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APRESENTAÇÃO 

Organizado pela Universidade Federal do Pampa, o I Seminário (DES)FAZENDO 

SABERES NA FRONTEIRA: IDENTIDADE, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS é 

um evento acadêmico-científico que, contempla as áreas de Ciências Sociais Aplicadas, 

Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, dentre outras áreas do conhecimento. 

 Os Anais do Seminário (Des)Fazendo Saberes na Fronteira congregam os 

resumos de trabalhos apresentados oralmente, na forma de pôster, oficinas, trabalhos 

completos e palestras ocorridos nesta sua primeira edição no ano de 2016. 

 A organização deste volume dos anais é de responsabilidade da Comissão 

Organizadora da respectiva edição. Os textos que integram o volume dos anais são de 

inteira responsabilidade de seus autores, no que respeita a conteúdo, revisão e 

formatação, não cabendo a comissão organizadora qualquer responsabilidade legal sobre 

os quesitos aqui referidos. 

Esta coletânea reúne textos dedicados ao estudo, pesquisa, avaliação, relativos a 

identidade, diversidade e direitos humanos. Trata-se de conteúdos que foram 

apresentados por alunas/os, pesquisadoras/es, professoras/es e militantes de 

movimentos sociais, e discutidos em sessões de mesas de apresentação de trabalhos do 

Seminário, realizado na Universidade Federal do Pampa, entre os dias 17 e 18 de 

novembro de 2016. 

O seminário tem natureza interdisciplinar e interinstitucional. Sua meta é ampliar as 

articulações e diálogos entre estudiosas, militantes e pesquisadoras que compartilham 

objetivos e compromissos políticos comuns no campo dos estudos feministas e de 

gênero. 

No Seminário, com o tema Identidade, Diversidade e Direitos Humanos, promovido 

pelo programa de extensão universitária Mulheres Sem Fronteiras do curso de graduação 

em Serviço Social e pela especialização em Políticas e Intervenção em Violência 

Intrafamiliar – EPIVI realizado nos dias 17 e 18 de novembro de 2017 teve uma boa 

receptividade, que contou com aproximadamente 250 participantes de universidades e 

institutos locais e também da região noroeste do estado. 

A ideia é que esta coletânea de textos sensibilize alcance e provoque os atores de 

diversos campos sociais para a aproximação e apropriação deste universo instigante e 

desafiador que é a extensão universitária no contexto de estudos feministas e de gênero.  

É com grande satisfação que apresentamos, nas páginas que seguem os trabalhos 

que ajudaram a compor a diversidade em que se constituiu esse enriquecedor evento.  

 

 

Jaqueline Carvalho Quadrado  
Coordenadora Geral do seminário 
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A PROFESSORA ENQUANTO MULHER TRABALHADORA 

 
 

William Nunes1  

Jurema Gorski Brites2 

 

RESUMO: Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, referentes ao ano de 

2013, apontam que 84% do quadro docente na educação básica é composto por mulheres (GOIS, 2015). 

Assim, considerar os aspectos que configuram a experiência da mulher no mundo do trabalho é fundamental 

ao discutir a categoria do magistério. Assim, neste estudo busco compreender o cotidiano de professoras da 

educação básica a partir de suas diferentes experiências sociais enquanto mulheres trabalhadoras, ou seja, 

sujeitos sociais cuja posição e atribuições dentro do mundo do trabalho são caracterizadas por uma realidade 

particular de gênero, relacionada a divisão sexual do trabalho. Desde o final do ano de 2015 acompanhei três 

professoras da educação básica da cidade de Santa Maria as quais possuem diferentes configurações 

familiares: uma professora viúva que cria sozinha a sua filha; uma professora casada e sem filhos; e uma 

terceira que vive com o companheiro e dois filhos. Utilizo das variáveis de matrimônio e maternidade para 

estabelecer relações de comparação e contraste entre as professoras, seguindo a pista indicada por Marina 

Cordeiro (2014), de serem essas questões importantes para compreender as relações das mulheres com o 

trabalho. A partir de realização de observação participante junto às professoras, entre contextos como a 

escola, a casa das professoras, ambientes de lazer, dentre outros, e a partir de encontros realizados com elas 

especificamente para discutir questões relacionadas à pesquisa, pude perceber distintas organizações 

familiares, diferentes relações entre o ingresso e a permanência na profissão e variadas formas de ser mulher 

e articular experiências entre a casa e a escola. 

Palavras-Chaves: professora, mulher trabalhadora, gênero, cotidiano, divisão sexual do trabalho. 
 

.  
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Acesso em 11 mai. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Estudante de mestrado; Universidade Federal de Santa Maria; Santa Maria, Rio Grande do Sul; 

will_nunes@yahoo.com.br; 
2 Orientadora, Universidade Federal de Santa Maria; Santa Maria, Rio Grande do Sul.  

http://blogs.oglobo.globo.com/antonio-gois/post/em-terra-de-professoras-brasil-so-teve-uma-ministra-da-educacao.html
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DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS: UM TRABALHO INTERDISCIPLINAR 

 
Valúrzia Aguirre Nascimento Minuzzi 3 

Jonas Peronio do Nascimento 4 

Marcéli Sudati Silva Turchiello 5 

 

RESUMO: Este trabalho buscou desenvolver estratégias de prevenção e promoção aos direitos humanos. O 

Assistente Social, tendo como base fundamental para seu exercício profissional um Projeto Ético-Político 

que luta pela defesa intransigente dos Direitos Humanos e inserido em um contexto capitalista e neoliberal é 

desafiado em seu cotidiano a encontrar estratégias de intervenção que potencializem a efetivação de direitos 

e a luta contra políticas assistencialistas, clientelistas, emergenciais e parciais, que corroem as conquistas no 

âmbito dos direitos sociais instituídos após a Constituição Federal de 1988. Neste contexto faz-se necessário 

intervenções interdisciplinares, especialmente no que diz respeito a infância, com objetivo de 

empoderamento da família como promotora do desenvolvimento de seus filhos, conforme afirmam 

Schenker, M. e Minayo, M. C. S. (2005) “Relações familiares saudáveis desde o nascimento da criança 

servem como fator de proteção para toda a vida.” Conforme Severino (1995) “a interdisciplinaridade é um 

processo de busca e desejo de muitos profissionais que procuram uma ‘unidade do saber’”. O trabalho 

interdisciplinar é visto como uma junção de diferentes áreas do conhecimento, o autor acrescenta que “toda 

ação social necessita de contribuição múltipla e complementar fornecidas pelas diferentes ciências”. 

Considerando que a criança encontra-se em uma fase peculiar do desenvolvimento humano, o ambiente em 

que esta vive é de grande importância para a ampliação de suas capacidades, assim como para o seu 

adequado equilíbrio físico, psicológico e emocional. Com isso, conhecer a realidade do território é 

aproximar-se da realidade do sujeito, sua diversidade cultural e particularidades. Trabalhar na exploração de 

suas potencialidades é desafio cotidiano do profissional Assistente Social e demais áreas de atuação, em 

especial nos Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, assim, destaca-se a importância de realizar 

uma atuação na defesa dos Direitos Humanos da família, em especial os Direitos da Criança e Adolescente. 

 

Palavras-Chaves: Direitos humanos, interdisciplinaridade, família. 

 

.  
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3 Valúrzia Aguirre Nascimento Minuzzi. Estudante do curso de Serviço Social; Universidade Norte do Paraná, Pólo 

Santiago- RS; bemmequerjaguari@gmail.com; 
4 Jonas Peronio do Nascimento. Psicólogo pela Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões campus 

Santiago-RS; Especialização em Clínica Psicanalítica. jonasperon@hotmail.com 
5 Orientador: Marcéli Sudati Silva Turchiello. Bacharel em Serviço Social, pela Universidade Franciscana, Santa Maria-

RS. Pós Graduada pelo Instituto Federal Farroupilha em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local. 

marceli_sudati@yahoo.com.br  
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FERRAMENTAS AUTOCOMPOSITIVAS: DESAFIOS E LIMITES PARA A MEDIAÇÃO 

JUDICIAL 

Daiane da Rocha Escoto6

 
Simone Barros de Oliveira7  

 

RESUMO: O presente artigo propõe-se a abordar a mediação judicial a partir de ferramentas 

autocompositivas  como práticas bem sucedidas na promoção da cidadania  e emancipação de sujeitos de 

direitos  inseridos na sociedade. A mediação judicial focado em competências,     apresenta-se como 

possibilidade real de uma nova forma de fazer justiça que supere métodos tradicionais vigentes. Para tanto, 

exige-se dessa nova forma de fazer justiça através da mediação judicial, treinamento teórico específico 

para desenvolvimento de competências cognitivas, emocionais, perceptivas, comunicativas, pensamento 

criativo e capacidade de negociação, desenvolvido estrategicamente para que a mediação torne-se bem 

sucedida. Exige-se do mediador qualidade técnica, princípios éticos e capacidade de imparcialidade neste 

processo de resolução de conflitos como método alternativo de justiça.  A contribuição deste artigo 

qualifica e potencializa essa área em pleno processo de implantação na sociedade. O trabalho se 

desenvolve à luz  do método dialético crítico a partir da revisão bibliográfica.  

PALAVRAS-CHAVE: Mediação Judicial; resolução de conflitos; ferramentas autocompositivas. 

Referências 
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7 Docente do Curso de Serviço Social, Câmpus São Borja, líder do Grupo de Pesquisa: Educação Direitos Humanos e 

Fronteira. E-mail: simoneoliveira@unipampa.edu.br 

 

mailto:daianeescoto@hotmail.com
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A MULHER NA AMÉRICA LATINA 

 

Viviane Carvalho Moraes8  

Kellen Carolina Vieira Silva9 

Jaqueline Quadrado10 

 

RESUMO: O presente artigo tem por intuito de, através da revisão da obra História e Gênero de Andréa 

Lisly Gonçalves, redefinir espaço e tempo à condição histórica e social da mulher na América Latina visto 

que são confusas e de um passado descomposto; Explanar sobre a visibilidade da mulher na historiografia e a 

importância do feminismo na construção histórica das relações de gênero a partir das bibliografias de 

mulheres célebres, e de algumas fontes documentais, assim destacando a mulher que aparece como agente da 

história e não como coadjuvante associadas a figuras masculinas.  

Palavras-Chaves: América latina, mulheres, história. 
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GRUPO AMIGOS PARA SEMPRE: UMA FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL 

 
Marizani Pasini11 

 Jonas Peronio do Nascimento 12 

Marcéli Sudati Silva Turchiello 13 

 

RESUMO: A população de idosos no mundo tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas. A 

principal característica do envelhecimento saudável é a capacidade de aceitar as mudanças fisiológicas 

decorrentes da idade, sendo que as doenças e limitações não impossibilitam a experiência pessoal de velhice 

bem-sucedida. O trabalho com grupos tornou-se um espaço de inclusão social do idoso promovendo sua 

participação, através das diversas atividades desenvolvidas, refletindo sobre o processo de envelhecimento, a 

qualidade de vida, autonomia, a valorização da própria vida. A Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais aponta como foco principal no trabalho com idosos ações que contribuam para um 

envelhecimento ativo, saudável e autônomo, prevenindo situações de risco social e isolamento, promovendo 

convivência familiar e comunitária e desenvolvendo potencialidades. Este trabalho se justifica pelo 

crescimento da população idosa, segundo estimativas, em 2050 haverá um idoso em cada cinco brasileiros, o 

que nos mostra a necessidade de políticas públicas para garantir um envelhecimento ativo (KURZ e 

MORGAN, 2012). O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do Município de Nova Esperança 

do Sul vem realizando este trabalho desde Março de 2016, o grupo “Amigos para Sempre”, nome escolhido 

pelos próprios usuários, onde são atendidos em média 40 idosos. Através do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de vínculos, de proteção social básica previsto no SUAS, pode-se observar a melhora dos 

laços afetivos dos participantes bem como, autoestima, melhor convivência na família e comunidade. Torna-

se relevante destacar a contagiante alegria e satisfação dos participantes durante as atividades e conforme 

seus próprios relatos pôde-se observar que estes se sentem ativos em plena idade, tornaram-se muito mais 

participativos e engajados em tarefas a serviço do bem estar pessoal e coletivo. Este relato evidenciou 

resultados positivos alcançados nas práticas dos serviços de inclusão social dentro da Política do Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS. 

 

Palavras-Chaves: Idoso, Inclusão Social, Políticas Públicas. 
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13 Orientador: Marcéli Sudati Silva Turchiello. Bacharel em Serviço Social, pela Universidade Franciscana, Santa 

Maria-RS. Pós Graduada pelo Instituto Federal Farroupilha em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local. 

marceli_sudati@yahoo.com.br  
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATUAÇÃO EM CURSOS CUJAS PROFISSÕES 

SÃO HISTORICAMENTE MASCULINAS: DISCUSSÕES SOBRE MACHISMO E O 

PATRIARCADO NA ESCOLA 

 
Aline Adams14 

 

RESUMO: Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla que discute sobre o papel da mulher nas 

profissões historicamente ocupadas pelos homens. Inegável que fatores históricos, sociais e culturais 

influenciam na nossa percepção atual sobre as profissões que são vistas como femininas e masculinas. Nesse 

sentido, o contexto em que ocorre a expansão do ensino superior no Brasil é marcado pela abertura política 

pós-ditadura, pela liberação sexual e pela quebra de antigos tabus, em especial pelo ressurgimento do 

movimento feminista no Brasil e o ingresso das mulheres das classes mais altas no mundo do trabalho. Além 

disso, a partir do Decreto 5154/2004, que permitiu que o ensino médio passasse a ser integrado à educação 

profissional, houve o incremento dos cursos de ensino médio integrado ao ensino técnico, em especial após a 

criação dos Institutos Federais, em 2008. Nesse contexto, cada vez mais jovens mulheres estão integrando 

cursos cujas profissões são historicamente masculinas, como por exemplo cursos técnicos de mecânica e 

eletrotécnica. Assim, essa pesquisa tem como objetivo geral investigar como se dá a formação de professores 

para atuação nesses cursos, em especial os de nível técnico integrado ao ensino médio. Trata-se de uma 

pesquisa de abordagem qualitativa. Os principais referenciais teóricos deste estudo são Louro, Bourdieu, 

Weller, Urbanetz, Moura e Kuenzer. 

 

Palavras-Chaves: Juventude feminina, ensino médio integrado à educação profissional, divisão sexual do 

trabalho, formação de professores  
 

 

REFERÊNCIAS 

 

BOURDIEU, P. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Berthand Brasil, 2003. 

MOURA, D. H. A Formação de Docentes para Educação Profissional. Revista Brasileira da Educação 

Profissional e Tecnológica / Ministério da Educação, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. v. 

1, n. 1, (jun. 2008 - ). – Brasília: MEC, SETEC, 2008. p. 23-39. Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/rev_brasileira.pdf 

KUENZER, A. Z. Exclusão includente e inclusão excludente: a nova forma de dualidade estrutural que 

objetiva as relações entre educação e trabalho. In: LOMBARDI, J. C.; SAVIANI, D.; SANFELICE, J. L. 

(Org.). Capitalismo, trabalho e educação. Campinas, SP: Autores Associados, 2002. p. 92-95. 

KUENZER, A. Z. A educação profissional nos anos 2000: a dimensão subordinada das políticas de inclusão. 

Educação & Sociedade, v. 27, n. 96, 2006. KUENZER, A. Z. Formação de professores para a educação 

profissional e tecnológica: perspectivas históricas e desafios contemporâneos. Educação Superior em 

Debate, v. 8, p. 19-40, 2008. 

LOURO, G. L. . Gênero, sexualidade e educação: Uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2008. 

_______. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. (organizadora) Tradução dos artigos: Tomaz Tadeu 

da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 2014. 

MACHADO, L. R. S. Diferenciais inovadores na formação de professores para a educação profissional. 

Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica, v. 1, n. 1, p. 8-22, jun. 2008a. 

MACHADO, L. R. S. Formação de professores para a educação profissional e tecnológica: perspectivas 

históricas e desafios contemporâneos. Educação Superior em Debate, v. 8, p. 67-82, mar. 2008b. 

                                                           
14 Docente do Instituto Federal Farroupilha, São Borja-RS. Bacharela em Direito (UFSM), Licenciada para atuação na 

Educação Profissional, Técnica e Tecnológica (UFSM), Mestra em Ciências Criminais (PUCRS), Mestranda em 

Educação (UFSM), aline.adams@iffarroupilha.edu.br; 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/rev_brasileira.pdf


 

ANAIS DO I SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA, Volume 1, 2016, UNIPAMPA 

ISSN 2527-2411 
14 

SAVIANI, D. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no contexto brasileiro. 

Revista Brasileira de Educação, v. 14, n. 40, p. 143- 155, jan./abr. 2009. 

LELIS, I. Convergências e tensões nas pesquisas sobre aprendizagem da docência. In: DALBEN, A. L.; 

DINIZ, J.; LEAL, L.; SANTOS, L. (Org.). Coleção Didática e Prática de Ensino. Belo Horizonte, 

Autêntica, 2010. 

MACHADO, L. R. de S. Diferenciais inovadores na formação de professores para a educação profissional. 

Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica, v.1, n.1, jun. 2008. Brasília: MEC, SETEC, 

2008. MARCELO, C. Pesquisa sobre a formação de professores: O conhecimento sobre aprender a ensinar. 

Revista Brasileira de Educação, n.9, p.51-75, 1998. 

OLIVEIRA, M. R. N. S. de. A formação de professores para a educação profissional. In: DALBEN, A. L.; 

DINIZ, J.; LEAL, L.; SANTOS, L. (Org.). Coleção Didática e Prática de Ensino. Belo Horizonte, 

Autêntica, 2010. OLIVEIRA, M. R. N. S. de. Formação e profissionalização dos professores do ensino 

técnico. Educação e Tecnologia, Belo Horizonte, v.11, n.2, p.3-9, jul./dez. 2006. 

URBANETZ, S. T. Uma ilustre desconhecida: a formação docente para a educação profissional. Rev. 

Diálogo Educ., Curitiba, v. 12, n. 37, p. 863-883, set./dez. 2012. p. 863-883. 

WELLER, W. A presença feminina nas (sub)culturas juvenis: a arte de se tornar visível. Rev. Estud. 

Fem.,  Florianópolis ,  v. 13, n. 1, p. 107-126,  abr.  2005 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2005000100008&lng=pt&nrm=iso>. 

acessos em  15  out.  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2005000100008.  

________. Gênero e juventude. Rev. Estud. Fem.,  Florianópolis ,  v. 13, n. 1, p. 103-106,  abr.  2005 

.   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

026X2005000100007&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  15  out.  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-

026X2005000100007.   



 

ANAIS DO I SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA, Volume 1, 2016, UNIPAMPA 

ISSN 2527-2411 
15 

A LEI Nº 11.645 E OS INSTRUMENTOS LINGUÍSTICOS DE HISTÓRIA E CULTURA 

INDÍGENA: ANÁLISE DE DISCURSO SOBRE UM LIVRO KAINGANG15 

 

Bruna Cielo Cabrera16 
 

RESUMO: A Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a conhecida LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), e estabelece a obrigatoriedade para a educação básica da inclusão no currículo oficial da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Neste cenário temos Joaquin Toco e amigos na terra do Gãr 

(publicado em 2015), um livro paradidático em edição bilíngue (português e traduzido para Kaingang), 

financiado pelo Ministério Público Federal para ser veiculado em escolas indígenas e não-indígenas da 

região do oeste catarinense. Abarcadas pela Análise de Discurso de matriz francesa e pela História das Ideias 

Linguísticas, colocamos à baila a discussão de como as políticas de estado lançam mão da descrição e 

instrumentalização como forma de “preservação” das línguas indígenas presentes no território brasileiro e 

como isso está colocado no âmbito escolar a partir de instrumentos linguísticos. 

 

Palavras-Chaves: Análise de discurso, Instrumentos linguísticos, História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena, Kaingang.  
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COMUNICAÇÃO COMO DIREITO HUMANO: SERVIÇO SOCIAL E SUAS 

APROXIMAÇÕES 

 

Sidimar Ferreira Dutra17 

Jéssica Degrandi Soares18 

 Eliana Mourgues Cogoy19 

 
RESUMO: O presente estudo é resultado de trabalhos desenvolvidos através de um Núcleo de Ensino, 

Pesquisa e Extensão do curso de Serviço Social da UFSM. O objetivo consiste em apresentar uma reflexão 

sobre direitos humanos e sua relação que perpassa com o debate sobre a democratização da comunicação, 

através da perspectiva do Serviço Social. Para tanto, o material utilizado tem se sustentado mediante 

pesquisas bibliográficas de livros, artigos científicos e documentos. O entendimento acerca do que se 

constitui Direitos Humanos, a promoção e o respeito a direitos e liberdades adotando medidas em todo seu 

âmbito, por meio do ensino e da educação. Em suas aproximações com o debate sobre a democratização da 

comunicação, o Serviço Social através do conjunto CFESS/CRESS apresentou, depois de ampla discussão e 

com a contribuição de seus conselheiros, a primeira e a segunda edição da Política de Comunicação, “um 

instrumento político com objetivo de potencializar a produção e a socialização de informação” 

(CFESS,2011, p. 2) fortalecendo o Projeto ético-político da profissão. No ano de 2015 no 43ª Encontro 

Nacional foram criados Grupos de Trabalho para a elaboração de uma nova política, sendo aprovada no 44º 

Encontro Nacional a 3ª edição da Política de Comunicação que ocorreu em Brasília em 2016, tendo como 

foco principal a defesa do direito à comunicação, um comprometimento do profissional em Serviço Social, 

uma vez que em seu processo de trabalho, a mediação se estabelece cotidianamente para que o usuário possa 

acessar os seus direitos. Assim sendo a Comunicação como Direito Humano perpassa pela sua 

democratização uma vez que esta interfere diretamente na vida dos sujeitos e dessa forma reflete diretamente 

na construção da cidadania e da justiça social. 

  

Palavras-Chaves: Direitos Humanos, Serviço Social, Comunicação. 
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A NATURALIZAÇÃO DA NORMATIVIDADE PRESENTE NA ESCOLA 

 
Ewerton da Silva Ferreira20 

Oneide Alessandro Silva dos Santos21 

Jaqueline Carvalho Quadrado22 

 

RESUMO: O presente trabalho visa problematizar as questões de gênero e sexualidade no ambiente escolar, 

busca-se refletir criticamente sobre a função do professor como mediador no processo de (des)construção das 

normatividades na escola. Nesse sentido, permeia-se discernir sobre as pedagogias de gêneros e das 

sexualidades e a naturalização presente no discurso de alguns docentes, assim como tais aspectos 

influenciam no processo de ensino-aprendizagem dos alunos que são diversos entre si, múltiplos e plurais. 

Através de uma revisão bibliográfica buscaremos identificar algumas das normatividades existentes na 

escola, para isso iremos analisar as obras: Género, Sexualidade e Currículo e Pedagogias da Sexualidade da 

autora Guacira Lopes Louro; o E-book Corpos, Gênero, Sexualidade e Relações Étnicos-Raciais na 

Educação; o livro História da Sexualidade de Foucault, e ainda o Normal e o Patológico de Georges 

Canguilhem.  

Palavras-Chaves: Diversidade, Escola, Normatividade, Professor. 
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LATINPORN: “LATIN MEN, BISEXUAL PORN & UNCUT COCK”23 

 

 

Deivid Joras24,  

 Débora k. Leitão 25 
  

RESUMO: A presente proposta de trabalho tem por objetivo refletir acerca de agência e ação tomando 

como objeto de análise o audiovisual pornográfico pertencente à produtora de entretenimento adulto 

Bilatinmen, especializada em gênero pornográfico tido como LatinPorn – pornografia latina. Atentaremos 

para os adornos do corpo físico-biológico no intuito de percebermos de que forma tais elementos produzem 

diferenciações dentro do gênero fílmico hard core dotando estas produções de uma estética particular para 

uma audiência específica. Em tempo, se pretende discorrer sobre a sexualidade que se pretende explicitar nos 

audiovisuais pornográficos da produtora. A masculinidade em questão para a presente pesquisa se dá 

relacionalmente com a sociedade norte-americana e um grupo latino que ainda busco compreender. A partir 

do “trabalho de aparências” que há um preparo do corpo que será exposto em sua nudez nos produtos da 

Bilatinmen. A hipótese para este trabalho é de que as técnicas corporais são utilizadas em um movimento de 

reiterar e sublinhar um corpo generificado, erotizado e etnicizado. Atentaremos assim para o habitus e hexis 

presente nos sujeitos das cenas de intercurso sexual com outros homens ou em cenas sólo e refletiremos 

assim as formas de agência destes latinos nestes audiovisuais pornográficos.  

 

Palavras-Chaves: Latinidade, pornografia, masculinidade.  
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A LEI MARIA DA PENHA, OS DIREITOS HUMANOS E A DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA 

 

Indira Moraes26 

 Annie Jaques27 

Jorge Alexandre da Silva28 

 

RESUMO: O presente artigo consiste em um ensaio teórico que tem por objetivo problematizar a efetivação 

da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, denominada Lei Maria da Penha, enquanto   instrumento de 

afirmação dos direitos humanos e da dignidade humana da mulher brasileira. Para tanto, o texto discute o 

alcance da Lei Maria da Penha na proteção das mulheres contra a violência, considerando que a desigualdade 

de gênero tem o machismo como uma das suas principais causas, o que faz com que os relacionamentos 

pessoais ocorram de forma maios ou menos autoritária e hierárquica. Da mesma forma, o texto enfatiza que a 

efetividade da Lei Maria da Penha tem implicações dos limites que a estrutura do capitalismo coloca para a 

dignidade humana erigida a partir dos direitos humanos. E mais, que os esforços em prol da emancipação das 

mulheres, além de se contrapor à autoridade do machismo, devem afirmar-se em face da autoridade do 

capital e do seu sistema hierárquico de produção e de reprodução social. Trata-se de um estudo exploratório 

com base no método materialista histórico e dialético em que além do debate sobre a proteção da mulher 

contra a violência, busca apreender de forma breve a questão dos direitos humanos de um ponto de vista 

marxista.  

Palavras-Chaves: Lei Maria da Penha, violência contra a mulher, direitos humanos. 

 

REFERÊNCIAS 

 

MARX, Karl. A Questão Judaica. Tradução de Silvio Donizete Chagas. São Paulo: Centauro, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Acadêmica do Curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), São Borja – RS. 
27Acadêmica do Curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), São Borja – RS. 
28Assistente Social, Mestre e Doutor em Serviço Social, Professor Adjunto da Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA), São Borja – RS, jorgepontoal@yahoo.com.br. 

 
 



 

ANAIS DO I SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA, Volume 1, 2016, UNIPAMPA 

ISSN 2527-2411 
20 

RUA, PROSTITUIÇÃO E CUIDADO29 

 
Lins Robalo30 

 Flavia Pazuch Pinto31 
 

RESUMO: A presente ação tem por finalidade atuar diretamente com os LGBTTs que se encontram nas 

ruas na parte noturna da cidade e por este motivo ficam suscetíveis à prostituição, marginalização e 

drogadição. Onde os mesmos acabam vulneráveis a contaminações por HIV/AIDS, Hepatites Virais, 

Tuberculoso e outras IST’s . A metodologia utilizada para a aproximação com os LGBTTs decorrem de 

diálogos e intervenções individuais e coletivas com a distribuição de forma semanal de preservativos e 

acompanhamento de pessoas trans e LGBTTs que atuam como profissionais do sexo na cidade, atualmente 

existem inúmeras travestis que atuam como profissionais, a proposta é garantir acompanhamento no turno de 

trabalho das mesmas com aconselhamento permanente dando garantia de proteção as pessoas trans no 

exercício da atividade. Os LGBTTs e pessoas trans são acompanhados para testagens junto ao SAE , nosso 

referencial técnico em HIV/AIDS e outras ISTs. Assim, observamos que os LGBTTs estão aderindo as 

propostas do projeto, em virtude da aproximação do discurso que o movimento LGBTT Girassol, Amigos na 

Diversidade possui com os mesmos, ao aproximarmos dos mesmos na parte noturna, onde os mesmos 

encontram-se e onde os mesmos nos leem como pares iguais (também sendo LGBTT), o diálogo sobre 

prevenção e cuidado em HIV/AIDS e outros assuntos relacionados a essa temática são mais brandos e os 

mesmos acabam discorrendo francamente sobre as suas realidades frente a prostituição e outros temas 

ligados a prostituição e as marginalizações sofridas. 
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AUDIOVISUAL E A REFLEXÃO CRÍTICA: PRODUÇÃO DE VÍDEOS NO IFFAR – SB 

CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 
Emili Fano Fernandes32 

Filipe Silva Kunz33  

Giovana Narvaes Guedes34  

Carolina Scalco Pinheiro35 

 

RESUMO: Após o lançamento do concurso da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre a violência de 

gênero, intitulado “o valente não é violento”, os alunos do segundo ano do Curso Técnico em Eventos do 

Instituto Federal Farroupilha – Campus São Borja foram desafiados a participar. Esse trabalho foi proposto 

dentro da disciplina técnica de Introdução à Fotografia e Vídeo para Eventos em parceria com o NUGEDIS 

(Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual na Escola), o qual busca promover a inclusão, o bem estar social e a 

conscientização do corpo discente e docente sobre as questões de gênero que permeiam as nossas relações 

dentro e fora da instituição de ensino. A proposta era desconstruir preconceitos relacionados a questão de 

gênero, suscitar o debate entre os participantes e fazer com que eles demonstrassem conhecimentos sobre 

técnicas de construção de vídeo (realização de roteiro, fotografia, iluminação, som e edição de vídeo). Para 

isso, os alunos produziram material audiovisual de um minuto de duração, que denuncia os diversos tipos de 

violência de gênero presentes em nossa sociedade. O trabalho foi sistematizado dividindo as turmas em 

grupos (de quatro a seis componentes), que realizaram leitura e pesquisa sobre o tema, construção de roteiro, 

filmagem e montagem do vídeo. Ao todo foram 10 trabalhos executados, que posteriormente foram 

apresentados ao grande grupo, momento em que discutiram os resultados alcançados: teor técnico, produção 

e o conteúdo. O resultado do concurso será divulgado no dia dezesseis de novembro do corrente ano. 

Considera-se que os objetivos propostos foram alcançados e planeja-se uma mostra dos trabalhos realizados 

para a comunidade. 
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A REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENTA NA REVISTA EXAME36 

  
MARA  REGINA RODRIGUES RIBEIRO37 

 

RESUMO: Neste artigo se analisa a representação de Dilma Rousseff nas capas da revista Exame entre 

2011 a 2016, período que corresponde aos anos de vigência do mandato da 36ª presidente do Brasil. Analisa-

se imagem e discurso veiculado pela revista a partir da hermenêutica da profundidade (Thompson, 2009), 

que prioriza o estudo da produção de sentido, através de formas simbólicas, que correspondem a fenômenos 

culturais que são carregadas de sentidos e significações. A análise realizada considerou as sete capas em que 

a figura da presidente esteve em foco, isto porque, segundo Sousa (2006, p.114), no jornalismo impresso, os 

textos são complementados por fotografias e outras imagens, que chama a atenção e permitem a 

contemplação. Também contribuem para fixar os enquadramentos e operar a  construção de significados, 

proporcionando maior compreensão das notícias e definindo sentido. No caso das capas em destaca, de uma 

forma geral, se pode inferir que se operou com a dicotomia certeza/incerteza, visto que nas primeiras 

representações, nos anos 2012/2013, afirma-se o certo a partir da ideia de uma “a mão forte da econômica” e 

uma fórmula para salvar o mandato. Ademais a imagem corrobora essa ideia, pois traz uma figura serena, 

altiva, que olha firmemente para frente e tem a cabeça levemente erguida. Nos anos 2015/2016, a 

representação recai na incerteza através de signos como, por exemplo, manchetes com ponto de exclamação, 

suscitando uma grande incógnita de rumos que é reforçado com publicação de um perfil em sombra, em que 

se revela, mas não anuncia declaradamente quem é a figura. A última capa de 2016 traz a mesma fotografia 

de 2012, porém um fundo de cor preta e a figura da presidente com a cabeça curvada, acima o 

questionamento “fim?” Ressalta-se dessa dicotomia dois universos: o masculino e o feminino, porém este 

segundo não é da representação comum da revista, visto que a mesma se auto representa como “uma revista 

masculina de negócios”, conforme Louzada (2006), e que propicia a interação com uma óptica particular de 

funcionamento do mundo, especialmente a do “mundo dos negócios”. Assim, a visibilidade da figura de 

Dilma é limitada, fixada a um sentido que foi determinado ao que é  possível e ao que é legítimo mostrar, a 

partir da ótica de quem mostra e de suas próprias representações (Mouilland, 2002, p. 38). 
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A INSERÇÃO DAS MULHERES NO CAFÉ AQUÁRIOS: UMA ANÁLISE 

INTERSECCIONAL DE GÊNERO EM UM ESPAÇO HISTORICAMENTE MARCADO 

PELA HOMOSSOCIABILIDADE MASCULINA 

 
Juliana Lima Castro38, 

 Fernando de Figueiredo Balieiro39 
 

RESUMO: O presente trabalho pretende compreender a inserção das mulheres no espaço social do Café 

Aquários, localizado na cidade de Pelotas, no sul do estado do Rio Grande do Sul. A cafeteria é marcada 

historicamente pela homossociabilidade masculina, onde em sua maioria os frequentadores eram homens, 

brancos e de classe social elevada. Ocorre que, com o passar dos anos o local, ponto tradicional de 

sociabilidade em Pelotas, passou a ser frequentado por um público variado que inclui mulheres, indivíduos 

de diversas faixas etárias, classes sociais, raças, o que justifica analisá-lo diante de uma perspectiva 

interseccional de gênero. Desse modo, através da realização da pesquisa que ainda encontra-se em 

construção por constituir uma dissertação de mestrado em andamento, busca-se analisar a transformação do 

público do Café com a inserção das mulheres no espaço social em tela. Vale ressaltar que, conforme pesquisa 

exploratória já realizada através de observações não participante, temos como hipóteses provisórias que: o 

Café Aquários, ambiente histórico de homossociabilidade masculina, passou por transformações nas lógicas 

relacionais ao longo dos anos, onde mulheres, negros, classes mais baixas e jovens passaram a frequentá-lo, 

todavia ainda reproduz um cenário de assimetrias e hierarquias; as transformações das lógicas relacionais 

ainda reproduzem hierarquias que ocasionam tensões na dinâmica social do espaço de poder consolidado; o 

espaço social embora tenha se aberto à inserção da mulher como público frequentador, ainda traduz 

comportamentos que se remetem a origem do nome do local em decorrência de a objetivação da mulher 

ainda se fazer presente. Por fim, a pesquisa será viabilizada através da realização de entrevistas 

semiestruturadas, com as mulheres que passaram a frequentá-lo, vislumbrando as suas percepções acerca da 

inserção feminina e das relações de gênero na cafeteria.   
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O MASCULINO E A VENDA DA CORPOREIDADE FEMININA EM REVISTAS 

ERÓTICAS 

 

Igor Bitencourt Scarabelot40 
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RESUMO: A presente pesquisa objetiva compreender a relação do ser sexual masculino - essa 

masculinidade construída socioculturalmente – com o ato de contemplação de um real tornado simbólico 

possibilitado pela imagem hipersexualizada da feminilidade impressa na revista. Para tal, problematiza-se a 

construção destas masculinidades através da análise de mensagens discursivas contidas nos chamativos à 

contemplação desses corpos fetichizados. Entende-se que a transmutação da realidade na mera imagem 

produz evidentes impactos na apreensão pelo leitor. É justamente a maneira com que esse simbólico passa a 

ser apreendido através do ímpeto linguístico que se analisa aqui.  

Dentro de um constructo social machista e baseado num sexual falsamente reprimido enquanto é 

factualmente glorificado , há essa consolidação do fetiche masculino na construção do material imagético 

presente nas revistas eróticas. O objetivo da pesquisa é analisar o tratamento linguístico dado as imagens 

erotizadas desses corpos; reproduções de um desejo masculino do domínio da feminilidade, da sexualização 

do corpo feminino de maneira a atender o arquétipo idealizado de um sexual voltado unicamente para o 

masculino . É na e da percepção desses desejos que o editorial parece consolidar a capitalização desses 

corpos, sendo marcante a utilização nesses chamativos linguísticos [presentes tanto na capa da revista quanto 

no começo dos ensaios fotográficos] de terminologias que se conectam a esse simbólico fetichizado Tendo 

esse objetivo em pauta, analisa-se os discursos contidos em algumas capas e ensaios da revista Playboy e da 

revista Sexy, assim como as mensagens contidas nos websites relacionados. Busca-se através da análise uma 

possível compreensão dos mecanismos de desejo constitutivos do fetiche masculino, imersos no social e na 

construção do ser homem; paralelamente reflexos e basilares de uma cultura falocêntrica. 
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A SEXUALIDADE COMO DIREITO DA PESSOA COM DOENÇA MENTAL42 

 

Flavia Pazuch Pinto43 

Maicon Luis Minho44 

Lins Robalo45 

 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo problematizar sobre o processo de intervenção do Assistente 

Social no âmbito da saúde mental, a partir do CAPS I Dr. Caio Escobar, na cidade de São Borja. A síntese da 

experiência se deu por meio de uma reflexão teórica-prática, partindo das vivências de estágio I e II, 

processo obrigatório de graduação no curso de Serviço Social e realizado no CAPS supracitado. As 

experiências vivenciadas durante o período de estágio supervisionado I e II foram tomadas como campo de 

análise, por terem permitido interrogar e pensar o agir do Assistente Social no CAPS I, além de despertar 

curiosidades voltadas para a área da saúde mental e suas particularidades no município. Dentre os assuntos 

abordados, o foco do debate será a sexualidade da pessoa com doença mental na perspectiva de um direito 

violado. 
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DITADURA BRASILEIRA: O CORPO FEMININO COMO FORMA DE  PODER E 

TORTURA 46 

 

Ana Paula Alves Correa47,  

Andressa Brenner Fernandes48 

 

RESUMO: Em nosso estudo, analisamos recortes de depoimentos de quatro presas políticas vítimas da 

ditadura militar no Brasil, no período de 1961 a 1988, a partir de um ponto de vista discursivo, levando em 

consideração, sobretudo, a Análise de Discurso (AD). Os depoimentos fazem parte de Direito à memória e à 

verdade: luta, substantivo feminino, terceiro livro procedente do relatório intitulado Direito à memória e à 

verdade, e foram o cerne de nossas reflexões sobre como as relações de poder são estabelecidas a partir das 

formas de tortura. Para isso, mobilizamos questões referentes a sujeito, ideologia, memória e silenciamento, 

buscando compreender esse vínculo existente entre o uso da força para governar e o tratamento repressor e 

humilhante sofrido por essas presas.  
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VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA MULHERES E A VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 

Luis Manoel Mazzuco49,  

Caroline Lafuente50 

 
Resumo: A presente produção teórica é um breve ensaio que tem por objetivo discorrer acerca da violência 

intrafamiliar contra mulheres e violência de gênero. Para tanto, visa conceituar a categoria violência de 

maneira mais ampla, como uma das expressões da questão social. Logo após, abordar a violência de gênero 

como um fenômeno cultural praticado por homens contra mulheres51. Posteriormente emergir a discussão a 

respeito da violência intrafamiliar contra mulheres em decorrência de gênero e uma critica as intervenções 

estatais, e por fim aponta-se algumas observações necessárias. A violência desde o primórdio dos tempos 

esteve presente nas relações humanas, entretanto, pode-se considerar que na cena contemporânea a violência 

passa a ser publicizada com mais frequência, especialmente, pela mídia e após o grande desenvolvimento da 

internet o que culminou a um maior acesso a informações. Com o intuito de explicitar a compreensão sobre a 

categoria violência, se pretende aqui evidenciar que por violência entende-se qualquer relação que de alguma 

maneira promova uma “ruptura de qualquer forma de integridade da vítima: integridade física, integridade 

psíquica, integridade sexual, integridade moral” (SAFFIOTI, 2014, p.17). Contudo, o fenômeno da violência 

intrafamiliar contra a mulher em decorrência de gênero é um fenômeno presente na sociedade. Sabe-se que a 

luta das mulheres muito tem avançado, a exemplo da Lei Maria da Penha, entretanto muito se te que 

prosseguir. É preciso continuar a luta, romper com as barreiras impostas pelo patriarcado, desconstruir essa 

cultura machista e conservadora que legitima a violência. 
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ANÁLISE DE MICHEL FOUCAULT DE O LIVRO MICROFÍSICA DO PODER, SOBRE A 

HISTÓRIA DA SEXUALIDADE 

 

Vanessa Passino de Nadai52,  

Jaqueline Carvalho Quadrado53 

 

RESUMO: O presente trabalho objetiva analisar a obra de Michel Foucault, a respeito da obra Microfísica 

do poder, mais precisamente o capítulo XVI, sobre a história da sexualidade. A pesquisa possui método 

qualitativo, de tipo bibliográfico. A análise busca como resultado saber um pouco mais sobre a obra do autor, 

trazer a discussão para a atualidade e como o assunto abordado influencia na vida dos indivíduos. Nesta obra 

clássica de Foucault, há uma série de entrevistas que abordam principalmente a questão do poder dentro das 

sociedades ocidentais, desde o âmbito institucional, ou seja, do Estado, até o poder mais pessoal, ou seja, o 

poder nas relações individuais, entre os indivíduos. Foucault diz que o poder são relações meio organizadas, 

que possuem certa hierarquia, mas este poder não parte apenas de cima para baixo, em certa medida ele 

também parte de baixo para cima. Com relação à sexualidade, há uma classe dominante, que assegura sua 

dominação, e esta dominação é reproduzida; por tanto, há um sistema de submissão milenar e durante o 

século XIX, o movimento feminista vêm reivindicando esta sexualidade, não só as mulheres, mas também os 

homossexuais e transgêneros. Na presente obra podemos observar como estas questões estão tão presentes no 

nosso cotidiano, o que vamos discutir são questões que a teoria só cogita o que já acontece na prática, 

Foucault metamorfoseou todas as situações de nossa sociedade em alguns livros.  
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RESUMO: O presente trabalho tem a intencionalidade de percorrer a base conceitual da violência sexual 

contra crianças e adolescentes na literatura especializada brasileira, trazendo ao debate as suas principais 

expressões: o abuso e a exploração sexual comercial e, atrevendo-se, a introduzir as discussões sobre as 

novas expressões que se materializam diante o avanço da tecnologia informacional. Entender a dinâmica da 

violência sexual contra crianças e adolescentes na sua complexidade e multiplicidade, significa abandonar 

teorias e apreensões lineares, exige um caminhar que percorra os artífices desenhados pelo fenômeno. A 

pesquisa teórica que subsidiou as reflexões desse trabalho fora construída a partir de uma análise 

bibliográfica e de uma perspectiva de totalidade, buscando apreender essa expressão da violência contra 

crianças, enquanto um fenômeno multidimensional de extrema violação de direitos aos direitos humanos. Por 

meio das discussões construídas nesse trabalho é possível asseverar que quando a vitimização é sexual, uma 

muralha se edifica, trazendo à tela mitos, tabus e preconceitos. O mito da sagrada família, dos pais enquanto 

seres místicos dotados de plenos sentimentos de amor e bondade inestimáveis para com os (as) filhos (as) e, 

portanto, incapazes de lhes praticarem algum ato violento. Ou mesmo o tabu do abuso incestuoso, submerso 

no segredo familiar mascarado pela culpabilização da criança e do adolescente, pela descredibilidade de seus 

relatos, pela recusa dos adultos em escutar aos apelos e ler aos sinais. É de suma importância refletir e 

ressignificar as relações interpessoais indicando um novo horizonte e superando a assimetria de gênero e a 

educação sexista que reforça estereótipos e padrões hierárquicos nas relações homem/mulher e 

adulto/criança e que atuam como principais propulsores para o acometimento da violência.  

 

Palavras-Chaves: Violência Sexual, Criança e Adolescente, Contemporaneidade. 

. 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Suely de Almeida. Violência de Gênero e Políticas Públicas. Rio de Janeira: UFRJ, 2007. 

ARAÚJO, M. F. Violência e abuso sexual na família. Psicologia em estudo. Maringá, v. 7, n. 2, p. 3-11, 

jul./dez. 2002. 

ARPINI, Dorian Mônica; SIQUEIRA, Aline Cardoso; SAVEGNAGO, Sabrina Dal Ongaro. Trauma 

psíquico e abuso sexual: o olhar de meninas em situação de vulnerabilidade. Psicologia: teoria e prática, v. 

14, n. 2, p. 88-101, 2012. 

ESBER, Karen Michel. Autores de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Goiânia: Cânone, 

2009. 

FAIMAN, Carla Júlia. Abuso Sexual em Família: A violência do incesto a luz da psicanálise. São Paulo: 

Casa do Psicólogo, 2004. 

OSTERNE, Maria do Socorro Ferreira. Violência nas relações de gênero e cidadania feminina. Fortaleza: 

EdUece, 2007. 

PADILHA, Maria da Graça Saldanha. Prevenção Primária de Abuso Sexual: Avaliação da eficácia de um 

programa com adolescentes e pré-adolescentes em ambiente escolar. Tese de Doutorado. São Paulo: 

UFSCAR, 2007. 

                                                           
54 Acadêmica do VI semestre do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pampa (Campus de São Borja). 

Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIBIC) do Projeto de Pesquisa “As Expressões de Violência contra 

Crianças e Adolescentes e o seu enfrentamento pela Rede de Proteção em São Borja/RS”. Contato: 

carol_sokora@hotmail.com 
55 Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Professora do 

Curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pampa (Campus de São Borja). Grupo de Estudos e Pesquisa 

Educação, Direitos Humanos e Fronteira e do Laboratório de Políticas Públicas e Território Fronteiriços. Contato: 

moniquevieira@unipampa.edu.br 



 

ANAIS DO I SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA, Volume 1, 2016, UNIPAMPA 

ISSN 2527-2411 
30 

A ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SÃO BORJA 

 

Sabrina Lamana 56 

 Marcela Weber57, 

Monique Soares Vieira58 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise a partir da realidade do município de 

São Borja/RS, de como as ações do Conselho Tutelar vêm se materializando para a promoção, proteção e 

defesa dos direitos das crianças e adolescentes em situação de violência intrafamiliar. Nesse sentido, a 

pesquisa assume um compromisso ético-político ao buscar construir mediações téorico-práticas para 

apreender a violência contra crianças e adolescentes no âmbito familiar e, nessa direção contribuir para uma 

análise a partir de uma perspectiva de totalidade dos fatores imbricados para a produção e reprodução dessa 

expressão da violência no atual cenário brasileiro, em particular, são-borjense. A construção deste trabalho 

faz parte da análise parcial dos dados da pesquisa intitulada “As Expressões de Violência contra Crianças e 

Adolescentes e o seu enfrentamento pela Rede de Proteção em São Borja/RS”, que visa desvendar como se 

configura a rede de proteção em São Borja, por meio do mapeamento dos principais serviços, políticas, 

ações, programas e projetos, destinados ao enfrentamento da violência intrafamiliar contra o segmento 

infanto-juvenil. Múltiplos são os desafios que se interpõem no cotidiano das ações do Conselho Tutelar que 

vão desde o desconhecimento de seu trabalho pela população e da própria rede de proteção, ausência de uma 

política de qualificação profissional, obstáculos estruturais e políticos para a construção de uma atenção 

protetora as crianças e adolescentes em situação de violência em São Borja. Portanto, o grande desafio para a 

superação da violência intrafamiliar e fortalecimento das crianças e adolescentes, como sujeitos de direitos, 

requer a adoção de estratégias que contemplem as suas múltiplas determinações e faces, não esvaziando o 

seu enfrentamento e debate ao reducionismo de teorias que ignoram o movimento dialético da realidade e a 

totalidade para apreensão e intervenção às expressões da violência no âmbito familiar. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise a partir da realidade do município de 

São Borja/RS, de como as ações do Conselho Tutelar vêm se materializando para a promoção, proteção e 

defesa dos direitos das crianças e adolescentes em situação de violência intrafamiliar. Nesse sentido, a 

pesquisa assume um compromisso ético-político ao buscar construir mediações téorico-práticas para 

apreender a violência contra crianças e adolescentes no âmbito familiar e, nessa direção contribuir para uma 

análise a partir de uma perspectiva de totalidade dos fatores imbricados para a produção e reprodução dessa 

expressão da violência no atual cenário brasileiro, em particular, são-borjense. A construção deste trabalho 

faz parte da análise parcial dos dados da pesquisa intitulada “As Expressões de Violência contra Crianças e 

Adolescentes e o seu enfrentamento pela Rede de Proteção em São Borja/RS”, que visa desvendar como se 

configura a rede de proteção em São Borja, por meio do mapeamento dos principais serviços, políticas, 

ações, programas e projetos, destinados ao enfrentamento da violência intrafamiliar contra o segmento 

infanto-juvenil. Múltiplos são os desafios que se interpõem no cotidiano das ações do Conselho Tutelar que 

vão desde o desconhecimento de seu trabalho pela população e da própria rede de proteção, ausência de uma 

política de qualificação profissional, obstáculos estruturais e políticos para a construção de uma atenção 

protetora as crianças e adolescentes em situação de violência em São Borja. Portanto, o grande desafio para a 

superação da violência intrafamiliar e fortalecimento das crianças e adolescentes, como sujeitos de direitos, 

requer a adoção de estratégias que contemplem as suas múltiplas determinações e faces, não esvaziando o 

seu enfrentamento e debate ao reducionismo de teorias que ignoram o movimento dialético da realidade e a 

totalidade para apreensão e intervenção às expressões da violência no âmbito familiar. 
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EXPRESSÕES DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM ALEGRETE/RS E SEU 

ENFRENTAMENTO PELO CREAS 

Tainandria Passos62, 

Daniela Haerter63 

 Monique Soares Vieira64 
 

RESUMO: O presente trabalho tem a intencionalidade de discorrer sobre o enfrentamento à violência contra 

a mulher no município de Alegrete, a partir das ações desenvolvidas pelo Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), realizando uma análise crítico-reflexiva dos processos 

interventivos, mas também das expressões da violência contra a mulher e os obstáculos e desafios que se 

interpõem para a construção de uma atenção integralizada. Utilizou-se para a coleta de dados a análise 

documental e um roteiro de entrevista com três profissionais que compõem a equipe interdisciplinar (Direito, 

Serviço Social e Psicologia), buscando-se nesse sentido, apreender a violência contra a mulher como uma 

categoria analítica exige interpretá-la e intervir a partir de uma perspectiva de totalidade, não fragmentando o 

fenômeno, buscando suas raízes históricas imbricadas no caldo cultural brasileiro. Considerando a 

complexidade do fenômeno e o caldo cultural brasileiro enraizado em relações assimétricas e autoritárias que 

situam as mulheres em uma condição subalterna e de opressão, as ações socioeducativas, neste artigo 

problematizadas a partir da realidade do CREAS em Alegrete/RS, não somente em apontar as fragilidades, 

mas, sobretudo desvendar as expressões da violência e as estratégias que o CREAS constrói para o seu 

enfrentamento. Salienta-se que, a violência é determinada por aspectos sociais e culturais que definem e 

legitimam lugares, direitos, deveres e papeis diferenciados para mulheres e homens, embasando a 

desigualdade de gênero presente historicamente na sociedade. O seu enfrentamento requer comprometimento 

ético e político, investimento orçamentário para a melhoria das ações e serviços e para a qualificação 

profissional e, principalmente, um processo socioeducativo para a desconstrução de valores  machistas, 

sexistas e individualistas e a reconstrução de uma nova perspectiva para reações sociais de gênero. Eis os 

desafios para o CREAS e toda a rede de proteção à mulher em situação de violência. 
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DOMINAÇÃO MASCULINA E A VIOLENCIA CONTRA MULHER 

 
Everton Silveira Paz65 
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Jaqueline Carvalho Quadrado67 
 

RESUMO: Este resumo tem como objetivo analisar a violência contra a mulher que é exercida através da 

dominação masculina. Através de um levantamento bibliográfico que aborda esse tema, busca-se averiguar 

os principais fatores que contribuem para que esse ato de covardia se efetue nos dias atuais, as consequências 

e impactos na vida da mulher e em seu meio social. Os fatores que levam muitas mulheres se submeterem a 

viver nessa redoma de violência, mesmo existindo auxílio nas leis que as amparam e as protegem, segundo 

Saffioti (2001) “A rigor, não é fácil para uma mulher, romper com a relação amorosa sem auxilio externo”, 

pois existem muitos fatores e elementos históricos que condicionam a mulher a ser submissa ao homem, 

porém nada justifica a violência contra a mulher, por isso se deve das mais variadas formas dentro da lei 

buscar recursos para que esses atos de crueldade sejam menos praticados, já que nessa sociedade capitalista é 

impossível extinguir com a violência, que está entranhada em suas estruturas. Não serão apenas as leis que 

impedirão que atos cruéis contra mulheres continuem acontecendo é necessário que haja uma transformação 

em toda estrutura começando na  forma de educar as crianças, e papéis que são atribuídos a cada gênero, 

sente-se a necessidade urgente de quebrar com este projeto patriarcal de dominação que o homem exerce 

sobre a mulher e que é tolerado pela sociedade. 

  

Palavras-Chaves: violência doméstica, mulher, papéis de gênero. 

 
 

INTRODUÇÃO 

A dominação do homem sobre a mulher é um ato histórico, reforçado e reproduzido pela sociedade 

que foi educada acreditando que seria essa a forma correta das relações, sendo assim moldando nessas 

pessoas formas de agir e pensar, designando diferentes modos de comportamento entre o sexo feminino e o 

sexo masculino, o que é impróprio para um e próprio para o outro conferindo ao homem o poder de dominar 

e as próprias mulheres afirmam e se reconhecem nesse papel, incorporam e sofrem essa violência simbólica 

ditada pela cultura. 

Bourdieu (2011) afirma que a estrutura de dominação resulta de um trabalho continuo de reprodução 

onde os homens contribuem usando como arma a violência física e a violência simbólica, contribuem 

também instituições, família, Igreja, Escola e Estado. 

A violência na maioria das vezes é praticada pelo homem contra a mulher, mas também pode ser pela 

mulher contra o homem, homem contra homem ou mulher contra mulher, assim como vários outros tipos de 

violência são reproduzidas pois estão enraizadas e naturalizadas  nessa sociedade machista, preconceituosa e 

patriarcal como afirma Saffioti (2001): 

 

 

No exercício da função patriarcal, os homens detém o poder de determinar 

a conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo 

                                                           
65 Acadêmico do curso de Serviço social, Universidade Federal do Pampa, São Borja, Rio Grande do Sul, 

evertonpaz2888@gmail.com. 
66 Acadêmica do curso de Serviço Social, Universidade Federal do Pampa, São Borja, Rio Grande do Sul, 

lilianechristo@yahoo.com.br. 
67 Orientadora, Universidade Federal do Pampa, São Borja, Rio Grande do Sul, 

jaquelinequadrado@unipampa.edu.com.br. 

mailto:evertonpaz2888@gmail.com
mailto:lilianechristo@yahoo.com.br
mailto:jaquelinequadrado@unipampa.edu.com.br


 

ANAIS DO I SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA, Volume 1, 2016, UNIPAMPA 

ISSN 2527-2411 
35 

menos, tolerância da sociedade para punir o que lhes apresenta como 

desvio.(SAFFIOTI, 2001,p.115) 

 

 
As vítimas de violência enxergam essa relação de dominação como natural, pois veem da forma que 

lhes foi ensinado como correto, caso contrario são punidas por quebrar as regras estabelecidas, por isso 

diante desse contexto a maioria delas sofrem caladas presas em uma redoma de violência, sem ao menos 

buscarem seus direitos nas leis que as amparam, segundo Saffioti (2001) “A rigor, não é fácil para uma 

mulher, romper com a relação amorosa sem auxilio externo”, pois existem muitos fatores e elementos 

históricos que condicionam a mulher a ser submissa ao homem.    

 

METODOLOGIA 

 Para Bourdieu (2011) “A força simbólica é uma forma de poder que se exerce sobre os corpos, 

diretamente, e como que por magia, sem qualquer coação física;” e isso acontece porque é sustentada por 

orientações determinadas que impulsionam o modo de conduzir-se, agindo de maneira invisível, silenciosa e 

traiçoeira enraizada e permeadas pelas estruturas de dominação. 

Essas relações de dominação, não podem ser interrompidas simplesmente pela força de vontade, e 

também é ilusório acreditar que a violência simbólica pode ser vencida apenas pela percepção e pelo desejo 

já que essas condições estão entranhadas no mais intimo dos corpos sob a forma de predisposições. Mesmo 

quando são concedidos alguns diretos as mulheres como voto, educação, acesso em todas as profissões até na 

política a auto exclusão substitui a exclusão, pois nesses espaços as mulheres são discriminadas, pois são 

considerados de domínio masculino. 

Segundo Bourdieu (2011) a visão dominante é “um sistema de estruturas duradouramente inscritas 

nas coisas e nos corpos”, ou seja, são ideologias modeladas, impostas e incontestáveis, aderidas socialmente, 

que perpassam os tempos. E para romper com essa relação de cumplicidade entre vitima e dominador, 

devem-se transformar radicalmente as condições sociais de produção de “modos de agir”. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 Através de pesquisa  foi possível entender a forma com se expressa a violência sobre a mulher, 

sendo que inúmeros fatores contribuem para essa reprodução entre eles esta a divisão sexual do trabalho que 

também cria e solidifica estereótipos e desigualdade de gênero, ao dar aos homens o controle dos ofícios 

públicos e para as mulheres sobra a exclusão desses espaços, conduzindo-as apenas para o âmbito doméstico 

E neste histórico de violência contra a mulher, foi decretada a Lei Nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, 

mais conhecida como Lei Maria da Penha que traz em seus artigos formas de coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, e segundo essa lei como se configura a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, as formas dessa violência, como deve se dar a assistência a mulher em situação de violência 

doméstica e familiar, e como deve ser esse atendimento pela autoridade policial. 

A Lei em seu artigo 2º deixa bem clara a proteção a todas as mulheres, com intuito de prevenir, coibir 

e erradicar qualquer forma de violência contra mulher, para que esta possa viver sem violência. 
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Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 

educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sendo-lhes asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar 

sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. (Lei Nº 11.340, 

Art.2º) 

 

Existem vários meios de denunciar a violência sofrida, uma delas é o disque 180 (Central de 

Atendimento à Mulher), é um serviço gratuito criado em 2005 pela Secretaria de Políticas para as Mulheres 

(SPM), e preserva o anonimato de quem liga, também oferece informações sobre os direitos das mulheres, a 

legislação vigente, reclamações sobre os serviços da rede de atendimento e encaminha as mulheres para 

outros serviços se necessário, em 2014 iniciou com o disque-denuncia, e de lá para cá já foram realizados 

103.410 registros.  

Nesses 11 anos de funcionamento cerca de 5,4 milhões de atendimento foram realizados pela central, e 

já no primeiro semestre de 2016 foram contabilizados 555.634 atendimentos, esses dados foram revelados 

em 09 de agosto de 2016 em balanço da (SPM), quase 68 mil atendimentos cerca de 12,23% do total são 

relatos de violência: 51% corresponde a violência física; 31,1% psicológica; 6,51% moral; 1,93% 

patrimonial; 4,30% sexual; 4,86% cárcere privado; e 0,24% trafico de pessoas. A maioria das denuncias é 

feita pela própria vitima. Comparando com o primeiro semestre de 2015 que registrou 364.627 denúncias, 

52% menos que no mesmo período de 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Nada justifica a violência contra a mulher, por isso deve-se das mais variadas formas dentro da lei 

buscar recursos para que esses atos de crueldade sejam cada vez menos praticados, já que nessa sociedade 

capitalista é impossível extinguir com a violência, que está entranhada em suas estruturas. Não serão apenas 

as leis que irão impedir que atos cruéis contra mulheres continuem acontecendo é necessário que haja uma 

transformação em toda estrutura começando na  forma que somos educados e os papeis que são atribuídos a 

cada gênero, tem se a necessidade urgente de quebrar com este projeto patriarcal de dominação que o homem 

exerce sobre a mulher e que é tolerado pela sociedade e incentivado pela classe conservadora, isso inclui o 

estado a igreja e a burguesia. 
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA A DISCUSSÃO E FORMAÇÃO DOS CONCEITOS 

ACERCA DAS CATEGORIAS: IDENTIDADE, GÊNERO, SEXUALIDADE, CORPO E 

CONSTRUÇÃO SOCIAL 

Luthiana Soares68 

Rodrigo Ortiz69 

Jaqueline Carvalho Quadrado70 
 

Resumo: No presente trabalho, pretende-se discutir sobre a dificuldade das escolas de falar sobre 

sexualidade em função das diferentes apropriações dos aspectos de gênero, sexualidade, mente, corpo e 

construção social. O objetivo geral é de entender como o corpo pode ser analisado, sob o viés da sexualidade 

e, concomitante, da própria identidade social do sujeito. Enquanto objetivos específicos há o de apreender as 

partes que compõem essa interpretação do corpo por meio da formação identitária, entender a interferência 

do meio social na construção do sujeito e buscar formas de como a professora e o professor podem utilizar 

essas informações de forma didática para ensinar seus alunos e alunas. Neste sentido, a metodologia se 

materializará por meio de uma apreensão do tema, posterior à análise proposta com base nas categorias 

identidade, gênero, sexualidade, corpo e construção social, intuindo discutir o referido tema e fomentar seu 

debate no meio acadêmico. Enquanto resultados, tem-se o de compreender esses desafios para debater essas 

construções de forma saudável, e não impositiva, tanto para trazer para o meio acadêmico, quanto para 

ampliar a discussão e debate também em outros espaços de educação. Principalmente nas escolas, sendo um 

espaço privilegiado de formação de jovens.   

Palavras-chave: Corpo, Identidade, Educação, Sexualidade, Gênero.  

Introdução 

Há um amplo debate e divergentes ideias a respeito da composição de nossas identidades em 

diferentes aspectos, e é sabido que grande parte de nossas relações se passam em torno de espaços 

educacionais como a escola. Diante disso, pretendemos neste trabalho realizar uma análise sobre os desafios 

e enfrentamentos que as escolas possuem na tentativa de discutir, apreender e construir conceitos e diálogos 

acerca das categorias identidade, gênero, sexualidade, corpo e construção social dos sujeitos. Com o objetivo 

de perceber como as falas e expressões se constituem enquanto tabus repletos de estigmas e estereótipos que 

rotulam e excluem pessoas e suas particularidades, além de fomentar o debate em busca da diminuição de 

uma educação mais preparada para construir relações qualificadas e o mais distante possível de opressões de 

qualquer tipo. 

 
Metodologia 

   Esta pesquisa, de caráter qualitativo, será realizada pelo método dialético-crítico, a partir da análise e 

discussão dos artigos que compõem o livro “O corpo educado, pedagogias da sexualidade”, organizado pelos 

autores: Guacira Lopes Louro, Jeffrey Weeks, Deborah Britzman, Bell Hooks, Richard Parker e Judith 

Butler, atentando especificamente para os títulos: “Pedagogias da Sexualidade”, da Guacira Lopes Louro, “O 

Corpo e a Sexualidade”, de Jeffrey Weeks e “Eros, Erotismo e o Processo Pedagógico”, de Bell Hooks.  

 Desafios na educação e apreensão dos conceitos:  
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 Aprende-se socialmente que termos como sexo, sexualidade e questões referentes ao corpo são 

fatores de apropriação íntima e particular. LOURO (1999) afirma que, especialmente no caso das mulheres, 

visto o patriarcado historicamente vigente, estes se constituíram como paradigmas que devem estar presentes 

apenas no âmbito privado. Entretanto, ao serem analisados os processos de constituições das identidades 

humanas (como a sexual e de gênero), observa-se que são fortemente marcados por aspectos sociais, 

culturais e políticos, o que legitima o fato de serem construções, e não algo pronto e consolidado. Além 

disso, as escolas e espaços de formação são veículos de perpetuação e controle de determinadas normas e 

estereótipos, isso desde a infância. Neste contexto, a autora retrata que: 

 
Uma de minhas lembranças mais fortes e recorrentes a respeito de minha vida escolar está 

ligada à importância que era atribuída àquela escola como "escola padrão". Fazia parte 

dessa representação uma engenhosa combinação de tradição e modernidade, na qual o peso 

da tradição prevalecia, seguramente. (LOURO, 1999, p. 11). 

 
 Entendemos a construção social como pressuposto para a existência do corpo, gênero, sexualidade e 

da própria identidade de cada ser social, esta primeira necessita de condicionantes concretas, tanto para 

compreensão de seu significado e o que abrange, quanto sobre a importância de sua materialização na vida 

dos sujeitos. Todavia, o corpo, suas necessidades e desejos têm sido historicamente temas árduos para a 

pesquisa em educação.  WEEKS (1999) afirma que o corpo expressa uma verdade fundamental sobre a 

sexualidade, e que esta é mais do que simplesmente o corpo. Pois corresponde tanto com as crenças, 

ideologias e pensamentos, quanto com o corpo físico. Todavia, conformado na estreita divisão entre mente e 

corpo, o campo educacional frequentemente rejeita, desqualifica ou até mesmo “ressignifica” os temas 

relativos à sexualidade, à normatização dos corpos, e aos afetos envolvidos nas relações pedagógicas. 

Simultaneamente, os termos desafiam a todo o momento os professores e professoras dos diversos 

níveis escolares, seja de forma mais evidente pelos índices crescentes de pais e mães adolescentes, ou pelas 

exigências de inclusão da educação sexual – onde as referidas categorias entram - nos currículos escolares, 

como sugerido nos Parâmetros Curriculares Nacionais; seja por questionamentos mais sutis de discursos e 

práticas escolares sexistas e/ou das dificuldades em incluir de modo efetivo temas ligados às desigualdades 

de gênero, de cor (ou raça), como se dá a construção do corpo, da sexualidade e da identidade social em si no 

interior dos projetos pedagógicos.  

Até o século XIX, as questões relativas aos corpos e ao comportamento sexual eram preocupações 

da religião e da filosofia moral. No final do século XIX, sob a disciplina de sexologia, que teve como base a 

psicologia, a biologia e a antropologia, bem como a história e a sociologia, esta se tornou um elemento 

importante na codificação do modo como é pensado o corpo e a sexualidade. Contudo, até o presente 

momento a sociedade se encontra mais inclinada a falar sobre a importância dos hormônios e genes na 

moldagem do comportamento, mas a suposição de que a biologia está na raiz de todas as coisas persiste, uma 

suposição que é ainda mais forte quando se fala de sexualidade. No entanto, sexualidade é, como já referido, 

"uma construção social", uma invenção histórica, a qual, naturalmente, tem base nas possibilidades do corpo. 

Assim: 
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Nossas definições, convenções, crenças, identidade e comportamentos sexuais não são o 

resultado de uma simples evolução, como se tivessem sido causados por algum fenômeno 

natural: eles têm sido modelados no interior de relações definidas de poder. A mais óbvia 

dessas relações já foi assinalada na citação de Krafft-Ebing: as relações entre homens e 

mulheres, nas quais a sexualidade feminina tem sido historicamente definida em relação à 

masculina. Mas a sexualidade tem sido um marcador particularmente sensível de outras 

relações de poder. A Igreja e o Estado têm mostrado um contínuo interesse no modo como 

nos comportamos ou como pensamos (WEEKS, 2000, p.28). 

 
Há muitas estruturas de dominação e subordinação no mundo da sexualidade, mas três elementos/ 

eixos interdependentes têm sido vistos como particularmente importantes: os da classe, do gênero e da raça. 

Os padrões respeitáveis de estrutura familiar desenvolvidos no século XIX (os "valores vitorianos") — com a 

demarcação crescente entre papéis masculinos e femininos, uma ênfase nova na necessidade de elevar o 

comportamento público aos padrões da vida privada e um agudo interesse no policiamento público da 

sexualidade não-conjugal, não-heterossexual — tornaram-se, crescentemente, a norma pela qual todo 

comportamento era julgado. Neste contexto, Hooks (1999) retrata como a exclusão do corpo está articulada a 

uma compreensão estreita do erotismo em termos sexuais, concluindo o fato de que o mesmo é excluído do 

processo pedagógico, como toda paixão e todo envolvimento emocional. Propondo que se vá para além das 

distinções entre o público e o privado, universo acadêmico e "mundo externo”, entendendo como entrar na 

sala de aula “literalmente”. Convidando, assim, professores e professoras a reencontrar a paixão pela sala de 

aula, a descobrir realmente o lugar de Eros no interior de cada um e mutuamente se permitir que a mente e o 

corpo sintam e conheçam o desejo. 

 

Considerações Finais 

Por fim, o que está em jogo nesses incessantes debates sobre a moralidade e o comportamento 

sexual? Evidentemente, uma série de preocupações diferentes, todavia relacionadas às relações entre homens 

e mulheres; o problema do desvio sexual; a questão da família e de outros relacionamentos; as relações entre 

adultos e crianças; a questão da diferença, seja de classe, gênero ou raça.  

Os desafios das escolas e educadores são complexos, visto que os próprios foram educados e 

construídos pela mesma instituição e, sendo assim, enraizaram seus valores. Mas levar esse debate e iniciar 

esta desconstrução junto aos alunos é de extrema importância para impulsionar o amadurecimento de cada 

indivíduo, e a relação com tudo que o envolve, de uma forma livre de estereotipação e que envolva mais 

autoconhecimento e menos estigmas criados a partir de construções sociais.       
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DISCUTINDO A VIOLÊNCIA ESTRUTURAL NO CONTEXTO SOCIAL DA CIDADE DE 

URUGUAIANA71 
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RESUMO: A escola é um espaço de formação social com possibilidades de diversas reflexões. Dentre elas a 

violência estrutural, ao qual está presente no cotidiano dos alunos de uma escola inserida em uma 

comunidade em situação de vulnerabilidade social. Abordou-se a temática com alunos na faixa- etária de 12 

a 16 anos, foram ministradas aulas com roda de conversa, leituras de textos informativos, vídeo e produção 

de trabalhos escritos. São vários os tipos de violência presentes na sociedade, algumas são materializadas em 

ações e outras ficam ocultas na vida cotidiana das pessoas. Trazendo consequências irreparáveis e 

inacabáveis para o sujeito. A violência estrutural está intrínseca ao sistema hegemônico da sociedade, na qual 

se tem “O predomínio do mercado como supremo regulador das relações sociais” (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2003, p.56). Então como as relações são de poder, e desigualdades as pessoas ficam a mercê 

de situações desumanas, na qual se caracteriza como uma pobreza não só no fator renda, mas um aglomerado 

de fatores que impedem ou dificultam o desenvolvimento humano. É uma estrutura de desigualdades, onde 

uns trabalham em jornadas excedentes para manter a posição superior de poucos. (SILVA, s/a). Com isso a 

classe subalterna posiciona-se em situação de risco, tornando-se vulneráveis a reprodução das diversas 

formas de violência. 

 

Palavras-Chaves: Violência, Sociedade, Escola. 

 

 
INTRODUÇÃO 

O trabalho apresenta um projeto que foi desenvolvido na E.M.E.F. Moacyr Ramos Martins. O 

assunto Violência estrutural identifica-se por fazer parte do cotidiano da sociedade. É necessário que 

assuntos como esse sejam cada vez mais trazidos para o ambiente da sala de aula, pois os alunos ali presentes 

estão se constituindo como cidadãos atuantes na sociedade. A escola deve mediar a busca do conhecimento 

levando em conta os entendimentos prévios dos alunos, que muitas vezes são formados através  de conceitos 

dominantes na sociedade  e apresentar-se como ambiente de desconstrução e reconstrução  desses saberes. 

O trabalho foi organizado com os seguintes itens: Introdução, apresentando a temática, metodologia 

discorrendo sobre a execução do projeto com os alunos e o método utilizado no planejamento. 

Posteriormente uma breve discussão sobre a temática e os resultados obtidos. Logo a conclusão e as 

referências bibliográficas. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido a partir de um projeto de ensino realizado com alunos da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Moacyr Ramos Martins, localizada no bairro União das Vilas da cidade 

de Uruguaiana.  A faixa-etária dos alunos é entre 12 e 16 anos e estavam participando dos estudos de 

Progressão Parcial da escola.     
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A escola adota progressão parcial, permitindo ao aluno ser promovido, sem prejuízo da 

sequência curricular, em componentes curriculares que não obteve êxito, respeitando a 

legislação vigente. O aluno tem direito a progressão parcial em no máximo duas 

disciplinas, quando matriculado do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. O tempo destinado 

à efetivação da progressão parcial e avaliação faz parte de um plano de trabalho elaborado 

pelo professor e setor pedagógico da escola. A escola registra e documenta a realização 

destes estudos a fim de assegurar a comprovação do trabalho desenvolvido. O aluno que 

não frequentar as duas primeiras semanas de aula de progressão e não apresentar 

justificativa retornará a série anterior (REGIMENTO ESCOLAR, 2014, p.20). 

 

Inicialmente os alunos foram motivados com os seguintes questionamentos: Para ti o que é violência 

¿ Em quais formas ela se apresenta na sociedade atual ¿ Logo após foi feita uma roda de conversa sobre as 

formas em que a violência se apresentava no mundo, no Brasil e na cidade de Uruguaiana mais 

especificamente no bairro em que a escola está inserida. Por conseguinte os alunos receberam um texto 

informativo que falava sobre a violência estrutural, o texto foi lido e problematizado com os alunos em sala 

de aula e foi solicitado que eles criassem uma história em quadrinhos que apresentasse uma situação 

exemplo de Violência Estrutural. Na aula seguinte os alunos assistiram ao vídeo da música O Salto - Banda 

O rappa após os alunos assistirem o vídeo foi feita uma roda de conversa destacando os pontos principais do 

vídeo e relacionando o mesmo com as discussões acontecidas na aula anterior, na próxima atividade foi 

solicitado pela professora que os alunos fizessem uma resenha critica, apontando as possíveis causas do 

desfecho da história apresentada no vídeo.  Após concluírem a resenha cada aluno socializou seu trabalho no 

grande grupo e foi provocado a apontar possíveis soluções para as problemáticas citadas.  

A temática foi apresentada com o objetivo principal, de que os alunos fossem capazes de 

compreender noções conceituais sobre a violência estrutural, identificá-la no seu meio social, sendo assim a 

partir das reflexões propor possibilidades de enfrentamento de demandas na área de violência e sociedade. 

O projeto baseia-se na Pedagogia proposta por Paulo Freire que visa uma educação humanista e 

libertadora, onde se trabalhe de acordo com a realidade do meio em que o aluno vive. 

 Para Freire, uma educação popular e verdadeiramente libertadora, se constrói a partir de 

uma educação problematizadora, alicerçada em perguntas provocadoras de novas respostas, 

no diálogo crítico, libertador, na tomada de consciência de sua condição existencial. Tal 

investigação Freire chamou de “universo temático”, um conjunto de “temas geradores” 

sobre os níveis de percepção da realidade do oprimido e de sua visão de mundo sobre as 

relações homens-mundo e homens-homens para uma posterior discussão de criação e 

recriação (LINHARES, 2016, p.20). 

    Na sequência apresenta-se o cronograma de organização das aulas: 

  

  

1º AULA 

 

2º AULA 

 

3º AULA 

 

4º AULA 

 

 

- Questionamentos orais 

sobre o tema; 

 

- Roda de conversa sobre 

a temática; 

 

 

 

- Texto informativo 

sobre Violência 

Estrutural e classes 

sociais (leitura, 

problematização do 

assunto, produção de 

história em quadrinhos). 

 

- Videoclipe da música 

O Salto (O Rappa); 

- Conversa sobre o 

vídeo; 

- Produção de resenha 

crítica; 

 

- Explanação dos 

trabalhos (resenhas), 

apontando possíveis 

soluções para as 

problemáticas citadas. 
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RESULTADO E DISCUSSÃO 

A escola Moacyr Ramos Martins está situada em um bairro de grande vulnerabilidade social na 

cidade de Uruguaiana, portanto a população apresenta diversificadas demandas oriundas das desigualdades 

do sistema de governo, bem como é vítima da violência estrutural. O bairro foi criado para abrigar as pessoas 

atingidas no ano de 1983 pela maior cheia da história do rio Uruguai, desde a época até os dias atuais a vila 

se ampliou significativamente, contando hoje com instituições da área da saúde e educação, cinco escolas, 

sendo uma a E.M.E.F. Moacyr Ramos Martins (PPP, 2016). 

A violência estrutural está diretamente ligada à desigualdade social da população, esta não é uma 

situação identificada na sociedade, no entanto suas consequências são devastadoras na vida do ser humano, 

pois se trata da falta das necessidades básicas de sobrevivência, como moradia, alimentação, trabalho, 

saneamento básico, acesso a educação e saúde entre outros. Em contraponto tem-se na Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 3º que dispõe sobre a obrigação do Estado ser mediador nas relações de 

desigualdades:  

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação (BRASIL, 1988, s/p). 

 

É necessário entender que há muitos tipos de violências na sociedade, como as que estão explicitas 

no dia a dia, porém se fez necessário discutir com os alunos a existência de uma causa ampla e que por vezes 

esta violência estrutural fomenta todos os outros tipos de violência.  

 

Mas, o que significa violência estrutural? Trata-se do uso da força, não necessariamente 

física (ainda que não se abdique dela quando necessário), capaz de impor simultaneamente 

regras, valores e propostas, quase sempre consideradas naturais, normais e necessárias, que 

fazem parte da essência da ordem burguesa, ou seja, formam sua natureza. A violência 

estrutural de materializa envolvendo, ao mesmo tempo, a base econômica por onde se 

organiza o modelo societário (a estrutura) e sua sustentação ideológica (a superestrutura) 

(SILVA, s/a, p.3). 

 

 

 Diante do desenvolvimento das aulas, foi possível perceber que os objetivos foram alcançados, pois 

os alunos modificaram alguns conceitos trazidos do senso comum, onde o sujeito muitas vezes é 

culpabilizado pela sua situação, puderam identificar um pouco a realidade do seu meio social e assim 

pensaram estratégias para situações cotidianas a partir do entendimento da estrutura como um todo, podendo 

assim ser um agente transformador do meio em que vive através de conversas e reflexões  sobre seus 

conhecimentos construídos.  

 

CONCLUSÃO 

Com a conclusão do projeto reafirma-se a relevância da temática para a discussão no ambiente 

escolar, o tema abordado está presente no cotidiano da sociedade tornando-se assim fundamental para a 

formação social dos alunos.  
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A escola enquanto um ambiente coletivo, e executora da Política Social da Educação tem o dever de 

transformar a comunidade onde está inserida, precisa cada vez mais buscar estratégias de trabalhar com a 

realidade do aluno, discutir assuntos e demandas pertinentes ao seu meio.  A escola Moacyr Ramos Martins e 

sua equipe administrativa e pedagógica estão engajadas para que trabalhos como esse sejam cada vez mais 

desenvolvidos na escola para assim fortalecer o ser humano enquanto agente transformador de sua própria 

historia ampliando sua cidadania e seu senso crítico.   
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A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES CATADORAS NOS SERVIÇOS DA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS CRAS EM SÃO BORJA74  

 
Adelina Escobar75 

 Renan Mendonça Alves76 

 Loiva Mara de Oliveira Machado77 
 
 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar dados parciais referentes à pesquisa documental 

realizada junto aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em São Borja/RS, através da coleta 

de dados sistematizados a partir de formulário utilizado para mapeamento socioeconômico dos/as 

usuários/as. Esta pesquisa integra o Programa de Extensão: “Educação Ambiental e Controle Social da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos: o trabalho COOPUV em São Borja”, registrado na Plataforma 

SIPPEE da Universidade Federal do Pampa, sob nº 08.023.15. Busca-se a partir desta investigação elucidar o 

perfil das mulheres catadoras que acessam os serviços, programas e projetos vinculados à Política Nacional 

de Assistência Social. Parte-se do referencial de que o maior número de catadores, atendidos pelos CRAS 

são mulheres, que se constituem como chefes de família. Estas assumem uma dupla jornada de trabalho, 

vinculando o trabalho doméstico e o de geração de renda, assumindo a responsabilidade pela manutenção das 

pessoas que integram o núcleo familiar. 

 

Palavras-chaves: Política Nacional de Assistência Social, CRAS, mulheres catadoras, extensão. 
 
 

INTRODUÇÃO  

O resumo expandido é fruto de uma pesquisa documental, que se constitui como instrumento de 

caráter educativo dentro do Programa de Extensão “Educação Ambiental e controle social da Politica 

Nacional de Resíduos Sólidos: o trabalho da COOPUV no município de São Borja/RS”. A equipe executora 

do programa é composta por Docentes, TAE(s) e bolsistas remunerados com recursos do Edital PROEXT-

MEC 2016. O Programa visa fomentar iniciativas que potencializem ações de desenvolvimento local 

sustentável. Entre os objetivos previstos está o fomento a pesquisa e a extensão, para que se favoreça o 

processo contínuo de construção de conhecimento a partir da articulação teórico-prática. Para premiar a 

pesquisa quanto ao acesso das catadoras aos serviços, programas e projetos vinculados a Política Nacional de 

Assistência Social, considerando as ações articuladas junto a Política Nacional de Resíduos Sólidos(PNRS), 

objetiva-se nesse trabalho identificar como ocorre o acesso das mulheres catadoras aos serviços, programas, 

projetos e benefícios ofertados pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em São Borja.   

 

METODOLOGIA 

A pesquisa documental teve como fundamentação teórica a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) e a Política Nacional de Assistência Social (PNAS). A metodologia possibilitou o acesso aos dados 
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Social da Política Nacional de Resíduos Sólidos: o trabalho COOPUV em São Borja”, vinculado a Universidade 

Federal do Pampa - Campus São Borja/RS. E-mail: loivamachado@unipampa.edu.br 
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de natureza socioeconômica, junto aos seis (6) CRAS que compõe a rede de proteção básica, no âmbito da 

Política de Assistência Social,  em São Borja/RS, quais sejam: Leonel Brizola, Arnaldo Matter, Paraboi, Boa 

Vista, Passo e Centro. Observa-se que no processo de coleta e tratamento de dados houve o cuidado ético 

quanto a manipulação das informações disponibilizadas. Para tanto foi utilizado um Termo de Compromisso 

de Utilização de Dados. As informações disponibilizadas a partir do formulário de mapeamento 

socioeconômico dos/as usuários/as do CRAS foram organizadas, sistematizadas e analisadas a partir de 

quadro síntese, conforme pode ser verificado no quadro 1. 

A execução da pesquisa contou com a participação de uma equipe interdisciplinar composta por 

Docentes, TAE(s) e Discentes Bolsistas remunerados, por meio do Edital PROEXT/MEC 20016 e Edital 

PROFEXT. Numa primeira etapa foi realizado o mapeamento das catadoras, nos CRAS, consequentemente a 

identificação de dados qualitativos e quantitativos, contidos nos formulários utilizados para mapeamento 

socioeconômico dos/as usuários/as catadores/as cadastrados nos CRAS. A partir dos objetivos alcançados 

nessa primeira etapa do programa, buscar-se-á, na segunda fase, em 2017, dar continuidade a agenda 

estabelecida dentro dos objetivos estabelecidos pelo Programa de Extensão.  

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

O município de São Borja/RS conta com 61.671 habitantes (IBGE). De acordo com a Política 

Nacional de Assistência Social, trata-se de um município de médio porte, que prevê a organização de dois 

CRAS, inseridos em territórios de maior vulnerabilidade e risco social, para atendimento às demandas 

voltadas a Proteção Social Básica (PSB). A PSB ofertada pelo CRAS visa a “prevenir situações de risco por 

meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários” (BRASIL, 2009, p. 33). Os serviços, programas, projetos e benefícios assegurados na PSB são 

ofertados pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que é constituído como “unidade pública 

estatal de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social [...] executa serviços, organiza e 

coordena a rede de serviços socioassistenciais locais” (BRASIL, 2009, p. 35). O mapeamento realizado no 

CRAS buscou identificar o perfil das mulheres catadoras que acessam esses equipamentos públicos da 

Política de Assistência Social. O quadro 1 possibilita visibilizar como ocorre esta composição.  

 
Quadro nº1: Quadro de Mapeamento Socioeconômico das Catadoras do município de São Borja/RS, vinculadas aos 

CRAS.  

Fonte: Dados dos formulários de mapeamento socioeconômico dos/as usuários/as do CRAS 

Sistematização: Alves; Escobar. 

 
 

Universo (100%) = 144 catadores/as Mulheres (64%) = 92 mulheres 

Politica de Assistência (CRAS) 77% das mulheres atendidas = 71 catadoras 

Faixa Etária (41 -70 anos) 60% do total = 42 catadoras das 71 catadoras 

cadastradas 

Responsável Familiar 95% das famílias a mulher catadora é responsável 

familiar 

Etnia 40%brancas 40% pardas 20%negras 

Estado Civil 60% casadas e 40% solteiras/ viúvas/ divorciadas 

Escolaridade 95% Ensino Fundamental Incompleto 

5% analfabetas 

Profissão 85% do lar 10% diaristas 5% beneficiarias 

Ocupação 90% catadoras 10% catadoras e recicladoras 
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Com base na pesquisa documental junto aos formulários de mapeamento socioeconômico é possível 

identificar o perfil das mulheres catadoras que acessam os serviços do CRAS. São mulheres, com idade 

média, a partir de 40 anos. Apresentam baixo nível de escolaridade, pois a maioria não frequentou os nove 

primeiros anos do ensino fundamental. Estas buscam no trabalho de coleta de materiais recicláveis, formas 

de sustentação para si e suas famílias. Este trabalho além de contribuir para a geração de renda também é 

fundamental, no que se refere a questões de ordem ambiental. Este tipo de trabalho contribui para avançar na 

construção de outro modelo de desenvolvimento, que seja sustentável e territorial, o que supõe o 

reconhecimento do trabalho dos/as catadores/as: 

 
A ação do catador e o trabalho por este desenvolvido são aceitos pelo Estado, pelas 

empresas e pela sociedade como uma alternativa ao crescente desemprego, tornando-se 

objeto de uma política voltada para geração de renda. Mais, ainda, a realização da catação é 

absorvida como parte da política ambiental para minimização dos efeitos causados pela 

incomensurável produção de resíduos sólidos em ambientes urbanos, alcançando esta 

atividade à condição de ser público (SILVA, 2010, p. 131). 

 
 

Destaca-se, de acordo com a pesquisa, que as mulheres catadoras garantem o sustento de suas 

famílias, a partir da realização de trabalhos informais a exemplo da coleta de materiais recicláveis. Esta 

responsabilidade gera sobrecarga da mulher que, além de dar conta do trabalho doméstico, também tem que 

dar conta das atividades profissionais desenvolvidas fora de casa. Este processo pode levar às mulheres ao 

adoecimento e, também, à sua culpabilização pela sociedade sobre situações classificadas como 

“desestruturação familiar” e falta de “controle dos filhos”. 

As mulheres usuárias da Política de Assistência Social se encontram em situação de vulnerabilidade 

social, desvelando um conjunto de determinações históricas, políticas e econômicas, construídas socialmente 

no modelo de acumulação capitalista. A Política de Assistência Social, considerando os critérios de ingresso 

e cumprimento de condicionalidades, possibilita às mulheres catadoras, o acesso a um conjunto de serviços, 

a exemplo do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, entre outros, e de benefícios a exemplo do Benefício de Proteção Continuada 

(BPC), Benefícios Eventuais (Aporte Nutricional), entre outros benefícios eventuais, em situações de 

emergências ou calamidades, bem como, encaminhamentos junto a rede sociassitencial do município de São 

Borja.  

O perfil ora apresentado aponta a urgência de planos de trabalho no âmbito das políticas sociais, 

neste caso da Política de Assistência Social, com financiamento público e espaços de participação 

democrática, com vistas ao aprimoramento e qualidade dos serviços prestados.  

 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho objetivou a elucidação de dados socioeconômicos que pudessem contribuir para a 

identificação do perfil das mulheres catadoras que buscam atendimento junto as CRAS, no município de São 

Borja/RS. Observa-se, conforme quadro 1 que estas mulheres, na sua maioria são responsáveis pelo sustento 

da família. Dessa forma justifica-se a inserção no trabalho informal, especialmente, como catadoras de 

materiais recicláveis.   Nesta direção, a Politica Nacional de Resíduos Sólidos prevê a responsabilidade do 
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poder público com a inserção de profissionais na gestão de resíduos sólidos, com a finalidade de se promover 

e garantir a justiça social e fortalecimento de renda.  

Espera-se que este estudo tenha contribuído para dar visibilidade ao perfil das mulheres catadoras 

com vistas a fomentar e fortalecer iniciativas que contribuam para a construção de outro modelo de 

desenvolvimento, que seja integral – observando as várias dimensões da vida, sustentável – social, política, 

cultural, ambiental e economicamente e territorial – que valorize saberes e experiências construídas em cada 

território. A Universidade por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão tem importante contribuição neste 

processo. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Site Institucional. Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=431800&search=|sao-borja.  Acesso em: 12 de 

nov. de 2016. 

BRASIL. MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. Política Nacional 

de Assistência Social - PNAS/2004. Reimpresso em 2009. Brasília, maio de 2009. 

SILVA, Maria das Graças e. Questão ambiental e desenvolvimento sustentável: um desafio ético-político 

ao serviço social.  -1º. ed. - São Paulo: Cortez, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANAIS DO I SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA, Volume 1, 2016, UNIPAMPA 

ISSN 2527-2411 
48 

TRABALHO DOMÉSTICO, COTIDIANO E MILITÂNCIA- UMA ANÁLISE SOB A 

ÓTICA DA ANTROPOLOGIA DA PRÁTICA78 

 

 

Mateus Cordenonsi Bonez79,  

Jurema Gorski Brites80 
 

 RESUMO: trabalho doméstico remunerado, no Brasil, reflete e salienta desigualdades de classe, cor, etnia e 

gênero. Apresenta-se como uma atividade laboral extremamente estigmatizada e que singulariza-se, dentre 

outras coisas, por um cotidiano velado pelas configurações inerentes às atividades realizadas no âmbito da 

vida íntima. Dentro disso, o presente trabalho pretende apresentar uma pesquisa em andamento que visa uma 

etnografia entre trabalhadoras domésticas militantes da cidade de Pelotas –RS. Esta pesquisa tem como 

objetivo uma interpretação antropológica acerca de como se estabelecem as práticas cotidianas de 

trabalhadoras ligadas ao sindicato da supracitada categoria laboral e também salienta a construção da luta 

política do trabalho doméstico remunerado. Para este trabalho, relatórios de campo do ano de 2013 referentes 

ao sindicato de Pelotas foram utilizados para análise, já que a pesquisa etnográfica ainda não começou. 

Sendo assim, interpreto o trabalho doméstico, neste contexto, e suas relações cotidianas como capazes de 

resistência, reinvenções e “artes de fazer”, pois as ações das trabalhadoras, nas relações subalternas ou não, 

interferem nas decisões e rumos da vida do sindicato e de suas estruturas subjacentes. O cotidiano oprime, 

entretanto existem maneiras de fazer dos consumidores que precisam ser elucidadas conforme uma teoria 

das práticas (CERTEAU, 1998). A militância, como um relatório sobre a liderança sindical de Pelotas nos 

mostra, não operacionaliza-se somente na via institucional, também é construída e movimentada na vida 

ordinária, onde a visão do Estado não alcança e onde estratégias importantíssimas para a luta política 

emergem. 

 

Palavras-Chaves: Trabalho Doméstico, Cotidiano, Mlitância, Sindicato. 
 

INTRODUÇÃO 

O presente texto visa apresentar meu projeto de pesquisa para o mestrado em ciências sociais da 

Universidade Federal de Santa Maria em consonância com análises de relatórios de pesquisa acerca do 

sindicato das trabalhadoras domésticas de Pelotas- RS. Realizarei, em 2017, uma etnografia em Pelotas, 

junto com mulheres do sindicato e almejo escrever uma narrativa que dê conta de entendimentos êmicos, 

visando o discernimento de como e através do que os “outros” percebem o mundo (GEERTZ, 1997). Não 

busco um local fixo para a observação participante, mas sim os fluxos cotidianos das mulheres com quem 

vou dialogar em campo. Quero, a partir do sindicato entender as relações de trabalho cotidianas, afim de 

assimilar situações imprescindíveis para a vida das trabalhadoras, bem como para a vida do sindicato.  

O serviço doméstico historicamente, mesmo sendo operacionalizado por milhões de brasileiros (as), 

encontrou-se e encontra-se invisível para reflexões do Estado e da sociedade como um todo, por isso se faz 

necessário um trabalho que saliente as agências e o cotidiano de trabalhadoras oprimidas dentro de um 

contexto de lutas e conquistas políticas. No contexto brasileiro, esta categoria laboral é uma herança colonial 

que pertence a um padrão de hierarquias relacionado com a ideia de raça proveniente de um modelo de 

modernidade eurocêntrico, com “Raça e trabalho articularam-se de maneira que se apresentaram como 

naturalmente associados, o que, até o momento, tem sido excepcionalmente bem sucedido” 

(BERNARDINO- COSTA 2007, p.71). Este autor baseia-se na teoria da descolonização pretendendo criticar 

                                                           
78 Trabalho executado com recursos da CAPES. 
79 Mestrando do Programa de Pós- Graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM); Mateus Cordenonsi Bonez, Santa Maria, RS. Email: bonezmcb@gmail.com. 
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e desconstruir os estudos pós-coloniais, pois assim como outros autores, norteia-se perante a ideia de que 

seria equivocado seguir um paradigma “pós-colonial”, já que para ele e para a corrente de descolonização 

ainda existem fatores que não seguiram uma lógica linear na história, a ponto de não persistirem até os dias 

de hoje. Desse modo, acredito que as nomeadas teorias da descolonização têm muito a contribuir para o 

estudo das relações raciais no Brasil e especificamente para entender e reconhecer o cotidiano, bem como a 

luta das trabalhadoras domésticas no Brasil, por meio das suas organizações políticas, como uma luta 

descolonial (BERNARDINO-COSTA, 2007).  

Trabalharei com práticas cotidianas que emergem de terrenos onde desigualdades de cor, gênero e 

classe se fazem presentes, onde possíveis relações tortuosas entre patrões (as) e “empregadas” podem 

acontecer, onde descriminações de cor e gênero aparecerão no cotidiano, bem como onde as relações do 

sindicalismo podem conter interações sociais conflituosas, etc. Devo, assim, enxergar as estruturas objetivas 

por trás dos discursos e ações individuais que velam a compreensão do meu objeto, que velam as práticas 

cotidianas das trabalhadoras. Isso vale para a construção do meu objeto em campo, bem como para as 

questões de ordem ética. Para além dos comitês de ética a serem levados em conta, minha relação de 

confiança e respeito com as trabalhadoras domésticas deve possibilitar ou não a exposição de dados, fontes, 

documentos e nomes. Como trabalharei com um sindicato que possui visualização dentro do contexto de 

lutas no Brasil, ligado à Federação Nacional Das Trabalhadoras Domésticas (FENATRAD) e à Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), acredito poder, antropologicamente contribuir para o contexto de mudanças 

(sobretudo após a famosa PEC das domésticas) tanto cientificamente quanto no trabalho do supracitado 

sindicato. 

 Assim o presente texto tem como objetivo, além de apresentar e problematizar meu projeto de 

pesquisa, expor análises sobre relatórios feitos sobre o sindicato de Pelotas, buscando uma compreensão de 

como se dá a resistência e a militância dessas mulheres. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado através de revisão bibliográfica sobre o tema e através de leituras e 

reflexões acerca de relatórios (um feito por mim, um pela minha orientadora e outro por uma colega em 

2014) construídos em uma conversa com a liderança sindical de Pelotas- RS. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

A teoria da prática enfatiza as relações existentes entre as condições sistêmicas e estruturais com a 

agência humana. Autores como Bordieu e Giddens se inserem nessa “escola”, buscam conciliar as forças da 

ação com as forças da estrutura. É dentro disso que fixo Michel De Certeau. As relações laborais da vida 

ordinária, assim como as atividades do lar das domésticas, são como “artes de fazer”, resistências e não 

passividades, maneiras de reinventar, liberdades de uso e ressignificações de influências sócio- culturais 

(CERTEAU, 1998). Ora, o trabalho reprodutivo (Trabalho Doméstico e cuidado), neste sentido, é capaz de 

emergir com clareza através das práticas. Para este autor, pelo caminho das práticas o anônimo dá novas 

significações, e portanto demonstra resistência. Cotidiano, para este autor, refere-se às ressignificações que 
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usuários de padrões culturais e sociais fazem, construindo assim, um cotidiano marcado pelas práticas e suas 

agências, sem afastarem-se, totalmente, das predisposições estruturais e sistêmicas. Desse modo, como nos 

diz Marília Claret Geraes Duran:  

 
Na perspectiva da racionalidade técnica, o melhor modo possível de se organizar pessoas e 

coisas é atribuir-lhes um lugar, um papel e produtos a consumir. Certeau, ao contrário, nos 

mostra que “o homem ordinário” inventa o cotidiano com mil maneiras de “caça não 

autorizada”, escapando silenciosamente a essa conformação. Essa invenção do cotidiano se 

dá graças ao que Certeau chama de “artes de fazer”, “astúcias sutis”, “táticas de resistência” 

que vão alterando os objetos e os códigos, e estabelecendo uma (re)apropriação do espaço e 

do uso ao jeito de cada um. Ele acredita nas possibilidades de a multidão anônima abrir o 

próprio caminho no uso dos produtos impostos pelas políticas culturais, numa liberdade em 

que cada um procura viver, do melhor modo possível, a ordem social e a violência das 

coisas (2007, p. 119). 

 

 Os três relatórios enfatizam as conquistas do movimento sindical das domésticas, porém dão ênfase 

às conexões estratégicas existentes no cotidiano das mulheres em questão. A desorganização do ambiente do 

sindicato também foi posta em destaque, uma visível desorganização que gerou uma importante questão, a 

saber: como, em meio a uma aparente desorganização física e burocrática, o movimento gera conquistas e 

incisivas articulações perante o universo da luta das trabalhadoras domésticas no Brasil? Neste sentido, a luta 

e as articulações carregam proximidades com ligações e redes que extrapolam a dinâmica sindical. O 

sindicato, sobretudo sua liderança, têm ligações com o movimento negro, com movimentos feministas e com 

movimentos de esquerda que propulsionam resultados significativos e agências cotidianas que não dizem 

respeito, somente, às burocracias específicas do supracitado sindicato. 

A teoria das práticas de De Certeau fala de criações “anônimas”, de reinvenções e operações dos 

padrões exteriores. Artes de Fazer que ressaltam táticas e estratégias de pessoas comuns frente à coerções 

externas, procedimentos que deslocam perspectivas e geram resistência (Duran, 2007).  

O que temos aqui, pensando nas práticas cotidianas das trabalhadoras domésticas salientadas pelos 

relatórios, é um problemática que aglutina cuidado, trabalho reprodutivo e trabalho doméstico em torno de 

acepções coincidentes. Em vista disso, o cotidiano e suas relações de trabalho no terreno do lar apresenta 

peculiaridades, é alicerçado por negociações de ordem privada, portanto sendo íntimas e fechadas, na 

maioria das vezes, aos olhos do Estado. Consequentemente, se faz necessário um esforço para reforçar o 

entendimento do espaço constituído por relações emocionais. Para Arlie Russell Hochschild (2003), 

trabalhos clássicos da sociologia não se importaram com sentimentos, muito em função do racionalismo 

cientifico que empurrava essas questões para um lugar do indivíduo e da psicologia. Em sua obra La 

Mercantilización de La Vida Íntima (2003) a intelectual feminista enfatiza a existência de um vazio em torno 

do cuidado, pois não concilia ideologia e prática. Nesse livro, muitos problemas são abordados, 

principalmente os referentes às mulheres migrantes e às relações de parentesco envolvidas, bem como às 

situações de afeto nas práticas do cuidado de babás em relação às crianças. A autora usa modelos baseados 

nos clássicos (Weber, Durkheim e Marx) para fazer uma leitura da vida íntima e uma das melhores 

contribuições, principalmente pra se pensar um objeto que leva em consideração cotidiano e relações 

laborais, é a parte intitulada Amor y Oro, onde o pensamento marxista demarca as reflexões.  
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Dentro deste quadro, Hocchschild (2003) diz existir na vida íntima das babás que se relacionam com 

amor perante as crianças de seus patrões (as) um fetichismo que acaba por tornar essa relação exclusiva, 

privada, sem contextualização, assim como ocorre com as mercadorias, com o fetiche se dando quando 

percebemos os objetos independentemente de seu contexto e de sua história. Assim sendo, é possível 

transportar esse “fetichismo da vida íntima” ou “fetichismo da relações de cuidado” para a minha proposta 

de investigação. Ora, assim como Hocchschild usa o modelo marxista para pensar esse fetichismo e as 

opressões e coerções dos países do “primeiro mundo” para com os do “terceiro mundo”, posso configurar 

meu campo em torno de um discernimento que procure esclarecer as situações de trabalho, as negociações e 

as emoções das trabalhadora domésticas de Pelotas em suas práticas cotidianas que impulsionam a 

militância. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se aqui, que as trabalhadoras sindicalistas de pelotas, conforme os relatórios de 2014, não se 

restringem a ajudas ou sustentáculos provenientes de uma luta unilateral e restrita. As agências emergidas no 

cotidiano, que expõe as redes com outros ambientes de luta, nos proporcionam um caminho interessante para 

se pensar nas possibilidades de resultados atingidos dentro da universalidade da luta das domésticas. O 

cotidiano das militantes e da liderança ressalta que existem resistências para além de burocracias e demandas 

específicas, fazendo ampliações e ramificando possibilidades de contatos e alicerces políticos. 

 Em consequência disso, concebo o trabalho doméstico e suas relações cotidianas como capazes de 

resistência, reinvenções e “artes de fazer”, pois as ações das trabalhadoras, nas relações subalternas ou não, 

interferem nas decisões e rumos da vida ordinária relacional no concernente a dinâmica de decisões e 

negociações. O cotidiano oprime, entretanto existem maneiras de fazer dos consumidores que precisam ser 

elucidadas conforme uma teoria das práticas (CERTEAU, 1998). 
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QUEER COMO MOVIMENTO SOCIAL81 

 

Raíne Guimarães82 

José Arlindo Piazer de Souza Neto83 

 Jaqueline Quadrado84 
 

RESUMO: O presente  trabalho  visa identificar a teoria Queer dentro do movimento LGBT, tendo como 

parâmetro a consolidação do movimento queer dentro do meio acadêmico nos anos 1990. Como 

procedimento técnico será adotado o método histórico, que propõe a análise e síntese. Sendo assim obra da 

autora Guacira Lopes Louro será utilizada como base. É de grande pertinência a análise histórica do 

Movimento Queer, que proporcionou o uma reflexão sobre a exclusão dos que não se encaixam no padrão da 

heteronormatividade estabelecida pela sociedade patriarcal.  

 

Palavras-Chaves: Movimentos sociais, Queer, Sexualidade. 
 

INTRODUÇÃO 

  O presente resumo busca explicitar o movimento queer em seu surgimento e de como aos poucos o mesmo 

começou a se consolidar como investigação e forma de expressão. Em uma época em que á diversas formas 

de se manifestar a sexualidade, diversos sujeitos ás vezes são tachados de “esquisito” por não conseguir se 

expressar através de um determinado modelo que lhe és imposto. Iniciando a discussão acerca de queer 

temos como base o pensamento de Guacira Lopes Louro “Queer pode ser traduzido por estranho, talvez 

ridículo, excêntrico, raro, extraordinário”, (2004, p. 38). Por muito tempo queer foi utilizado como adjetivo 

para ofender e desqualificar muitos sujeitos por não se enquadrarem aos padrões ditos normais pelo quais a 

sociedade impõe. Queer não é uma norma a ser seguida e sim cada um com sua subjetividade pelo qual vai 

de contra todos os padrões impostos pela sociedade que tende a cada vez mais excluir o que se faz diferente. 

O movimento que emergiu no final da década de 1980 no Estados Unidos Queer veio de encontro para com 

os estudos das minorias sexuais e gênero e sendo explicitado o seu surgimento e de como se tornou um 

objeto de estudo. 

 

METODOLOGIA  

O método usado nesta pesquisa consiste em analise bibliográfica de caráter qualitativa tendo como base o 

material já publicado na área em estudo. 

A INCLUSÃO DENTRO DE UM MOVIMENTO JÁ EXISTENTE  
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Guacira Lopes Louro teoriza no sentido de que nos anos 70 o movimento homossexual adquire grandes 

proporções no mundo ocidental. Através de vários meios, como a música, o teatro e a cultura, os indivíduos 

se caracterizam com uma sexualidade distinta da heterosexualidade. Sendo assim, para ser parte desse 

movimento era preciso se enquadrar em outro padrão,  ainda que não seja o que está posto pela massa 

dominante na sociedade.  

Surgem então questionamentos dos indivíduos que mesmo com o aparecimento de uma nova 

categoria/dicotomia continuam marginalizados, além do mais, muitos dos que se enquadram são limitados a 

sua sexualidade, sendo esta a crítica mais exercida por lésbicas que aderiram o movimento.  

Ao final da década de 70 e início dos anos 1980 que surge como agravante para o movimento, o número 

alto de pessoas infectadas com o vírus da aids, que era tida como a “doença dos gays”, disseminou a falsa 

idéia de que o homossexualismo era contagioso.Em contrapartida houve uma intensificação da militância, 

tanto dos homossexuais quanto, de seus familiares e amigos.inclusive vários órgãos públicos, relacionados à 

saúde e a educação se engajaram no combate a doença e a desmistificação em torno desta. 

Assim sendo, o movimento tomou grandes proporções, em pouco tempo toda a sociedade havia tomado 

consciência da existência do outro e mesmo contra vontade, este precisava ser aceito. Na mesma medida os 

conflitos internos vieram a tona, era preciso possibilitar a inclusão dos excluídos, o movimento era ainda 

bastante elitizado,  majoritariamente branco e heteronormativo. É nesse contexto, a partir dos anos 1990, que 

a teoria queer conquista espaço nas universidades, como forma de subversão aos padrões.  

Entre os teóricos queers encontra-se Judith Butler que se aprofundou na desconstrução do gênero atrelado 

ao sexo natural do indivíduo, apontando como objetivo essencial a problematização do normativo, biológico 

que é muitas vezes excludente.  

Nesta nova perspectiva, a luta por inclusão de um todo, sem a imposição da homogeneidade é de extrema 

relevância, para o sucesso desse movimento, com a exclusão dos conflitos que estabelecem uma certa 

normatividade seja de gênero, sexo ou raça, que possa garantir introdução de debates que elucide a todos. 

CONCLUSÃO 

A sociedade impõe aos indivíduos suas regras, dentro delas hierarquias, que excluem e marginalizam os 

que não se adequam a eles padrões.A teoria queer é inovadora e inclusiva nesse sentido, uma vez que não 

impõe padrões, apresenta resistência as instituições do Estado e aos setores conservadores da sociedade. 

Diante disso, podemos notar que a teoria queer em conjunto com o movimento social, é de grande 

relevância para que as diferenças sejam reconhecidas, e espaços políticos sejam tomados e se tornem mais 

representativos. 
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RELAÇÕES DE GÊNERO E REPRESENTAÇÃO NA MÍDIA85 

 
José Arlindo Piazer De Souza Neto86  

Kellen Oliveira87 

Jaqueline Quadrado88 

 

RESUMO: O presente trabalho de tema: Relações de gênero e representação na mídia visam problematizar a 

questão de violência de gênero, diversidade e como se da a representação através da mídia, realizando um 

diálogo com o Serviço de Orientação Educacional das instituições de ensino estaduais no município de São 

Borja que através do levantamento de aceitação, concordaram em participar das atividades propostas pelo 

projeto, com isso buscou-se levantar informações através de questionários para inteirar-se sobre como 

efetua-se na prática a abordagem da temática que configuram a promoção da cidadania e garantia de direitos 

aos educandos na escola. Usando como alicerce busca-se referenciar o conceito de gênero de onde verifica-

se as violências geradas e que são oriundas da organização e estruturação da sociedade nos dias atuais e 

também buscou-se compreender os esteriótipos construídos impostos e reproduzidos pela mídia no qual 

normatiza uma maneira de viver e os resultados que se originam nesse processo midiático. A partir do 

produto de questionários elaborados nos encontros das atividades da bolsa , buscou-se consolidar a ideia de 

um seminário com o objetivo de fomentar as discussões na região de fronteira  sobre a temática: (des)fazedo 

saberes na fronteira, com diversos eixos, entre eles: identidade, gênero, diversidade e direitos humanos, além 

disso, propor oficinas com as escolas selecionadas para uma construção coletiva do saber. Esses eventos tem 

como cidade sede o municipio de São Borja mas que tem como abrangência a região fronteira oeste do 

estado do Rio Grande do Sul. 

 

Palavras-Chaves: de três a cinco, separadas por vírgulas. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O projeto de extensão MULHERES SEM FRONTEIRAS tem por objetivo fortalecer as redes de 

atendimento às mulheres em situação de violência no município de são Borja. Incitar e fortalecer a 

consciência sobre o ser mulher.  O projeto surge também  com o intuito de combater a fragmentação dos 

serviços  prestados e  proporcionando aos discentes uma formação crítica e interventiva. Através de pesquisa 

e atividades de extensão nas temáticas; gênero, diversidade e questões étnicos raciais. 

  A oficina Fala Sério que tem como objetivo promover aos alunos da rede pública de ensino debates  

acerca dos assuntos de violência e representatividade buscando destacar as diversas formas de violência e 

como ela se faz presente nos vários meios em que vivemos e de como podemos combatê-la; e também a 

questão de representatividade se os sujeitos se sentem representados pelas imagens expostas na mídia e de 

que alguma maneira ela serve para moldar e ditar padrões e como podemos ajudar a desmistificar 

muitos estereótipos impostos pela mesma. 
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METODOLOGIA 

As presentes ações tem como foco principal a apropriação de como se da a violência de gênero que 

podemos entender de uma maneira mais clara de como o  homem em qualquer sociedade se faz uma figura 

de maior poder sobre aos que eles são subordinados. 

Inicialmente ocorreu a inserção dos bolsistas com o objetivo de desenvolver um diálogo entre a 

instituição escolar e universidade. Logo se teve a capacitação para apropriação acerca dos temas, sendo 

assim propagadores de gênero. No qual são acompanhados e orientados pela coordenadora do projeto. 

Foi realizado um mapeamento das escolas da rede pública de ensino médio do município de São 

Borja; juntamente com o SOE realizando diagnósticos de como estão sendo tratadas as questões de gênero e 

representatividade. 

Através dos planos de aula da ONU elaboramos as oficinas no qual está em foco a produção coletiva 

fora da maneira ortodoxa de aprendizagem, sendo assim proporcionando um ambiente mais agradável aos 

alunos para que os mesmo consigam expor suas opiniões sobre o assunto. 

Em seguida foram formulados questionários com o objetivo de realizar um diagnóstico de como os 

assuntos tem sido abordado dentro da sala de aula e de como a instituição vem se articulando referente aos 

temas propostos pelas oficinas e se a instituição está sendo um espaço de promoção da cidadania e garantia 

dos direitos; antes dos primeiros encontros com a turma. Propomos dois encontros por escola para a 

realização das atividades propostas. 

Oficina 1: Violência gera violência; tem como principal levar uma fala sobre violência de como ela 

está presente no ambiente escolar e de como podemos combatê-la através de ações que os próprios alunos 

irão propor através de uma atividade de que é a elaboração de lambe-lambe que é uma arte urbana que por 

muitas vezes serve como expressões pela qual muitas vezes as palavras não podem ter o devido significado 

que consiga transmitir o que realmente se quer dizer. 

Oficina 2: Representatividade; tem como objetivo através de imagens retiradas do meios de 

comunicação proporcionar aos alunos que reflitam sobre quem está mais representado nas imagens o que nós 

é imposto de uma maneira ou outra sendo assim após a apresentação  será pedido aos alunos divididos em 

grupo no qual irão elaborar um fanzine que basicamente é uma mini revista no qual que tem por objetivo de 

os alunos expressem o que  gostariam de ver estampado em uma revista através da elaboração se pretende 

ver como se da a representação do assuntos abordados nos meios de comunicação e como eles de uma certa 

maneira podem acabar impondo uma maneira de ser . 

Com o mesmo objetivo será realizado o I seminário (des) fazendo saberes na fronteira que ocorrerá 

entre os dias 17 e 18 de novembro de 2016 promovendo assim uma discussão maior sobre as questões de 

violência de gênero e diversidade e direitos humanos na região de fronteira de onde carece uma maior 

abordagem para que sejam quebrados ainda muitos “tabus” na região que por muito tempo foi esquecida. 
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RESULTADO E DISCUSSÃO 

Ao aprofundarmos cada vez mais como se da a violência de gênero e o quanto ela está presente em 

nosso dia a dia, notamos um forte conservadorismo na região de fronteira pois ainda mantemos muitos 

estereótipos de como devemos ser e agir e como tudo está enraizados em nossa sociedade e na nossa própria 

tradição gaúcha. 

Buscamos através de nossos diagnósticos observar as lacunas deixadas na formação inicial dos 

alunos/as para que através de oficinas possamos levar as discussões teóricas de uma maneira de mais fácil 

absorção e produção dos alunos/as para com a temática exposta na atividades. Durante os encontros no qual 

se preparava de que maneira iríamos abordar os alunos/as observamos que muitos professores/as relataram 

que a escola é um ótimo lugar pra debater esses assuntos e (dês) construir velhos conceitos. Podemos notar 

que se justifica pela parte de muitos professores/as acabarem na rotina e não saberem lidar com as situações 

de violência; notando também que as temáticas acabam sendo ignoradas e sofrendo um menosprezo. 

Podemos notar que o ambiente escolar em si não é um espaço de proteção e nem de igualdade e nem da 

construção da cidadania. 

 

CONCLUSÕES 

O projeto neste ano priorizou trabalhar com as questões de violência de gênero, sexualidade, 

diversidade e questões étnicas raciais no ambiente escolar porque se observa uma grande violência com os 

alunos/as pois os professores em si e o ambiente escolar estão despreparados para trabalhar com as questões 

propostas; propondo assim uma maneira de intervir e entender a realidade escolar na rede pública. No meio 

acadêmico através de atividade pela extensão podendo assim se apropriar mais das bibliografias e tendo um 

posicionamento mais crítico e interventivo. 
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MOVIMENTOS SOCIAIS DO FEMINISMO E A CONTRADIÇÃO DA CAUSA 
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 Jaqueline Carvalho Quadrado91 
 

Resumo: Este resumo tem por objetivo discutir aspectos relevantes que contribuíram para o movimento 

feminista, que surgiu com o intuito de acabar com a repressão, com a subordinação da mulher ao homem, 

extinguir as desigualdades entre os gêneros e entre outros elementos que caracterizam o machismo presente 

na sociedade. Analisando o contexto histórico desde a década de 20, onde segundo as autoras Alves e 

Pitanguy (1985), a primeira conquista adquirida pelas mulheres foi no espaço político adquirindo o direito ao 

voto em 1920, após 72 anos de luta, a partir do Movimento Sufragista Feminino. Outro espaço que as 

mulheres conseguiram se inserir foi na esfera extradoméstica, pois com a Segunda Guerra Mundial que 

ocorreu na época ocasionou a ausência de mão de obra fabril masculina, e com isso as mulheres conseguiram 

se inserir no mercado de trabalho, saindo do espaço privado para o espaço público. A metodologia que será 

aplicada para a construção desse resumo é de cunho qualitativo, terá a utilização de dados estatísticos e 

bibliográficos. E a partir de uma revisão de literatura é nítido ter uma percepção de que as discussões que 

foram feitas dentro do feminismo, ainda não comtempla o objetivo que a causa tem, pois nesse movimento 

também acontece sua contradição, porque existem feministas que compreendem que a causa é apenas das 

mulheres, e só pode ser defendida por elas mesmas, já que os homens por serem os principais sujeitos do 

machismo, não podem ter presença ativa nas discussões.  

 

Palavras-Chaves: Feminismo, Movimentos sociais, Desigualdades sociais. 
 

Introdução 

O presente trabalho pretende contextualizar a história do movimento feminista, bem como 

demonstrar as lutas e conquistas adquiridas pelas mulheres e que contribuíram para causa. Também será 

abordado à trajetória que impulsionou as mulheres lutarem por seus direitos, e a partir disso conseguiram 

conquistar seu espaço no cenário político e social. 

Segundo as autoras Alves e Pitanguy (1985), o feminismo busca repensar e recriar a identidade de 

sexo, sob uma ótica em que o sujeito, seja ele homem ou mulher, não tenha que adaptar-se a modelos 

hierarquizados, e onde as qualidades 'femininas' ou masculinas' sejam atributos do ser humano em sua 

globalidade. 

Ao longo da trajetória da luta das mulheres pelo seu espaço na sociedade que começou a se 

desenvolver a partir da subordinação, pois elas eram extremamente desvalorizadas em suas funções, que era 

de somente reproduzir a espécie humana e cuidar da casa e dos filhos. As mulheres sofriam diversas 

violências, pois, por muito tempo não havia leis que as amparassem e não havia punição para os agressores, 

pois as mesmas eram consideradas propriedades de seus maridos. 

Conforme Alves e Pitanguy (1985), a primeira forma de manifestação apresentada pelas mulheres foi 

de contestar sobre a desigualdade sexual, acesso a educação e ao trabalho. Durante a realidade que se 

apresentava na sociedade, surge o movimento sufragista masculino considerado um dos mais importantes, 
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pois ele proporcionava o direito ao voto, e foi um movimento q partiu da classe trabalhadora liderada pelos 

homens. 

Este movimento proporcionou nos anos de 1930 e 1940 que as mulheres conquistassem o direito de 

votar e serem votadas, ou seja, o sufrágio feminino finalmente tomou forma. Mas o direito ao voto não foi o 

único direito conquistado, a partir deste movimento surgiram vários outros que proporcionaram as mulheres 

o acesso à educação, participação política e inserção no mercado de trabalho. Entretanto as mulheres só 

conseguiram se inserir no mercado de trabalho pela falta de mão de obra fabril, pois na época da Segunda 

Guerra Mundial, os homens estavam sendo enviados para a guerra, o que ocasionou ausência de mão de 

obra, que deu origem ao espaço no âmbito público as mulheres. 

 

Feminismo e a sua contradição: a participação masculina 

 Este é um assunto muito discutido dentro do movimento feminista e que muitas vezes é causador de 

polêmica: “homens podem participar do movimento?” Ou simplesmente “homens podem ser feministas?”. 

 Antes de responder a estas perguntas, é preciso saber que dentro do feminismo existem mulheres que 

são a favor da participação masculina, pois com o apoio deles, a causa ganharia uma maior força, e outras 

que são contra esta participação, usando a ideia de que dentro do movimento não pode estar o “agente 

agressor e opressor”. Ao mesmo tempo em que isto ocorre, existem homens engajados na causa e que lutam 

juntamente com as mulheres para que, unidos, possam lutar contra o machismo que a nossa sociedade vive. 

 Mas afinal de contas, um homem pode ser feminista? A resposta é sim, mas devemos estar atentos ao 

significado de ser um homem feminista, pois existem dois conceitos que caracterizam de forma geral, um 

homem que apoie o movimento feminista. Estes conceitos são segundo Jarid Arraes (2014): homem 

feminista e homem pró-feminismo. 

 Segundo este mesmo autor, um homem feminista caracteriza-se por ver “o Feminismo como uma 

ideologia política e que tanto homens quanto mulheres podem e devem aderir à identificação” (ARRAES, 

2014, s.p). Ainda segundo ele, o sexismo cultural existente na sociedade afeta ambos os sexos e por isso, 

deve haver uma união entre eles para que participem juntos no movimento. Já a caracterização de homem 

Pró-Feminismo é dada quando eles veem “o Feminismo como uma luta por diretos femininos que deve ser 

protagonizada somente por mulheres, ainda que os homens possam apoiá-las.” (ARRAES, 2014, s.p.). De 

acordo com este conceito, homens Pró-Feminismo creem que o machismo também afeta os homens, mas as 

mulheres por serem as principais vitimas dele, devem ser as protagonistas ou unicamente elas, as 

responsáveis pelo movimento. 

 No artigo de Jarid (2014), foi publicado os resultados de uma pesquisa realizada com oito 

voluntários (todos os homens com idades, profissões, orientações sexuais e visões políticas distintas), que 

responderam a algumas perguntas sobre experiências de vida e as relações de gênero dentro do movimento 

feminista. Onde o resultado apontou que quatro homens se consideravam feminista, três se posicionaram 

como pró-feminismo e um não se enquadrou em nenhum destes dois conceitos. 

 De acordo com esta entrevista, um fator importante para a auto identificação das pessoas que foram 

entrevistadas foi à percepção de várias desigualdades em diversos ambientes (casa, escola, trabalho), mas 
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outro fator que também contribuiu para o seu posicionamento foi o conhecimento que os entrevistados 

tinham sobre o assunto. 

 A partir dos dados coletados desta entrevista foi perceptível notar a variedade de ideias e 

pensamentos sobre o tema, uma interessante foi de um biólogo onde ele disse: “Prefiro falar em pessoas 

feministas a homens feministas. Pessoas feministas aceitam os problemas do sexismo e fazem esforço para 

combater esses problemas”. Vê-se aqui um claro posicionamento de um homem feminista, pois apoia que 

ambos os gêneros devem participar. Outro posicionamento, e que deve ser muito comum, é o de um médico 

que diz: “Acho que não tenho conhecimento o suficiente para me identificar como feminista, mas sou 

extremamente partidário e concordante com a luta, e é por isso que me sinto capaz de me identificar como 

‘pró-feminismo'”. É possível notar nesta fala que pela falta de conhecimento da pessoa, é mais comum que 

ela se posicione como pró-feminismo por não saber como o Feminismo age e se expressa na sociedade. 

 Mas então, qual seria o papel de um homem dentro do Feminismo além de apoiar a causa e participar 

do movimento?  Para Jarid (2014) o papel masculino é levar valores de igualdade a pessoas e a ambientes em 

que as mulheres não têm acesso, lugares estes que um estudante de 27 anos que foi entrevistado citou: 

“naqueles ambientes majoritariamente masculinos, no bar com os amigos, no jogo de futebol, nas baladas 

gays etc. E, claro, desconstruir a própria masculinidade e questionar os próprios privilégios”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao término desse trabalho foi nítido notar a importância do Feminismo e de seus movimentos para a 

conquista dos direitos das mulheres, pois foram eles que impulsionaram a luta pela igualdade social dos 

gêneros, sendo que sem eles seria limitado o acesso a direitos femininos atualmente. Outro ponto a ser 

considerado é a participação ativa dos homens dentro do Feminismo, pois eles, mesmo sendo os agentes 

majoritários do machismo, também sofrem com ele, e devem, justamente com as mulheres, lutar em prol da 

causa e buscar a igualdade entre os gêneros, que é o objetivo principal do Feminismo. 

 Esta pequena discussão contribui para uma breve visão do surgimento do Feminismo e o que ele 

acarretou para as mulheres, ela também garantiu identificar a diferença de pensamentos dos homens em 

relação ao movimento, além de explicitar que a participação masculina é de grande importância, pois apenas 

com a união entre os gêneros, será possível acabar com o machismo. 
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A IMPORTÂNCIA DE SE DISCUTIR GÊNERO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Cristieli Dorneles de Avila92 

Bruna Duarte Avila93 

 Jaqueline Quadrado94 
 

 

RESUMO: O presente artigo intitulado “A importância de se discutir gênero na educação infantil”, tem por 

objetivo fazer uma reflexão a cerca da importância de serem trabalhadas na rede de ensino infantil as 

questões relacionadas à construção de gênero. A metodologia utilizada trata-se de uma pesquisa qualitativa 

baseada em artigos relacionados à temática em questão. Observa-se que dentro das escolas é reforçada a 

ideia de que a identidade de gênero é relacionada apenas ao fator biológico, sendo isso um fator 

preponderante para reforçar o sexismo existente no âmbito das relações sociais. Constata-se que a escola 

acaba naturalizando estes papéis impostos para homens e mulheres, pois, nas atividades cotidianas dentro das 

escolas é reforçado o que é papel de menino e de menina e esse processo acaba sendo somente reproduzido 

pelos profissionais inseridos na educação. O que se deve abordar dentro desse processo de formação é a 

relevância de se discutir gênero desde a infância levando-se em conta que a escola é uma ferramenta muito 

importante para moldar opiniões, portanto, seria de extrema importância para a desconstrução desses valores 

conservadores. Porém, não há como apenas culpabilizar uma instituição por esse modelo de educação 

vigente de forma hegemônica, pois, para haver uma possível mudança desses padrões tem-se a necessidade 

de que sejam aprovadas políticas públicas que contemplem essa temática e que a partir daí comece a 

desmistificação destes conceitos no âmbito escolar. 

 

Palavras-chaves: Gênero, Educação Infantil, Desconstrução de gênero. 

 
INTRODUÇÃO 

O presente resumo expandido busca problematizar a importância da discussão referente ao conceito 

gênero no âmbito escolar com enfoque na educação infantil, tendo em vista que os papéis femininos e 

masculinos são construídos socialmente e que esse fator gera uma imensa desigualdade. A partir desse ponto 

de vista entende-se que essa discussão é algo muito pertinente para ser abordada desde a educação infantil no 

sentido de que isso colaboraria para a desconstrução desses papéis que determinam como os indivíduos 

devem se comportar perante a sociedade e também que essa problematização desde a infância colaboraria 

para a desconstrução de preconceitos que há muito estão enraizados em nossa sociedade. Porém tem-se 

dimensão que esse assunto é algo que levara muito tempo até que a sociedade não o veja como algo anormal 

e que ameaça a infância das crianças. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada consiste em pesquisa bibliográfica de caráter qualitativa a partir de material 

já publicado na área em questão. Sendo aplicando o método dedutivo que corresponde á extração discursiva 

do conhecimento aplicados á realidade.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A discussão com relação ao conceito gênero que se pretende enfatizar diz respeito aos papéis sociais 

atribuídos a homens e mulheres no âmbito da sociedade capitalista e as desigualdades que essa construção 

histórica representa para as minorias presente na sociedade, tais como: mulheres, e segmento LGBTQI. E de 

acordo com Louro (2003) para que se possa compreender como se dão as relações entre homens e mulheres 

em uma determinada sociedade e tempo histórico é preciso observar não propriamente o sexo, mas tudo que 

foi construído socialmente sobre os sexos. E em meio a uma sociedade pautada por valores patriarcais os 

indivíduos que não são propriamente heterossexuais, brancos e de uma classe social privilegiada, estão em 

constante situação de desigualdade e subalternização. 

A construção da identidade de gênero começa desde a convivência familiar até o convívio em 

sociedade, mas é dentro da instituição escolar que as crianças começam a perceber os diferentes papeis 

designados a homens e mulheres. Nesse contexto, Felipe relata que.  

 
 A escola,  em geral,  não disponibiliza outras  formas  de masculinidade e 

feminilidade,  preocupando-se apenas em estabelecer  e reafirmar  aquelas já 

consagradas como sendo a referência. Tudo o que se distanciar dela poderá ser interpretado 

como anormal, desviante (FELIPE, 2004 apud BÍSCARO, 2009, p.36). 

 

Percebe-se assim que a escola em vez de proporcionar diferentes visões sobre masculino e feminino 

de uma maneira que não discrimine ambos os sexos, acaba por reproduzir os conceitos que estão enraizados 

dentro de nossa sociedade, causando assim a discriminação em relação a indivíduos que não se comportam 

de determinada maneira em relação ao órgão genital com o qual nasceu. Nota-se assim a importância do 

papel da escola na construção de valores e opiniões, pois, é na infância que começasse a moldar os 

posicionamentos que os indivíduos terão ao longo de sua vida. 

Como constata Meyer 

Desde sua constituição,  a escola moderna é marcada por  diferenças  e está 

implicada,  também,  com a produção dessas  diferenças. Embora não seja 

possível atribuir a 

ela toda a responsabilidade pela construção das identidades  sociais,  ela  continua 

sendo,  para crianças  e jovens, um local importante  de vivências cotidianas específicas 

e, ao mesmo tempo, plurais (MEYER, 2004, apud BÍSCARO, 2009,  p. 36).  

 

Nota-se que a criança ao entrar na escola começa a perceber com mais clareza no seu cotidiano 

atividades que impõe divisões do que seria papel de menino e menina em suas relações diárias no âmbito 

escolar como: brincadeiras, cores, desenhos, brinquedos etc., no entanto em vez de serem trabalhadas estas 

questões pelos educadores e pela própria instituição o que se percebe é somente uma reprodução constante 

de valores, o que acaba excluindo indivíduos que não se comportam como a maioria, pois, o que foge aos 

padrões tidos como normais acaba sendo visto como algo patológico que deve ser corrigido. 

Em meio a esse contexto de discussão é necessário uma formação que vise ampliar a visão em 

relação ao conceito gênero possibilitando uma discussão que não descrimine os sujeitos. Como salienta 

Felipe  

É necessário se estabelecer reflexões acerca dos conceitos de corpo, gênero e sexualidade 

na formação docente,  para que,  a partir de 
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tais  discussões,  possamos  compreender  tais  processos  de representação, como locais  de 

disputa  política que envolve relações  desiguais  de poder. Além 

disso,  consideramos relevante que profissionais  da educação e áreas  afins  possam 

estar  cientes da importância de proporcionar  as  crianças  com as  quais  trabalham 

atividades que envolvam e problematizem tais temáticas, tais como a construção 

das  identidades  e diferentes formas  de feminilidade e masculinidade (FELIPE, 2004 apud 

BÍSCARO, 2009, p.38).  
 

É neste aspecto que a educação infantil tem que focar, pois, tem que dar privilegio a questão de se 

discutir gênero dentro das salas de aula, pois, a identidade de gênero é um fator construído socialmente, onde 

os sujeitos vão se determinando como masculino ou feminino e é nesse aspecto que a fala do professor/a é de 

extrema importância para a problematização de que a identidade de gênero independe do sexo e que esse 

fenômeno não deve ser visto com preconceito, pois é algo que foi construído historicamente pela sociedade.  

Porém, o que evidencia-se é que a escola  objetiva “a constituição de sujeitos masculinos e femininos 

heterossexuais — nos padrões da sociedade em que a escola se inscreve” (LOURO, 2003, p.81). Pois, no 

contexto ao qual a escola está inserida nota-se que esta instituição age como uma ferramenta de manutenção 

das desigualdades sociais sejam elas de etnia, sexo, faixa etária, enfim. 

Em meio a estas problematizações evidencia-se a necessidade de serem pensadas formas que 

viabilizem a materialização da discussão de gênero no âmbito da educação infantil. E uma das alternativas 

para contemplar essa finalidade, seria a aprovação de políticas públicas voltadas para essa temática. Porém, 

apenas isso não extinguiria totalmente os estigmas já enraizados na sociedade, mas seria uma possibilidade 

de se pensar uma nova forma de organização da sociedade que atualmente ainda possui um caráter 

conservador. 
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COMO OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS UNIPAMPA/SÃO BORJA, 

ABORDAM A TEMÁTICA DE GÊNERO?95 

 

Renan Mendonça Alves96 

 Regison Antunes Machado97 

Jaqueline Carvalho Quadrado98 

 
RESUMO: O trabalho tem por objetivo dar ênfase ao estudo de gênero, promovendo a apreensão sobre os 

temas heteronormatividade, patriarcado, feminismo, contribuindo para a desconstrução cultural 

heteronormativa. A pesquisa documental dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação do Campus - 

São Borja, tem por objetivo sinalizar como a temática de gênero é abordada nos cursos de graduação. A 

partir de três temas centrais, Gênero, Educação Superior e Politica Nacional de Educação se articularam as 

ações desenvolvidas a partir dos (PPCs). Para aferição do objetivo geral, o trabalho tem como objetivo 

específico revisar de que forma sistemática a inserção obrigatória de Componentes Curriculares de 

Graduação (CCGs) vinculados ao tema gênero e a abordagem na perspectiva transversal dos Cursos de 

Graduação da UNIPAMPA/ São Borja. A pesquisa tem sua relevância na elucidação de como ocorre a 

inserção da temática Gênero no processo de formação e provocação das atuais Matrizes Curriculares dos 

(PPCs), ensejando as futuras versões, para inserção de Componentes Curriculares que observem o tema 

Gênero como baliza na construção de um novo modelo de sociabilidade. 

  

Palavras-Chaves: Gênero, Educação Superior, Transversalidade, Projetos Pedagógicos de Curso. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho é fruto a partir de pesquisa documental nos Projetos Pedagógicos de Curso no campus 

São Borja/RS, que tem por lócus a Unipampa onde, “A criação da Universidade Federal do Pampa é marcada 

por intencionalidades, dentre essas o direito à educação superior pública e gratuita por parte dos grupos que 

historicamente estiveram à margem deste nível de ensino” (UNIPAMPA, 2013, p. 12). O presente trabalho 

tem por objetivo ilustrar os componentes curriculares que abordam a temática gênero, correlacionando a 

carga horária total dos cursos de graduação ofertados no campus São Borja, com a carga horária dos 

componentes dentro dos PPCs. Objetivando a análise da abordagem se ela é feita de maneira direta em 

componentes curriculares obrigatórios de maneira transversal, ACG, DCG, projetos, rodas de conversa e 

dialogo em sala de aula. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa documental teve sua origem no componente curricular Relações de Gênero na Dinâmica da 

Sociedade de Classes, com carga horária de 45Hrs e 3 créditos, que contou com a participação de uma 

equipe de pesquisadores compostas por discentes do 4º semestre do curso de serviço social e docente 

orientadora. A partir de uma direção crítica propositiva na formação de nível superior se contempla o estudo 

da temática conforme se observa na ementa do componente abaixo citado: 

 

Analisar as formas de construção da identidade de gênero, dimensionando no contexto das 

relações de gênero e das relações de poder instituídas e instituintes na sociedade de classes, 
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articulando os conceitos e as dinâmicas estudadas, a fim de qualificar para a reflexão das 

relações de gênero na sociedade brasileira contemporânea e sua relevância nas expressões 

da “questão social”. (SITE INSTITUCIONAL UNIPAMPA). 
 

 

Levando em consideração a ementa acima citada, podemos considerar a relevância do estudo de 

gênero na dinâmica da sociedade de classes, pois tal estudo redimensiona e requalifica nossas relações em 

sociedade contribuindo para ruptura com o machismo, pré-conceito, heteronormatividade que há muito 

tempo provocam estigmas em nossa sociedade de classes. 

Entre os objetivos específicos desse componente premiou-se os seguintes eixos: 

 
Identificar as diferentes concepções sobre gênero: a partir das perspectivas das Teorias 

Feministas, Histórica, Cultural e do Patriarcado; 

Interpretar de acordo com campos teórico-políticos específicos, que a transformaram em 

categoria de análise de um conjunto de fenômenos sociais, históricos, políticos econômicos 

e psicológicos que, habitualmente, são vistos como naturais e isentos das relações de poder; 

Problematizar o ser mulher e os saberes femininos presentes nas práticas políticas 

contemporâneas; 

Qualificar a formação profissional, estabelecendo uma conexão com os dilemas 

contemporâneos; 

Criticar a naturalização e a imposição da heteronormatividade, oposta à luta dos patamares 

de sociabilidade, onde a diversidade seja efetivamente reconhecida; 

Aplicar e articular os conceitos e as dinâmicas estudadas, enquanto construções sociais, 

conquistadas por meio de lutas políticas referenciadas na cidadania. (FONTE: SITE 

INSTITUCIONAL UNIPAMPA). 

 
 

Quadro 1: Cursos de Graduação e Componentes Curriculares Campus São Borja. 

Fonte: Autores do trabalho Alves;Machado. 

 

 

Conforme os objetivos específicos da ementa curricular promove-se a competência dos discentes, no 

que tange seu conhecimento, habilidade e atitude nas relações de sociedade. Dentro do universo acadêmico a 

sensibilização dos discentes com a temática de gênero, se da com o desenvolvimento de atividades que 

estimulem os alunos a se aproximar e aprender sobre o assunto. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA 

CURSOS DE GRADUAÇÃO  CCG / DCG / TRANSVERSAL 

CIÊNCIA SOCIAS- CIENCIA POLITÍCA DCG (CP) – POLÍTICA E GENERO 

30 HRs/2 CRs 

COMUNICAÇÃO SOCIAL- PUBLICIDADE E PROPAGANDA  TRANSVERSAL 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO TRANSVERSAL 

RELAÇÕES PÚBLICAS - ÊNFASE EM PRODUÇÃO CULTURAL TRANSVERSAL 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS HUMANAS TRANSVERSAL 

SERVIÇO SOCIAL DCG (SS) - RELAÇOES DE 

GENERO NA DINAMICA DE 

SOCIEDADES DE CLASSE 

45HRs/3CRs 
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O desenvolvimento da pesquisa aponta para um conjunto de possibilidades na direção da construção 

coletiva sobre a temática de gênero. Estas podem ser evidenciadas por meio da reflexão em sala de aula, a 

partir da análise de conjuntura da realidade, em conexão, com o ambiente e condições em que estão 

inseridos(as).  

RESULTADO E DISCUSSÃO 

No município de São Borja com 62.897 habitantes, localiza-se um dos dez campus da Universidade 

Federal do Pampa (Unipampa-São Borja), com seus sete cursos de graduação. Logo abaixo no quadro nº1 

visualiza-se os componentes curriculares de graduação (CCG), que cada curso aborda em seus Projetos 

Pedagógicos de Cursos (PPCs), e a partir dos dados coletados e sistematizados temos a analise empírico 

dedutiva. 

As informações descritas no quadro 1, possibilitam identificar que no campus São Borja, dos seis 

(06)cursos de graduação,  quatro(04) abordam a temática de gênero de forma transversal e dois(02) em forma 

de DCG dos cursos correspondentes. Com a análise dos dados verifica-se a baixa incidência de componentes 

curriculares de graduação nos cursos do campus São Borja, o que nos revela a emergência da inserção de 

novos componentes da temática de gênero juntos as novas versões dos PPCs. 

 

CONCLUSÕES 

Em consideração a pesquisa oportuniza-se a elucidação de dados parciais que sinalizam a baixa 

incidência de componentes curriculares de graduação interligados com a temática de Gênero. Com isso 

indica-se as novas versões dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação, que a eles sejam 

incorporação componentes curriculares na grade obrigatória de cada curso, atendendo necessidades no 

processo de construção de cidadania e consolidação de garantia de direitos aos estudantes da rede publica. 

Observa-se ainda que o presente trabalho acertadamente serve de ferramenta para futuras pesquisas na área. 

Nessa perspectiva de construção de uma nova sociabilidade, onde todos se sintam respeitados em seus 

direitos, apenas por serem sujeitos de direitos como afirma Dallari (2004, p.12-13): 

 

[...] É uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana. 

Esses direitos são considerados fundamentais por que sem ele a pessoa humana não 

consegue existir ou não é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida. [...] 

Para entendermos com facilidade o que significa direitos humanos, basta dizer que tais 

direitos correspondem a necessidades essenciais da pessoa humana. Trata-se daquelas 

necessidades que são iguais para todos os seres humanos e que devem ser atendidos para 

que a pessoa possa viver com a dignidade que deve ser assegurada a todas as pessoas. 
 
 

Nesse horizonte que o presente trabalho vem fomentar e provocar os pesquisadores a temática, 

objeto de estudo nesse trabalho, como fundamento na superação dos preconceitos e estigmas sociais 

potencializando os estudantes a reflexão e a construção coletiva de novos processos que consolidem a 

abordagem da temática estudada. 
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OS IMPACTOS DOS PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS 

IDENTIDADES TRANSGÊNERAS 

 
Rafa Ella Brites Matoso99 

Cecília Bentes Blanco100 

Jaqueline Carvalho Quadrado101 

 
RESUMO: O resumo proposto tem por objetivo analisar os impactos dos processos de escolarização na 

construção das identidades dos sujeitos, principalmente em como esses repercutem na vida das pessoas 

transgêneras (transexuais, travestis e não- binárias). Para isso, utilizou-se referências bibliográficas de 

autoras e autores que estudam gênero, como Bento (2013) que entende identidade de gênero como 

construção sociocultural, como também as reflexões propostas por Foucault (1987) acerca da escola, 

tomando-a como uma instituição disciplinadora, que serve muitas vezes como instrumento de controle social. 

Paechter (2009) trata em como as experiências da sala de aula contribuem para a construção das 

subjetividades, reforçando valores sexistas. “Esse processo terá um efeito duplo: o de reprimir concepções 

extremas da masculinidade e da feminidade e o de introduzir a resistência como fator nessas construções” 

(PAECHTER, 2009, p. 89). Como resultado dessa pesquisa, conclui-se que a escola ocupa um papel 

fundamental na construção da identidade dos sujeitos. Essa por ser geralmente uma instituição controladora, 

de valores moralistas e conservadores, acaba por reprimir qualquer forma de expressão de gênero que vá de 

encontro ao que Bento (2013) chama de “projeto social do gênero”, que visa manter a hegemonia dos 

“gêneros inteligíveis”, termo que a socióloga toma emprestado da filósofa Judith Butler para descrever os 

dois gêneros binários (homem e mulher). Logo, a inserção e a permanência de pesssoas transgêneras dentro 

das instituições escolares depende da garantia de alguns direitos relacionados ao reconhecimento de suas 

identidades nesses espaços, como a garantia do uso do nome social (nome pelo qual as pessoas se 

identificam socialmente). Conforme Bento (2013), tal reconhecimento está diretamente ligado ao 

reconhecimento de humanidade desses sujeitos. 

 

Palavras-Chaves: Identidade, Escola, Transgênero. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 Os processos de escolarização fazem parte da primeira década de vida (e mais) de um sujeito 

brasileiro que possui acesso à escola. Tais processos contribuem na constituição dos sujeitos, vista sua faixa 

etária e de desenvolvimento. Nesta mesma fase da vida, o sujeito começa a construir sua identidade, 

principalmente a de gênero. Como a escola pode influenciar o gênero de um sujeito em desenvolvimento? E 

se esse sujeito for transgênero?  

Segundo Bento (2013), entende-se identidade de gênero enquanto construção sociocultural. Segundo 

a autora, ser homem ou mulher faz parte de um grande projeto social. Ancorada na teoria da filósofa Judith 

Butler, Bento traz a questão dos gêneros inteligíveis, que seriam as identidades que correspondem a norma 

de gênero: homem ou mulher, pautados e legitimados pelas ciências biológicas. Aborda ainda que como em 

todo projeto existem falhas, no projeto social que é o gênero os corpos escapam, ou seja, emergem-se 
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identidades que transgridem a norma binária de gênero, identidades que se constroem independente dos 

condicionamentos biológicos. Essas são as identidades transgêneras (transexuais, travestis e identidades não-

binárias). 

Partindo desse ponto, sabe-se que historicamente a divisão dos gêneros esteve diretamente ligada aos 

espaços ocupacionais. Para isso, a divisão sexista começa ainda na infância, com brinquedos 

predeterminados à meninas e meninos. Bento (2013) vai dizer que tais brinquedos, por exemplo, produzem 

feminidades e masculinidades, estabelecendo quem vai pertencer aos espaços públicos e privados. Mas, e as 

pessoas transgêneras? É importante levar em conta que tal grupo, ao se desviar da norma de gênero imposta, 

abandona a condição de pertencer a um gênero inteligível para se tornar o que a autora denomina “o outro 

marginal”. Logo, é interessante pensar em como esse “outro marginal” constrói sua identidade dentro de uma 

sociedade que não o faz pertencente. 

 

METODOLOGIA 

Dada a importância de tal discussão, objetiva-se trazer o debate, tomando como metodologia uma 

análise teórica-bibliográfica de autoras e autores que pensam acerca do assunto. A pesquisa, nesse sentido, 

reflete questões (do campo da argumentação e do debate) que vão ao encontro dos problemas sociais que 

oprimem as pessoas transgêneras. Adere-se ao método dialético-crítico, que visa o afrontamento de ideias, a 

fim de construir uma síntese que contemple e responda, mesmo que parcialmente, as questões que orientam a 

pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quando se fala em espaços de sociabilidade, a escola se configura como um dos principais espaços 

influentes na construção da subjetividade e consequentemente da identidade dos sujeitos. Isso faz com que 

esse espaço, ao invés de somente contribuir de forma positiva nessa construção, sirva também como 

instrumento de controle dos corpos, trabalhando para a produção dos gêneros inteligíveis, ou identidades 

normativas:  

As masculinidades e feminidades baseadas na experiência da sala de aula são formadas a 

partir de situações em que se espera que as crianças se construam não somente como 

meninos e meninas, mas como alunos. Esse processo terá um efeito duplo: o de reprimir 

concepções extremas da masculinidade e da feminidade e o de introduzir a resistência como 

fator nessas construções (PAECHTER, 2009, p. 89). 

 

  

 A escola, nesse sentido, assume forte papel na construção das identidades de gênero dos sujeitos a 

ela submetidos. O ambiente escolar apresenta os mais variados aspectos. Além de espaço de prática e 

socialização de identidades, constitui-se como um maquinário complexo, minuciosamente arquitetado para 

os fins de reproduzir e manter as configurações sociais vigentes nos esquemas de poder. Uma instituição 

profundamente conservadora e disciplinar. Para Durkheim (2011), a educação possui o fim de inserir os mais 

novos nos espaços sociais, repassando os conhecimentos já estabelecidos dos mais velhos aos mais jovens. 

Uma estrutura de conservação dos padrões já construídos. Para tanto, utiliza-se da disciplina. 
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 Para Foucault (1987), existem instituições que são disciplinares, isto é, capazes de subjugar os 

indivíduos a formas e modos determinados. Tais instituições possuiriam como prática ações disciplinadoras: 

ações de controle, de distribuição espacial, de composição de espaços funcionais, de regulações temporais, 

corporais e, consequentemente, mentais. A disciplina, segundo Foucault (1987), nasce como uma “anatomia 

política do detalhe”, ou seja, um conjunto de modelos e configurações de controle minucioso.  

 

Em resumo, pode-se dizer que a disciplina produz, a partir dos corpos que controla, quatro 

tipos de individualidade, ou antes uma individualidade dotada de quatro características: é 

celular (pelo jogo da repartição espacial), é orgânica (pela codificação das atividades), é 

genética (pela acumulação do tempo), é combinatória (pela composição das forças). E, para 

tanto, utiliza quatro grandes técnicas: constrói quadros; prescreve manobras; impõe 

exercícios; enfim, para realizar a combinação das forças, organiza “táticas” (FOUCAULT, 

1987, p. 161). 

 

 A escola, ao nomear e organizar espaços em aspectos funcionais, ao regular os comportamentos dos 

sujeitos a “quadriculações”, filas e segmentações espaciais, ao estabelecer normas de controle de conduta, 

dentre inúmeras outras ações, assume papel de instituição disciplinadora. Uma instituição de formação de 

sujeitos massificados. Uma instituição de caráter fabril, cuja ação interfere profundamente na constituição 

dos indivíduos. 

 

CONCLUSÕES 

 Portanto, é justo relacionar que todo mecanismo de controle que há por trás do sistema educacional 

diverge significativamente das construções identitárias que saem da norma. Justo isso, identificamos o 

porquê de os espaços educacionais não acolherem as pessoas transgêneras, como também a extrema 

importância da garantia do uso do nome social (nome pelo qual pessoas transgêneras se reconhecem em 

sociedade) no processo de inserção desse grupo nos ambientes escolares e acadêmicos: “O desafio de 

garantir esse direito começa no reconhecimento de que identidade de gênero é assunto sério, porque diz 

respeito à identidade de uma pessoa; o que pode ou não corresponder às expectativas da maioria das pessoas, 

e também no sentido de provocar a desnaturalização da hierarquia nas relações sociais e de gênero” 

(BRASIL apud SILVA; BONETTI, 2016, p. 96). 

 Assim, é necessário enfatizar que o reconhecimento social do nome ao qual o sujeito se identifica é 

de suma importância dentro do processo de aprendizagem e resistência dentro desses espaços:  

 
Um dos fatores preponderantes para essa expulsão consiste na insistência das professoras e 

professores dirigirem-se as alunas e alunos transexuais por meio de seu nome civil, 

registrado nos documentos oficiais em detrimento do nome social escolhido pelo sujeito em 

consonância com a forma como esse sujeito se reconhece, identifica e apresenta-se nas 

relações sociais (SANTOS, 2009, p. 2). 

 

 Entende-se assim, que o reconhecimento da identidade dos sujeitos está diretamente relacionado com 

o reconhecimento da sua humanidade, e como reforça Bento (2013), se configura em reconhecê-lo como 

existente e concreto. Isso significa questionarmos uma educação mecanicista que trabalhe na perspectiva 

lógica do capital, para então abrirmos espaço para uma educação emancipadora, que contribua notoriamente 
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para a construção de sujeitos livres e conscientes. Uma educação que não exclua, mas agregue em prol de 

uma sociedade menos hierárquica.    
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A REPRODUÇÃO DOS PAPÉIS SOCIALMENTE ATRIBUÍDOS ÀS MULHERES NA 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Janaina Rosa dos Santos102 

 Ester Monçalves 103 

 Jaqueline Quadrado104 
 

RESUMO: O presente resumo tem como objetivo discutir a reprodução dos papéis socialmente atribuídos às 

mulheres pela Política de Assistência Social, através das condicionalidades para o acesso aos benefícios. 

Considera-se pertinente as reflexões sobre esse tema, pois o conhecimento acerca de como se configura essa 

política pode contribuir para o debate sobre os papeis tradicionalmente atribuídos às mulheres e como o 

poder público, ao invés de romper com práticas conservadoras, reproduz estas em seus diversos espaços 

institucionais. A pesquisa é norteada pelo método dialético-crítico, com pesquisa bibliográfica do tipo 

qualitativa. Em um primeiro momento foi realizada a coleta de dados via internet, na qual foram 

selecionados 10 artigos que tratam do tema para realizar a pesquisa bibliográfica. Entre os resultados 

destaca-se o reforço dos papéis de gênero por parte da política de assistência social, ao colocar a mulher 

como única responsável pelo cumprimento das condicionalidades dos benefícios socioassistenciais. Percebe-

se também que apesar das condicionalidades propiciarem um espaço de sociabilidade, elas causam também 

uma sobrecarga de atividades atribuídas à mulher, como o cuidado com a família e as atividades domésticas. 

Conclui-se que a política de assistência social se efetiva de forma a perpetuar paradigmas arcaicos de 

modelos de família e papéis de gênero. 

 

Palavras-Chaves: assistência social, mulheres, benefícios socioassistenciais, gênero. 
 

INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade, apesar dos avanços nas discussões que contestam os papeis atribuídos aos 

gêneros masculino e feminino, ainda existe a pressão social para que ambos correspondam ao que se espera 

deles enquanto homem e mulher. No âmbito do modelo da família nuclear patriarcal, espera-se que o homem 

seja o provedor da família, e se caso ele não consiga cumprir sua tarefa com êxito, ele terá falhado enquanto 

homem. Da mulher, espera-se que seja mãe, cuidadora do lar e de todos que necessitem de atenção. Esses 

modelos de comportamentos são reproduzidos tanto na esfera privada quanto na pública, pois as políticas 

públicas não são descoladas da realidade concreta e dos valores do contexto histórico no qual estão inseridas. 

O presente resumo visa discutir como a Política de Assistência Social reproduz os papéis socialmente 

atribuídos às mulheres, através do cumprimento das condicionalidades para o acesso aos benefícios. Busca-

se contribuir na reflexão acerca da efetivação da política e como esta pode, através dos seus serviços, 

corroborar valores e princípios que desfavorecem a igualdade de gênero. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi elaborado para a disciplina de Relações de gênero na dinâmica da sociedade de 

classes. Este estudo se constitui como qualitativo, que responde a questões muito particulares, com um nível 

de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado (MINAYO, 2007). O estudo será norteado pelo 
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método dialético-crítico, com pesquisa bibliográfica, usando um roteiro norteador como instrumento de 

coleta de dados. Em um primeiro momento foi realizada a coleta de dados via internet, onde foram 

selecionados 10 artigos que tratam do tema para realizar a pesquisa bibliográfica. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Historicamente, ambos os gêneros – masculino e feminino – têm seu papel na sociedade definido 

desde a infância, “tanto menina como menino podem ser educados conforme uma predestinação social, que 

de antemão, lhes impõe um sistema de atitudes que corresponde aos estereótipos sociais” (LE BRETON, 

2007, p. 67). Apesar de o movimento feminista contestar os papeis socialmente impostos – no Brasil, desde 

seus primórdios no século XIX – e de o modelo tradicional de família, que tem o homem como provedor, 

estar em declínio, na contemporaneidade ainda persiste no imaginário social o homem como o provedor da 

família, ocupando o espaço da produção social, e a mulher, o lugar da reprodução, sendo sua 

responsabilidade o cuidado dos filhos, do marido, da casa e dos familiares que precisam de cuidados 

específicos (idosos ou enfermos). 

O “papel social” das mulheres construído ao longo da história, até hoje contribui para reafirmação da 

cultura centrada na soberania patriarcal, pois esta é reproduzida constantemente por diversos setores da 

sociedade, inclusive pelo Estado, por meio das políticas públicas. Como por exemplo, a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) através do Programa Bolsa Família (PBF), programa que visa à redução da 

pobreza e miséria, provendo um benefício mensal a famílias de baixa renda. Tal programa estabelece 

condicionalidades para a manutenção do benefício, condicionalidades que deveriam ser cumpridas pela 

família, já que o programa em questão tem como o foco a mesma. Porém, não é o que acontece na realidade, 

pois como constatou Mariano (2010 e 2012) ao visitar as atividades relacionadas ao PBF, os sujeitos 

presentes são sempre mulheres, fato que “[...] representa um modo de vincular a mulher à maternidade ou à 

função de maternagem” (MARIANO, 2011, p. 10), a mulher é incorporada a este programa como “mãe”, 

“dona de casa” e “esposa” e não como um sujeito individual, e prontamente esta passa a ser compreendida 

como um sinônimo de família e vice-versa, o que acaba contribuindo para a naturalização o papel social das 

mulheres.  

Nesta mesma perspectiva Prisco (2015, p. 164) enfatiza que “[...] dentro da matricialidade 

sociofamiliar parece ter se elegido uma matricialidade sociofeminina, em que a mulher é responsável por 

garantir o sucesso ou o fracasso da proteção familiar”, ou seja, ao invés da família como um todo ser alvo 

das atividades de condicionalidades dos benefícios da PNAS, o alvo é reduzido à mulher, que torna-se 

responsável por todos os membros.  

Reflete-se também sobre o emprego da palavra matricialidade para indicar a centralidade na família na 

assistência social. Ela parece indicar algo essencialmente feminino, ou seja, família equivale à mulher, que 

por sua vez, é sinônimo de mãe. O feminino tem sido o cerne da assistência social, mas de forma a 

reproduzir as desigualdades de gênero, e não procurando romper com tais desigualdades em vários aspectos, 

que seria intervir nas relações sociais para além do aspecto financeiro. Um exemplo prático desta 
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problemática é o cadastramento familiar realizado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 

no qual a preferência é cadastrar a mulher como referência familiar, por mais que, em muitas famílias, de 

forma prática, ela não ocupe este lugar. 

Percebe-se também na preponderância das mulheres pela procura da assistência social, que esse papel 

é assumido pela mulher quando o homem fracassa no cumprimento de suas responsabilidades advindas da 

função de provedor. Esse peso do fracasso atinge mais fortemente o homem do que a mulher. Considerando 

o papel principal da mulher como dona de casa e não como provedora, assumir o fracasso e procurar um 

programa assistencial é comparativamente um ato menos difícil e vexatório do que seria para o homem. Essa 

expectativa do homem como provedor é tão enraizada em nossa sociedade que muitos homens chegam ao 

extremo de tirar a própria vida (e em alguns casos tiram a vida dos familiares também) por não suportar o 

estigma do fracasso em prover uma condição social a qual estava acostumado. 

 

CONCLUSÕES 

Considerando os artigos analisados, identificou-se que o Programa Bolsa Família da PNAS, por um 

lado, através das condicionalidades impostas aos beneficiários contribui na promoção de um espaço de 

sociabilidade para as mulheres, que muitas vezes têm relações sociais limitadas ao espaço familiar e 

religioso. 

Contribui também para o empoderamento através de novas possibilidades advindas do acesso a uma 

renda complementar, pois em algumas famílias a mulher tem a autonomia em relação à forma como vai ser 

gasto o benefício.   

Por outro lado, estas mesmas condicionalidades acabam por reforçar papéis de gênero que estão 

entranhados na sociedade como algo natural, uma vez que todas as condicionalidades são colocadas apenas 

sob a responsabilidade da mulher, tornando-a foco de intervenções que deveriam ser aplicadas em todo o 

núcleo familiar. 

E ainda, o resultado esperado de maior autonomia das mulheres não é atingido em virtude dos baixos 

valores dos benefícios e da precariedade de rede de apoio que complementaria as ações do programa. 

Portanto, percebe-se a necessidade não só do PBF, mas de toda a política de assistência social 

incorporar concepções mais críticas acerca dos papéis de gênero para assim estar contribuindo para a redução 

da desigualdade entre homens e mulheres. 
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A RESSIGNIFICAÇÃO DA CULTURA: DA MISOGINIA À FILOGINIA PELO DIÁLOGO 

ENTRE GÊNEROS NO TRATAMENTO DE CONFLITO105 

 

Júlia Francieli Neves de Oliveira106 

 Simone Avila de Matos107 

 

RESUMO: Observando a história da humanidade se notam as constantes alterações nos relacionamentos 

humanos e nas relações de gênero. Bem como, que a participação feminina na história foi ocultada ou 

identificada como coadjuvante. O lugar dado pelo Direito à mulher reproduziu o traço dos excluídos 

preconizado pelo patriarcado, sempre foi uma negativa de lugar.  Assim, a identidade cidadã feminina vem 

se consolidando pela construção e desconstrução das identidades assumidas historicamente pelas mulheres e, 

por meio de um diálogo entre gêneros, onde a superação da misoginia é paulatinamente conquistada. Podem-

se apontar avanços na história do Direito contemporâneo brasileiro em direção à inclusão da cidadania 

jurídica da mulher. Porém, a condição de desigualdade entre gêneros só poderá ser superada por meio de 

uma mudança cultural que se paute no convívio de tolerância e de fraternidade – um efetivo diálogo – que 

perpassa por ações afirmativas e políticas públicas voltadas a proteção da mulher, das quais o Poder 

Judiciário, como poder estatal constituído, não pode se esquivar. Neste contexto, qual seria a relevância das 

novas práticas de tratamento do conflito que emergem no meio judicial e como a proposta de mediação de 

Luis Alberto Warat pode contribuir? Infere-se que se fazem cada vez mais necessárias para consolidar uma 

articulação pós-moderna e multicultural das políticas de igualdade e de identidade. Onde, opressores(as) e 

oprimidos(as) se libertariam – nos dizeres de Paulo Freire – ou, como define Jürgen Habermas, se 

consolidaria uma sociedade onde a auto-reflexão do espécie humana possibilita que os sujeitos particulares 

do direito cheguem ao gozo de liberdades subjetivas e, no conjunto de sua autonomia de cidadãos ligados ao 

Estado, tenham clareza quanto a aspectos relevantes sob os quais se deve tratar com igualdade o que é igual, 

e com desigualdade o que é desigual. O modo de raciocínio dedutivo e método de abordagem sócio-

histórico-analítico. 

 

Palavras-Chaves: Cidadania, Conflito, Identidade, Mediação, Warat. 

 

INTRODUÇÃO 

Observando a história da humanidade se notam as constantes alterações nos relacionamentos humanos 

e nas relações de gênero. Bem como, que a participação feminina na história foi ocultada ou identificada 

como coadjuvante. O lugar dado pelo Direito à mulher reproduziu o traço dos excluídos preconizado pelo 

patriarcado, sempre foi uma negativa de lugar. Assim, a identidade cidadã feminina vem se consolidando 
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pela construção e desconstrução das identidades assumidas historicamente pelas mulheres e, por meio de um 

diálogo entre gêneros, onde a superação da misoginia é paulatinamente conquistada.  

Podem-se apontar avanços na história do Direito contemporâneo brasileiro em direção à inclusão da 

cidadania jurídica da mulher. Porém, a condição de desigualdade entre gêneros só poderá ser superada por 

meio de uma mudança cultural que se paute no convívio de tolerância e de fraternidade – um efetivo diálogo 

– que perpassa por ações afirmativas e políticas públicas voltadas a proteção da mulher.  

Neste contexto, qual seria a relevância das novas práticas de tratamento do conflito que emergem no 

meio judicial e como a proposta de mediação de Luis Alberto Warat pode contribuir?  

 

METODOLOGIA 

Este trabalho de pesquisa assenta-se no estudo bibliográfico da doutrina e de artigos disponíveis em 

revistas. Sob o método de abordagem dedutivo, uma vez que o raciocínio dedutivo caracteriza-se pela lógica 

de aprofundamento a partir de um princípio geral e, com base neste, o esboço de algumas conclusões 

peculiares. E o método de procedimento sócio-histórico-analítico, pois é dado um tratamento localizado no 

tempo à matéria objeto do estudo, pretendendo investigar os acontecimentos no contexto em que ocorreram.  

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Ao investigar a historiografia do processo legislativo, em específico o brasileiro, constata-se que o 

lugar dado pelo Direito à mulher, é “uma negativa de lugar” (PEREIRA, 1999, p.123). Do Brasil Colônia ao 

Brasil Império e nas diferentes fases da República brasileira, a presença da mulher na história é, na maioria 

das vezes, uma presença de ausência. Sob o patriarcalismo vigente, a mulher é geralmente subordinada ao 

marido e marcada pelo regime da incapacidade.  

Podem-se apontar avanços na história do Direito contemporâneo, em direção à inclusão da cidadania 

jurídica da mulher, em um processo que Piovesan denominou de “pós-transição democrática” (PIOVESAN, 

2009, p. 221), ou seja, a emergência de leis a partir da vigência da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, que consolidou em seu artigo 5º, inciso primeiro, a igualdade em direitos e obrigações de 

homens e de mulheres.  

Por meio de um processo de educação ocorreu um processo de “dominação das mulheres”, onde, 

segundo Marcela Lagarte as “mulheres cativas estão disponíveis para adorar e cuidar dos outros, trabalhar 

invisivelmente e fazer isso de maneira compulsiva; por desejo próprio” (DE LOS RIOS, 2005, p. 17). No 

momento que as feministas identificaram que o “comportamento entendido como feminino” é uma 

“aprendizagem social”, ocorreu uma “atitude anti-feminista”, que foi construída pedagogicamente em todos 

os espaços; Sendo assim, superar essas condições, requer um processo de educação para uma cultura da 

filoginia (RAGO, 2001). Segundo Rago, oposta a misoginia - cultura do ódio ao feminino (que não valoriza 

os homens, uma vez que também os “escraviza” como “opressores”) – encontra-se a filoginia – cultura do 

amor ao feminino (valorizar o que é contribuição das mulheres, sem necessariamente desvalorizar a 

contribuição masculina). 



 

ANAIS DO I SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA, Volume 1, 2016, UNIPAMPA 

ISSN 2527-2411 
78 

Assim, a superação da condição de violação dos direitos das mulheres, segundo Piovesan, perpassa 

por uma mudança cultural baseada em ações afirmativas – medidas especiais e temporárias que, buscando 

remediar um passado discriminatório, objetivam acelerar o processo de igualdade (PIOVESAN, 2009, p. 

189). Neste ponto, cabe salientar a constatação de Freire de que “a cidadania é uma produção, uma criação 

política” (FREIRE, 2004, p. 127). Como apontam os estudos de Michel Foucault (1997), o jogo de poder 

está em uma constante transformação. Desta forma, superar a situação opressora, “implica no 

reconhecimento crítico, na ‘razão’ desta situação, para que através de uma ação transformadora que incida 

sobre ela, se instaure uma outra, que possibilite aquela busca do ser mais” (FREIRE, 1982, p. 35), porém, 

“não há um sem os outros, mas ambos em permanente integração” (FREIRE, 1982, p. 39), ou seja, uma 

mudança também por parte da postura dos opressores, construindo uma relação de respeito, de tolerância.  

Neste enfoque, o Estado pode assumir um papel fundamental, o que vem ocorrendo no Poder 

Judiciário, por meio de projetos, como o que busca proteger grupos vulneráveis e reeducar agressores. 

Contribui para melhor esclarecer esta atuação a conclusão apontada por Rosângela Angelin e Angelita 

Maders: 

 
A desconstrução da identidade submissa e oprimida das mulheres é um processo que se 

encontra em curso, graças aos movimentos de resistência feministas e de mulheres. Porém, 

para que esses movimentos possam culminar na equidade de gêneros, é preciso que sejam 

acompanhados de uma mudança de paradigmas por parte de toda a sociedade, inclusive do 

Direito. Isso passa por um longo processo de educação para os direitos humanos. Por isso 

se diz que os poderes constituídos, as universidades, as entidades e a sociedade civil são 

responsáveis por construir um tratamento mais digno às mulheres, pois elas também fazem 

parte do que se entende por um estado democrático de direito (ANGELIN; MADERS, 

2010. p. 112). 

 

Sendo assim, se deduz pelas reflexões, que o processo de construção e reconstrução da identidade 

das mulheres e a consolidação de suas cidadanias é um processo contínuo e dependente de uma mudança 

cultural, onde é necessário se libertar do até então paradigma da naturalização das identidades de feminino e 

masculino, estudadas por Pierre de Bourdieu (2002), e onde a educação – seja institucional ou informal – 

cumpre um papel fundamental.  

Há de se observar que na contemporaneidade, a pós-modernidade tem trazido relevantes mudanças nos 

relacionamentos afetivos, apresentando um novo quadro cultural a que Bauman define como “modernidade 

líquida” (BAUMAN, 1998). Por sua vez, Groeninga, também se manifesta sobre essa instabilidade da pós-

modernidade, como a presença de crises constatando que “são amplos os questionamentos nas instituições e 

nas áreas de conhecimento”, gerando crise dos profissionais que sentem “uma carência nos métodos de que 

dispõem para efetivamente atender ao Principio da Dignidade da Pessoa” (GROENINGA, 2007, p. 154).  

 Essas crises são geradoras de litígios que lotam o sistema judicial. No litígio judicial, o juiz prolata a 

sua decisão baseado nos autos do processo e no ordenamento jurídico, resolvendo o conflito apenas no 

aspecto jurídico, desconsiderando motivações afetivas e emocionais. Sendo assim, “O resultado é em regra 

de ganho e perda, que se sustenta numa sentença”. Resume-se “a intervenção de uma autoridade judicial 

institucionalizada e socialmente legitimada para decidir sobre uma disputa. Porém, as partes em regra saem 

insatisfeitas desse processo”, onde “[...] o conflito é algo que deve ser enfrentado pelo Estado-juiz, 
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interpretando as normas e decidindo segundo os termos do processo” (BERTASO; CACENOTE, 2012, p. 6). 

Desta forma, apenas o conflito é resolvido, sendo que a motivação e as causas do mesmo são tratadas 

superficialmente, quando o são. Sob este aspecto que, muitas vezes, o litígio judicial não consegue 

contemplar o que para os envolvidos no conflito seria a justiça. Principalmente nos casos envolvendo 

violência doméstica ou de gênero, que se não tratadas de forma adequada tornam-se cíclicas, ou seja, os(as) 

mesmos(as) envolvidos participam de reinterados fatos. 

Quando a raiz do conflito não é resolvida, a pessoa tende a buscar nova prestação jurisdicional, muitas 

vezes, por motivos materialmente irrelevantes, como aponta a leitura da obra Comunicação Não-Violenta 

(ROSENBERG, 2003). É neste contexto que a mediação emerge como uma solução satisfatória. Porém, o 

modelo de mediação vinculada a valor, assim entendido: “Valor é a ideia aceita pela pessoa e que orienta sua 

ação. O valor possui fundamento emocional e encontra-se associado à visão de mundo da pessoa”, desta 

forma, “um conflito pode ligar-se à legitimidade – não necessariamente à legalidade – em outras palavras, as 

pessoas concordam que a decisão pode ser tomada, mas não há concordância quanto a que ela deva ser” 

(FIORELLI, 2008, p. 35-36).  

Para superar a desigualdade de gêneros, emerge uma educação transformadora, que passa pela 

aprendizagem por meio dos conflitos, defendida por Luis Alberto Warat (2004, p. 85).  Portanto, a mediação 

vista como uma cultura que busca a produção da diferença, instalando o novo na temporalidade das relações 

sociais – uma “terapia do reencontro” (WARAT, 2004, p. 95). Despertando os envolvidos para a questão 

afetiva, afirmando Warat que a “pós-modernidade necessita de uma aliança de afetos que permita fazer do 

amor o sentido” (WARAT, 1990, p. 27). 

Neste contexto, infere-se que se fazem cada vez mais necessárias consolidar uma articulação pós-

moderna e multicultural das políticas de igualdade e de identidade. Onde, opressores(as) e oprimidos(as) se 

libertariam – nos dizeres de Paulo Freire – ou, como define Jürgen Habermas, se consolidaria uma sociedade 

onde a auto-reflexão do espécie humana possibilita que os sujeitos particulares do direito cheguem ao gozo 

de liberdades subjetivas e, no conjunto de sua autonomia de cidadãos ligados ao Estado (HABERMAS, 

2003), tenham clareza quanto a aspectos relevantes sob os quais se deve tratar com igualdade o que é igual, e 

com desigualdade o que é desigual (SANTOS, 2003).  

 

CONCLUSÕES 

A condição de desigualdade entre gêneros só poderá ser superada por meio de uma mudança cultural 

que se paute no convívio de tolerância e de fraternidade – um efetivo diálogo – que perpassa por ações 

afirmativas e políticas públicas voltadas a proteção da mulher, das quais o Poder Judiciário, como poder 

estatal constituído, não pode se esquivar. 

As novas práticas de tratamento do conflito que emergem no meio judicial, hoje previstas no novo 

Código de processo Civil, entendidas como mediação no sentido amplo, em que utiliza a proposta de 

mediação de Luis Alberto Warat, ou seja, uma terapia do reencontro que busca tratar o conflito como uma 

oportunidade de aprendizagem aos(as)  envolvidos(as), se fazem cada vez mais necessárias para consolidar 

uma articulação pós-moderna e multicultural das políticas de igualdade e de identidade.  
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A mediação, mesmo que tutelada pelo Estado, é uma oportunidade de empoderamento dos(as) 

envolvidos(as). Onde, opressores(as) e oprimidos(as) se libertariam – nos dizeres de Paulo Freire – ou, como 

define Jürgen Habermas, se consolidaria uma sociedade onde a auto-reflexão do espécie humana possibilita 

que os sujeitos particulares do direito cheguem ao gozo de liberdades subjetivas e, no conjunto de sua 

autonomia de cidadãos ligados ao Estado, tenham clareza quanto a aspectos relevantes sob os quais se deve 

tratar com igualdade o que é igual, e com desigualdade o que é desigual.  
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REFLETINDO SOBRE QUALIDADE DE VIDA NO ENVELHECIMENTO108 

Eduarda Rodrigues Fernandes109 

Adriane Guedes Medeiros Eidelwein110  

Elisângela Maia Pessoa 111 

 

Resumo: O projeto de extensão EnvelheSER, prima por estimular debates em torno de temas voltados ao 

entendimento da velhice enquanto fase primordial do desenvolvimento humano. O objetivos giram em torno 

de debater ações de caráter educativo, social e cultural que envolvam o envelhecimento objetivando a 

preparação da sociedade para a compressão do envelhecer como um processo natural de vivencia de todos 

seres humanos. Atua na possibilidade de entender que galgar qualidade de vida no envelhecimento cumpre 

com os preceitos de direitos humanos considerando que todos (as) merecem vida digna em todas as fases da 

vida.  Realizar evento alusivo ao Dia Nacional do Idoso. Metodologicamente o projeto foi dividido em três 

fases: enquete na comunidade acadêmica sobre a concepção que se tem sobre o processo de envelhecimento, 

execução de evento alusivo ao mês do idoso com tema torno do envelhecimento e oferta de curso de 

formação profissional em gerontologia social. Tanto a enquete quanto o evento já acorreramonde foi 

abordado o tema qualidade de vida no envelhecimento abrindo-se posterior debate aos presentes. Já o curso 

de formação em Gerontologia Social será ofertado nos meses de novembro e dezembro aberto para 40 

participantes podendo inscrever-se acadêmicos e profissionais interessados. Os temas que serão debatidos no 

curso de formação foram escolhidos partir da enquete realizada com 105 sujeitos, sendo esses, qualidade de 

vida, direitos do idoso, violência, etc. Após enquete e realização do evento fica nítido que ainda há falta de 

conhecimento sobre o envelhecimento. Pensar qualidade de vida não se restringe a saúde mais um conjunto 

de acesso a direitos. Faz-se necessário o debate sobre o envelhecimento uma vez que são necessárias 

estratégias que sejam capazes de garantir os direitos humanos dos idosos, na perspectiva de inclusão dos 

mesmos na sociedade, acabando com a visão negativa que se tem do ser idoso. 

 

PALAVRAS CHAVE: Idoso, Envelhecimento,Velhice, Qualidade de vida, Direitos Humanos. 

 

INTRODUÇÃO: 

A elaboração do presente trabalho tem como objetivo central o debate em torno da qualidade de vida 

no envelhecimento, o que permite transversalidade com outras questões voltadas a velhice humana.Destaca-

se que de acordo com a política nacional do idoso (PNI) Lei nº8. 842, de 4 de janeiro de 1994, e de acordo 

com o estatuto do Idoso,Lei nº 10.741,de 1º de outubro de 2003, pode-se definir o Idoso como pessoas com 

60 anos ou mais, assim velhice é uma fase de vida. Já o envelhecimento diz respeito há um processo que 

acompanha o individuo do nascimento até morte. Portanto, acontece de modo evolutivo e gradual e é 

irreversível (MAZZA; LEFÉVRE, 2004).Se vê a necessidade de abordar o envelhecimento uma vez que a 

população idosa se torna cada vez mais numerosa. De acordo com dados do IBGE (2015) cerca de 84,4% das 

mulheres e 78,03 % homens serão considerados velhos até 2050, isso é um número bastante significativo. 

Desta forma entende-se que é importante fazer com que a sociedade, reflita sobre o envelhecimento, uma vez 

que todos irão chegar nesta fase, portanto existe necessidade de preparação prévia.  A qualidade de vida não 

somente está relacionadaa saúde mas a um conjunto de fatores capaz de atender as necessidades como um 

                                                           
108 Trabalho elaborado a partir do projeto de extensão denominado EnvelheSer (3º edição).  
109 Acadêmica do 6º Semestre de Serviço Social da Universidade Federal do Pampa – Unipampa - Campus São Borja, e 

bolsista do projeto de extensão EnvelheSer.  
110 Acadêmica do 6º Semestre de Serviço Social da Universidade Federal do Pampa – Unipampa - Campus São Borja, e 

bolsista do projeto de extensão EnvelheSer.  
111 Orientadora e coordenadora do Projeto de extensão EnvelheSer, docente do curso de Serviço Social da Universidade 

Federal do Pampa – Campus São Borja  
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todo dos seres humanos. O termo “qualidade de vida” é um tema abrangente, que envolve múltiplas 

definições, as quais enfatizam a idéia de bem-estar físico, emocional, social, econômico, satisfação com a 

própria vida e, ainda, boas condições de saúde, educação, moradia, transporte, lazer e crescimento individual 

(CAMPOS, 2007).  Assim torna-se importante fazer o debate sobre este assunto, pois entende-se que é 

necessário avançar em vários aspectos, desde políticas públicas, ate mesmo a inclusão dos idosos, pois se 

sabe que os idosos passam por um processo de exclusão que confronta com a concepção dos direitos 

humanos que remete a dignidade humana. 

 

METODOLOGIA:  

 Para execução do projeto foram utilizadas técnicas de pesquisa, exposição teórica, debate coletivo e 

intervenção no âmbito da formação profissional.  A pesquisa foi realizada por meio de enquete de opinião 

realizada na Unipampa campus São Borja, onde participarão docentes, discentes e técnicos, com o intuito de 

saber o que mais interessava a comunidade acadêmica acerca do tema envelhecimento e o que se pensava 

sobre ser idoso. Foram coletados respostas junto a 105 participantes da pesquisa. A presente pesquisa serviu 

para nortear as diversas atividades do  Projeto de extensão denominado EnvelheSER que já se encontra na 

sua 3º edição. Entre os temas que foram questionados na enquete uma das perguntas estava relacionada a 

temas que a comunidade acadêmica gostaria de saber sobre o processo do envelhecimento e as respostas que 

ganham destaque são foram qualidade de vida, direitos e violência.Com as respostas das pesquisas realizadas 

no campus o projeto promoveu o Evento na área da Gerontologia Social que ocorreu no mês de outubro em 

comemoração ao mês do idoso, onde debateu-se  o tema “ Envelhecimento com Qualidade de Vida: Atenção 

Básica – Indicadores de Saúde Pública”, onde contou com a presença de alunos e profissionais. Na ultima 

fase do projeto nos meses de novembro e dezembro de 2016 esta sendo oportunizado minicurso no âmbito da 

gerontologia social no qual irá disponibilizar60 vagas, sendo elas, 30 para discentes, e 30 para profissionais 

diversos, os debates serão divididos em módulos com exposição oral de palestrantes especialistas na 

gerontologia social onde será oportunizado debate coletivo sob o tema abordado. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO: 

 Por meio da enquete realizada percebe-se que alguns tabus e preconceitos em relação ao 

envelhecimento perduram como a concepção que ser idoso é ser debilitado, fragilizado, doente, incapaz ou 

ainda não ativo. Embora os participantes reconheçam que é uma fase natural da vida humana, ainda fica 

presente o sentimento de preocupação e lamento pelo envelhecer que chega. Ficou evidente que ainda há 

falta de debate e conhecimento sobre temas cotidianos que envolvem o envelhecimento. Embora a velhice de 

fato possa trazer fragilidades físicas não constitui motivo para exclusão social e perca de autonomia ou 

identidade que fira a concepção de direitos humanos.  

 Durante o evento que discutiu indicadores de saúde e qualidade de vida ficou nítido que há muito 

que se debater e aprender sobre o envelhecimento existem estratégias que podem ser utilizadas inclusive a 

baixo custo – jogos de memorias e estímulos – que podem ser incorporadas no âmbito das intervenções 

profissionais e familiares.  Durante o evento ficou claro quefenômeno do aumento da expetativa de vida é 
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mundial, vive-se o processo chamado de femilização da velhice e os sujeitos envelhecem de forma 

heterogênea, portanto conhecer sobre o envelhecimento não cabe somente aos idosos mas a todo aquele que 

envelhece a cada dia. 

 

CONCLUSÃO: 

 Os resultados da execução do projeto de extensão EnvelheSER demonstram que existe necessidade 

de promoção constante de momentos de debate, compreensão e fortalecimento de estratégias em torno de 

preparação para o envelhecimento humano. Torna-se importante de reforçar o debate da qualidade de vida no 

envelhecimento com o intuito de incluir idosos e buscar que seus direitos sejam assegurados mediante 

políticas publicas. Não rotular, agir sem preconceito, respeitar a identidade e autonomia do idoso e preservar 

a dignidade humana inclui pensar os direitos humanos de forma ampla atendendo a todos (as) em qualquer 

fase da vida.  

 

REFERÊNCIAS: 

CAMPOS, Paola. Como está a qualidade de vida dos idosos institucionalizados? Escola de Artes 

Ciências e Humanidades – EACH. São Paulo: USP, 2007. 

BRASIL. Estatuto do idoso. Lei nº 10.741, de 1° de outubro de 2003. 

BRASIL.Politica Nacional do Idoso, Lei nº 8.842, de janeiro de 1994. 1ª edição. Brasília. Reimpresso em 

maio de 2010 

MAZZA, Márcia Maria Porto Rossetto; LEFÉVRE, Fernando. A instituição asilar segundo o cuidador 

familiar do idoso. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 68-77, set./dez. 2004 
  



 

ANAIS DO I SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA, Volume 1, 2016, UNIPAMPA 

ISSN 2527-2411 
85 
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RESUMO: Esse artigo tem o propósito de mostrar brevemente o processo histórico das lutas dos 

movimentos feministas em busca de direitos no Brasil. Dessa forma, procura-se intercalar os aspectos mais 

relevantes das conquistas femininas, que em meio aos processos de luta e resistência culminaram em leis 

protetivas específicas. Destacando-se as contribuições do Centro Feminista de Estudos nos comentários à 

Lei, a perspectiva do Direito da autora Andréa Karla Cavalcanti da Mota Cabral de Oliveira especialista em 

Processo Legislativo, os principais avanços que decorreram da Lei Maria da Penha 11.340/2006, as 

discussões e alterações para sua aprovação. Princípio este que criou mecanismos para coibir a violência 

contra à mulher em todos os aspectos, principalmente a doméstica. Esse processo estabelecido construiu uma 

legislação de proteção às mulheres que norteiam o tratamento legal da violência, sendo portanto uma  

afirmação de direitos. Sinaliza-se dessa forma, os desafios e estratégias para a aplicabilidade concreta da Lei, 

sendo um dispositivo recente, articulada com a rede de proteção do Estado, perpassando dentre outras áreas 

também pela Assistência Social. A metodologia utilizada será em forma de pesquisa bibliográfica, 

documental sob o viés da teoria social crítica, desenvolvendo-se a partir do método dialético, com base na 

ontologia do ser social, objetivando analisar a violência contra a mulher. Apontando-se também os resultados 

quantitativos e qualitativos dessa discussão e pesquisa, as conquistas e desafios, a rede de atendimento, 

proteção e também a operacionalização das políticas públicas que perpassam os espaços sócio-ocupacionais. 

 

Palavras-Chaves: Lei Maria da Penha, movimentos feministas, direitos humanos. 
 
 

INTRODUÇÃO 

   O presente artigo aborda o processo de luta e resistência tanto dos movimentos feministas como de 

Maria da Penha Maia Fernandes tanto para conquistas de direitos, como para prevenção, conscientização e 

punição da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Nesse aspecto destacam-se as conquistas e 

desafios para a efetivação da Lei 11.340/2006 Maria da Penha que vigora desde 2006. Perpassando assim 

pela rede de proteção e atendimento do qual também atua em rede o/a assistente social juntamente com 

outros profissionais, objetivando um atendimento mais qualificado na resolutividade das demandas da 

realidade concreta dos sujeitos. 

 

METODOLOGIA 

Dada a relevância do assunto em questão e tendo como direção para análise a teoria social crítica, 

objetiva-se debater, trazendo para a discussão os estudos do Centro Feminista de Estudos nos comentários à 

Lei e as contribuições da autora Andréa Karla Cavalcanti da Mota Cabral de Oliveira em processo 

legislativo. Como isso, busca-se constatar através de pesquisas documentais e dados estatísticos o atual 

cenário da violência contra mulher depois de uma década da Lei 11.340/2006, Maria da Penha. 

                                                           
112 Discente de graduação do curso de Serviço Social; Universidade Federal do Pampa; São Borja, Rio Grande do Sul; 

E-mail: amandaservicosocial1711@gmail.com  
113 Discente de graduação do curso de Serviço Social; Universidade Federal do Pampa; São Borja, Rio Grande do Sul; 

E-mail: catiamartins.cam@bol.com.br  
114 Orientadora, Curso de Serviço Social, Universidade Federal do Pampa; São Borja, Rio Grande do Sul; 

jaquelinequadrado@unipampa.edu.br  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Oliveira (2011) aponta que a partir de 1975, em pleno auge da autocracia burguesa, no período 

ditatorial, os movimentos feministas se engajaram ainda mais na busca de direitos para as mulheres no 

Brasil, denunciando como alguns países negligenciavam o tratamento desse assunto. Indicando assim, a 

necessidade dessa discussão na agenda pública, de onde nessa perspectiva o Supremo Tribunal Federal 

estabelece que as garantias e direitos formalmente determinados em tratados internacionais no tocante aos 

direitos humanos são incorporados no país como emendas constitucionais, incluindo-se no artigo quinto da 

Constituição Federal de 1988. Então em 1979 a Assembleia Geral das Nações Unidas traz o amparo legal do 

documento mais amplo contra a segregação feminina que é a Convenção sobre a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher, do qual o Brasil é signatário com algumas restrições e também de 

outros importantes instrumentos como a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher - Convenção de Belém do Pará – 1994, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos. E assim e concordando com a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 1998, 

tornando-se país membro da Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Conforme a autora, posto todo o arcabouço legal o Brasil então fica à cumprir, quando da sua 

sanção, a Lei 11.340/ 2006 denominada Maria da Penha, que remete ao emblemático caso de Maria da Penha 

Maia Fernandes, farmacêutica cearense, a quem foi rendida justa homenagem por anos de luta por justiça 

contra seu ex-marido por duas tentativas de homicídio. Maria da Penha iniciou então em 1984 um longo 

processo de luta contra a impunidade junto aos órgãos judiciais no Brasil. Marco Antonio foi incialmente 

condenado a 15 anos de prisão, porém com a apelação da defesa a sentença foi anulada em 1992 e somente 

em 1996 em novo julgamento foi condenado a 10 anos de prisão, onde o mesmo continuava em liberdade. 

Em 1994, após a vítima escrever o livro "Sobrevivi, posso contar" o Centro Feminista para a Justiça 

e o Direito Internacional ao tomar conhecimento do caso formalizou denúncia em conjunto com a vítima e o 

Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher e a OEA em decorrência ao 

descumprimento de acordos internacionais e violação de direitos. Por conta desse episódio o caso ganhou 

visibilidade, atenção internacional, do qual aceitou-se a legítima culpabilidade do Brasil no descumprimento 

dos tratados. Ademais aprova-se assim que o país tome atitudes afim de coibir a violência contra a mulher. 

Devido então a pressões internas e principalmente internacionais em 2002 o ex-marido de Maria da Penha 

foi preso, cumprindo apenas dois anos sob regime fechado. Sendo então o Presidente da República naquele 

momento Luís Inácio Lula da Silva sanciona o projeto de Lei que entrou em vigor em 22 de junho de 2006, 

nos termos do inciso oitavo do artigo 226 da Constituição Federal do Brasil, o que representa de maneira 

histórica todo enfrentamento à violência contra a mulher, tanto pelos movimentos feministas, como pela 

própria Maria da Penha. 

Segundo Oliveira (2011), o Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial no que diz respeito a 

violência contra a mulher. Destacado ainda pelo CFEMEA (2009) em uma pesquisa realizada pela Sociedade 

Mundial de Vitimologia (IVW) juntamente com a ONU em que frisa que país é o maior no índice de 
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violência doméstica no mundo, atingindo 23% da população feminina. Ainda destaca que esse cenário 

provém da desigualdade de gênero que é historicamente cultural, o que independe de raça/etnia e classe 

social, porém atinge principalmente mulheres negras e pobres. O Centro Feminista ainda salienta a 

necessidade de se entender esses recortes, pois a maior parte desses seguimentos estão mais vulneráveis 

socialmente a esse tipo de violência. 

Os processos de luta e resistência perpassaram pelos movimentos feministas, juntamente com Centro 

pela Justiça pelo Direito Internacional (CEJIL), o Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da 

Mulher (CLADEM) e com a própria vítima Maria da Penha, ao formalizarem denúncia à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), Órgão Internacional 

responsável pelo arquivamento de comunicações decorrentes de violações de acordos internacionais. Dessa 

forma então, foi finalmente conquistada a aprovação da Lei 11.340/2006 Maria Da Penha do qual ainda 

persistem alguns desafios, mesmo após dez anos de sua vigência. 

Existem, ainda, muitos desafios a enfrentar até colher os frutos conquistados com a Lei 

Maria da Penha. Entre eles, a expansão, interiorização e o funcionamento dos serviços em 

rede; a criação dos juizados de Violência Doméstica e Familiar [...]; a previsão de 

programas e ações nos planos governamentais; a garantia de recursos orçamentários 

suficientes; a execução do total de recursos alocados; a satisfação das mulheres com os 

serviços prestados; e, em um futuro não muito distante, a redução da prática da violência 

(CFEMEA, 2009, p. 55). 

 

Ainda conforme Oliveira (2011), a Lei Maria Da Penha teve e tem grande repercussão nacional, 

inclusive nas relações sociais. Mesmo assim, existem obstáculos à sua aplicabilidade o que consiste em 

desafios diários à serem enfrentados e evidencia-se dessa forma que um desses empecilhos, dentre tantos 

outros, está na insuficiência da rede de atendimento, perpassando pelos operadores do direito dificultando 

assim sua concreticidade na vida prática. Só a aprovação da Lei Maria Da Penha não é o suficiente, pois 

mecanismos de defesa precisam ser criados e articulados para sua real efetivação. Pois do contrário todos os 

objetivos conquistados ficam apenas no papel, no caráter burocrático e formal, perdendo sua efetiva ação, da 

onde processos de conscientização e recursos orçamentários via estado são alguns dos meios e possibilidades 

para a sua materialização. 

CONCLUSÕES 

Para Oliveira (2011), um aspecto importante no acesso das vítimas de violência, deve ser o 

atendimento especializado com profissionais em equipes interdisciplinares. Do qual buscam viabilizar 

informações e acesso à direitos. Um dos impedimentos mais comuns na vida das mulheres que sofrem 

violência é configuração familiar por trás de todo o contexto. Pois, muitas vezes, a mulher além da 

dependência econômica e emocional, ao sair de casa ainda sofre julgamento da sociedade por afastar-se do 

agressor. Velloso (2013), enfatiza que a Assistência Social é um direito de todo cidadão e dever do Estado, 

atendendo esse seguimento em vulnerabilidade social, tanto na prevenção como na proteção. A autora aborda 

que entender os casos de agressão à mulher como demanda meramente criminal é um equívoco, pois, limita a 

ação interventiva, que deve atender ambas as partes envolvidas. 
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A leitura criminalizante apresenta obstáculos para a compreensão e intervenção nos 

conflitos interpessoais. Uma iniciativa importante para tal seria um acompanhamento com 

profissionais do Direito, da Psicologia e da Assistência Social, capacitados para lidar com 

essas questões, desde que isso não comprometa o bem-estar da mulher em situação de 

violência, mas se este for um desejo seu, é uma alternativa que os profissionais citados 

executem um trabalho personalizado, em conjunto com agressor e a vítima (VELLOSO, 

2013, p. 73). 

 

 

 Conclui-se assim, que para além da criação de Leis específicas como a 11.340/2006 Maria da Penha, 

é necessária uma maior capacitação dos profissionais que trabalham nas instituições de atendimento. 

Tomando dessa forma a violência contra mulher de maneira crítica e entendendo que o contexto e o processo 

histórico. Aponta-se, com isso, a necessidade de se estudar gênero na área da educação para construir um 

maior entendimento sobre o assunto em questão e, assim, desencadear novos debates e processos, tentando 

superar estereótipos e paradigmas que limitam e condicionam o gênero feminino na sociedade, entendo a 

mulher como sujeito de direitos. 
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COSTURANDO AFETOS: UMA ANÁLISE DO TRABALHO DAS MULHERES 

COSTUREIRAS E/OU DONAS DE CASA À LUZ DA LITERATURA SOBRE CUIDADO 

 

 
Karen Ambrozi Käercher115, 

 Jurema Gorski Brites116 
 

RESUMO: A partir da literatura sobre cuidado (Pascale Molinier, 2012; Cristina Vega Solís, 2009; Arlie 

Hochschild, 2008, p.ex.), viso refletir acerca do trabalho realizado dentro do lar por mulheres que se 

reconhecem enquanto donas de casa e/ou costureiras informais. A necessidade de investigar o universo da 

costura ocorre, principalmente, pela característica de trabalho doméstico que essa atividade incorporou no 

cotidiano das mulheres comuns que viveram antes da efetiva instalação da indústria da confecção “prêt –à –

porter” - embora atualmente para algumas mulheres, a costura continue sendo incorporada como mais uma 

das lidas domésticas. Com o objetivo de refletir a respeito do trabalho das mulheres que costuram, torna-se 

relevante neste artigo, pensar nas atividades laborais que se constituem como uma carga de trabalho pesada e 

afetiva, tal qual a categoria de cuidado – trabalho que é confundido com o papel da mulher no mundo, 

trabalho que é naturalmente relegado ao feminino. Desta forma, o artigo aqui proposto, consiste em articular 

minha pesquisa de mestrado em fase inicial e em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria com a literatura em questão, lançando mão de 

algumas discussões que a categoria do cuidado suscita para o campo de estudos sobre o universo laboral da 

mulher. 

 

Palavras-Chave: gênero, cuidado, costura. 

 
 

INTRODUÇÃO 

Apesar da facilidade que possuímos atualmente para adquirir roupas prontas para vestir, sempre 

acabamos por recorrer as nossas amigas costureiras para um ajuste ou outro naquela peça que não vestiu tão 

bem assim quanto imaginávamos. No entanto, a recorrência as costureiras nem sempre foi tão reservada aos 

ajustes e para entendermos este contexto é preciso que nos reportemos aos tempos em que o mundo 

interiorizado das casas pressupunha que a atividade da costura fazia parte dos saberes femininos 

indispensáveis no cotidiano familiar; roupas íntimas, como as “roupas de baixo” e roupas de cama, roupas 

masculinas e vestidos femininos para o dia-a-dia e festas eram confeccionados por mulheres donas de casa 

ou costureiras especializadas, conforme veremos mais adiante na literatura com Anne Hollander (1996). 

Logo, compreendemos que uma moça bem educada, ou seja, pronta para casar, deveria incluir a costura em 

suas atividades ou prendas domésticas.  

Enquanto pesquisadora e participante dos projetos117 vinculados ao grupo de estudo (GEPACS - 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Cultura, Gênero e Saúde), não pude deixar de pensar na atividade da 

costura - seja no contexto do passado explicitado no parágrafo anterior, seja em alguns contextos atuais - 

                                                           
115 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS) pela Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), pesquisadora no Grupo de Estudos e Pesquisas em Cultura, Gênero e Saúde (GEPACS), Santa Maria, Rio 

Grande do Sul; kakaercher@gmail.com. 
116 Profª. Drª na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, Rio Grande do Sul.   
117 Por exemplo, o projeto de pesquisa intitulado “Formação política das trabalhadoras domésticas”, coordenado pela 

professora Jurema G. Brites. 
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como uma atividade que também se caracteriza como um trabalho doméstico, quase - ainda que não total118 - 

exclusivamente feminino. 

Por estes motivos, escolhi iniciar este texto no momento das discussões, centrando-me hora nas 

lembranças infantis vividas no meu próprio ambiente doméstico, hora em narrativas de mulheres costureiras 

e donas de casa as quais entrevistei no momento em que pretendi concretizar meu Trabalho de Conclusão de 

Curso na graduação em Ciências Sociais Bacharelado e também com as recentes reinserções a campo 

motivadas pelo início de minha pesquisa no mestrado também em Ciências Sociais. Ao longo do curso, 

outras categorias analíticas se fizeram presentes bem como, a categoria do cuidado. Neste texto – assim 

como na realidade social - costura, trabalho doméstico e cuidado se misturam e se confundem na mesma 

medida em que são compreendidos como atividades próprias de serem executadas por somente um gênero, o 

feminino.  

Portanto, objetivo refletir sobre as dinâmicas e os inter-relacionamentos do trabalho da mulher. 

Pretendo explorar as diferentes modalidades de trabalho cujas operações escapam à lógica da separação de 

trabalho profissional e trabalho de casa e, que quando analisadas, revelam questões pertinentes acerca dos 

papéis de gênero. 

 

METODOLOGIA 

 Com a pretensão de explicitar as escolhas metodológicas conjuntamente com as indispensáveis 

reflexões epistemológicas que permeiam a construção desta pesquisa e consequentemente deste artigo, é 

preciso primeiramente levar em conta que o conhecimento científico trabalha com uma realidade construída, 

e para usar das palavras dos antropólogos sociais,  

 
[...] esta construção é determinada pelo seu recorte disciplinar, pelas características do 

campo científico da época, pela trajetória acadêmica e pessoal do pesquisador, pela 

conjuntura político-econômica e social, enfim, por um conjunto de fatores que ultrapassam 

a ciência propriamente dita. (VÍCTORA et AL, 2000, p.47) 

 

Pensando então que este exercício de situar-se contextualmente representa o fazer científico e 

antropológico119 do qual compartilho, uso o espaço seguinte para delinear brevemente a trajetória e 

acadêmica e pessoal da pesquisadora que vos fala.  

A intenção de realizar investigações no âmbito dos estudos de gênero começou ainda no ano de 2011, 

quando me percebi então motivada pelo recente engajamento no movimento feminista. Com base em 

algumas leituras acerca da situação da mulher no mundo ocidental, entendia que toda e qualquer mulher 

precisava do feminismo para se libertar de amarras opressoras instituídas pela entidade do patriarcado. Mas, 

                                                           
118 Normalmente quando homens costuram, essa atividade acaba por se configurar como um ofício que é altamente 

profissionalizado e outrora valorizado, ou seja, fora do ambiente doméstico/privado reservado as mulheres.  
119 O fazer antropológico é na maioria das vezes - embora existam autores e autoras que discordem neste aspecto - 

empreendido pelo trabalho de campo etnográfico, que por sua vez consiste num conjunto de técnicas que quando 

justapostas conferem o método. É consenso que os antropólogos não possuem uma receita “passo-a-passo” para tal 

realização, no entanto, técnicas como a convivência durante um período de tempo determinado e a observação 

participante constituem pontos fortes deste método, dos quais me utilizo e combino com entrevistas semi-estruturadas e 

recursos visuais (fotoetnografia).   
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sem entrar no mérito de uma quase “teoria da libertação”, algumas das chamadas por Howard Becker (2007) 

imageries foram sendo construídas a partir do convívio idôneo neste meio, tais como, ideias de que as 

mulheres de classes mais baixas estão mais propensas a violência doméstica, são destituídas de agência, 

possuem poucas oportunidades de emprego, trabalham apenas para complementar a renda da família e, por 

fim, estão relegadas ao universo doméstico, no qual se reforçam estereótipos do papel tradicional feminino e 

onde o masculino se torna a figura central e provedora. Mais tarde, diante de um crescimento acadêmico 

advindo em boa parte de orientações de professoras e professores do Depto. de Ciências Sociais e 

enriquecido acerca da leitura de monografias já produzidas no âmbito dos estudos de gênero, mais 

especificamente, sobre aqueles que envolvem a divisão sexual do trabalho e o trabalho doméstico, pude 

compreender que, posturas fundadas no princípio abstrato da igualdade e liberdade (como era a minha 

inicialmente) não levam em conta o fato de que as mulheres estão situadas socialmente também em função 

de suas características culturais (políticas, econômicas, sexuais, raciais, etc.) em razão de que “a nossa 

relação com o outro, que também é sujeito portador de um conhecimento, não deve ser marcada pela 

intenção de fornecer uma direção, segundo um projeto político que é nosso.” (MARTINS, 2004, p. 296) Por 

isso ressalto a necessidade de pensar com as mulheres que participam da pesquisa, ao invés de pensar sobre 

elas, fazendo alusão a Clifford Geertz (1989). 

Uma das tensões que constituem o meu trabalho de campo antropológico está no fato de que enquanto 

mulher e militante feminista que sou, possuo empatia com tal intensidade, a ponto de haver algumas 

identificações com o universo social das mulheres com que trabalho em minha pesquisa. Muito pelo fato de 

que, minhas bisavós, avós, tias e minha mãe, ou seja, meus laços de parentesco constituem parte deste 

universo. Algumas são mulheres que costuram “para fora”, outras são mulheres que têm a costura como mais 

um de seus rotineiros afazeres domésticos, que aparecem na forma de remendos ou bordados. Perceber que 

este trabalho é pouco estudado, e que também constitui parte do trabalho de reproduzir a existência mais 

vital das pessoas, implica necessariamente em associar as lembranças infantis vividas no meu próprio 

ambiente doméstico com as inquietações que as leituras acerca do feminino me trouxeram. Logo, na busca 

por solucionar este impasse, encontro em AnneMarie Mol (2008) a chave para tal questão. Mol procura na 

metodologia de seus trabalhos colocar-se também como agente de estudo devido ao fato de sempre existirem 

considerações pessoais sobre o tema escolhido. Dessa forma, mostra como o(a) autor(a) ao invés de se 

esconder, pode se colocar. Assim, a autora torna plausível a ideia de que as pesquisas podem sim serem 

movidas por interesses pessoais. Explicitá-los não empobrece a cientificidade das mesmas, mas adiciona 

pertinência. 

Com a pretensão de centralizar o estudo nas atrizes sociais – neste caso, as mulheres costureiras e/ou 

donas de casa -, penso também na importância do desenvolver um texto que as dote de agência, uma vez que 

o lugar do feminino sempre se mostrou rico em potencialidades, e dar vozes a estas mulheres – vozes que, 

segundo José Jorge de Carvalho (2001), ainda não estão inscritas nos cânones da literatura comparada - 

também implica em dar visibilidade as narrativas dessas mulheres. A partir de tais perspectivas, o que me 

permito aqui é principalmente uma tentativa de expressar as experiências entre pesquisadora e pesquisadas 

que eventualmente podem convergir.  
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Em suma, venho aprendendo com o exercício da prática antropológica que, enquanto pesquisadora, 

devo distanciar-me das perspectivas universalistas, evitando postulados que inferem ao feminismo uma 

categoria generalizável a todas as mulheres e em todos os lugares. Isso acontece porque a antropologia, 

“vizinha em conflito” com o feminismo (STRATHERN, 2009), mostra-se como uma importante ferramenta 

para enfrentar estes postulados generalizantes em que num momento ou outro as análises feministas podem 

recair. Sobretudo, porque o movimento da prática antropológica de estranhamento do familiar requer que 

escutemos as noções e explicações do Outro(a) sobre o universo do qual ele faz parte, requer também que 

reconheçamos o seu discurso como um saber, mesmo que implique num saber totalmente oposto do nosso e 

daquilo que achamos correto. Este movimento vem exigindo, de minha parte, que durante o decorrer desta 

pesquisa que ainda se desenvolve e, portanto, que possui resultados parciais, que exista um constante 

diálogo/negociação entre pesquisadora e pesquisadas e também, que as minhas concepções enquanto mulher 

e feminista não sejam impostas as mulheres que não possuem as mesmas referências e visões de mundo que 

as minhas. 

 
 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Minha avó, Dona Marina, é herdeira de um trabalho feminino que em outros tempos, caracterizava-se 

como mais um dos típicos afazeres domésticos realizados dentro dos lares. Reservada ao lar e comprometida 

com seu marido, filhos e filhas (onze no total), Marina costurou durante toda a sua vida. Em meus 

pensamentos, recordo-me do piso em parquet de madeira coberto de lã e se eu fechar os olhos quase dá para 

ouvir as escovas de fazer a malha rangendo o seu árduo trabalho. Lembro do barulho, daquele bater contínuo 

da máquina de costura que ocupava seu cantinho nada discreto na sala de estar. Hoje em dia, suas filhas 

ainda mantém guardadas os bordados de flores, os tricôs, os crochês e as rendas. Minha mãe, Dona Nilza, 

passara pelo mesmo processo de aprendizagem da costura que minha avó, mas devido à anatomia de suas 

mãos (fortes e grandes) somada a sua falta de paciência aos detalhes, preferiu dedicar-se aos outros trabalhos 

domésticos que lhe eram reservados (lavar a roupa, escovar o chão, cozinhar, cuidar da plantação, alimentar 

os animais, cuidar dos irmãos mais novos, etc.), recorrendo ao trabalho da costura, atualmente, somente 

quando se trata de remendos ou do pregar de botões. Talvez por estes motivos, circulávamos tanto entre as 

casas de costureiras do nosso bairro. Lembro da Dona Olívia, conhecida de minha mãe dos tempos em que 

ambas moravam e trabalhavam no campo. Olívia foi responsável pela confecção e bordados de todas as 

roupinhas de bebê que tínhamos em casa (aquelas que foram de meus irmãos e posteriormente minhas). 

Babadores, casaquinhos, toalhinhas, macacões, micro meias e calças, todas as peças bordadas e 

cuidadosamente combinadas entre si. Já Dona Irma (vizinha e amiga de minha mãe) fora responsável pelas 

mantas e todas as roupinhas feitas de lã. Irma fazia os seus trabalhos de costura, mas também fazia bolos de 

chocolate deliciosos. Quando minha mãe tinha algum compromisso, deixava-me na casa de Dona Irma. 

Cresci ao lado de sua filha mais nova, sentindo o cheiro de suas guloseimas, cozinhadas no intervalo das 

encomendas de alguma cliente, enquanto também “reparava” a nós, as crianças. Dona Etelvina nossa 

vizinha, tia de minha mãe e cunhada de minha avó ficou conhecida como uma bordadeira de “mão cheia”, 

em suas narrativas contou-me que aprendeu a costurar e bordar sozinha com a finalidade de contornar a 
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situação de vulnerabilidade financeira em que sua família se encontrava, pois, com muitas mulheres e sem 

capital financeiro para mandar fazer vestidos para os bailes da cidade (momento em que as moças eram 

apresentadas para a sociedade, onde também se podiam “fazer” bons casamentos), agregando o fato de sua 

mãe não saber costurar os vestidos da moda que circulavam entre as rodas de conversa das meninas, 

Etelvina, empenhou-se no mundo dos tecidos e agulhas. 

De acordo com as narrativas das interlocutoras, antigamente o modo de vestir também era 

diferenciado, as mulheres usavam vestidos e saias godê, evasé ou franzidas e compridos, porque não se 

deveriam mostrar os joelhos. Os tecidos e outros objetos para costura (de agulhas, linhas às próprias 

máquinas de costura) eram comprados nos armazéns, onde se vendiam também, alimentos e materiais de 

construção. A maioria das pessoas só tinha duas ou três peças de roupa, normalmente, uma para o cotidiano e 

outra para ir à missa aos domingos ou aos bailes nos sábados. Acostumadas a ficar em casa, cuidando dos 

filhos ou irmãos, dos afazeres domésticos, das hortas e dos animais as mulheres ainda possuíam o trabalho de 

fiar a roca, fazer a malha, tratar das lãs, bordar, tricotar e costurar, vez ou outra, juntavam-se para fazer 

trabalhos manuais fora de casa. Em conformidade com historiadora americana Anne Hollander, 

 
O que não era feito sob medida era feito em casa ou então era de segunda mão. De fato as 

mulheres ricas ou pobres sabiam como costurar ou entendiam de costura – um número 

grande delas ganhava a vida com isto. [...] As roupas e sua confecção, para a maioria das 

mulheres, eram uma questão doméstica íntima. Elas poderiam costurar interminavelmente 

para o lar, fazendo o acabamento de lençóis e toalhas e confeccionando roupas de baixo 

junto com todos os outros tipos de costura. O bordado era feito na presença de visitas; todo 

o resto era trabalho comum de uma mulher. (1996, p. 149 e 150) 

 

Com isso, quero apenas ressaltar o fato de que a costura era (e em alguns casos ainda é) efetivamente 

mais uma atividade doméstica desenvolvida no âmbito do trabalho feminino e passada de mãe para filha, de 

modo que até mesmo as máquinas de costura eram propagandeadas como bens que as mulheres pudessem 

deixar como herança para suas filhas ou netas.  

Este cenário começa a mudar com a entrada da indústria “prêt-à-porter”, pois, o vestuário e os modos 

de produção organizam-se a partir deste momento sobre novas bases, seguindo métodos e técnicas de 

trabalho diferentes, ou seja, as máquinas de costura deslocam-se da residência familiar, para as salas das 

indústrias da confecção e de acordo com o autor François Boucher,  

O domínio da indústria dita de “confecção” é essencialmente caracterizado pelo trabalho 

em série, sem execuções especiais sobre medidas pessoais do indivíduo e com a utilização 

predominante da máquina. O corte é feito em série: ou a roupa é prêt-à-porter, oferecendo 

um amplo leque de modelos estudados entre os quais o cliente escolhe o que lhe convém, 

ou a roupa é executada em demi-mesure ou seguindo os padrões de medidas industriais, 

num tecido escolhido e um corte mais preciso. (2010, p. 406) 

 

Baseando-se nos fatos históricos que influenciaram a opção do mercado-consumidor ao prêt-a-porter, 

os saberes e fazeres femininos passados de mãe para filha, de geração para geração, fizeram também com 

que o trabalho da costureira a domicílio declinasse de forma substancial. Mas ainda que isso tenha de fato 

acontecido por conta dessas mudanças no contexto da sociedade e dos progressos técnicos da indústria, a 

atividade manual da costura realizada no âmbito do lar, ainda que em número reduzido, possui certa 

continuidade e resistência. Muitas mulheres idosas quando se vêem em situação de vulnerabilidade social, ou 
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que precisam arrecadar uma quantidade de dinheiro para a manutenção da casa, utilizam esse aprendizado 

feminino da costura como um meio para obter renda. E é neste aspecto que a agência dessas mulheres se 

manifesta e se redesenha no cenário contemporâneo. (KÄERCHER; BRITES, 2016) 

Entender que a constituição do trabalho informal das mulheres que costuram para complementar a 

renda da casa, é posta em prática num espaço onde a sala de estar deixa de existir para transformar-se numa 

sala de costura que tem uma proximidade com a cozinha ou com a varanda onde se lavam as roupas da casa, 

é compreender também que nesta hibridização de elementos de diferentes espaços, o universo do doméstico 

se mescla e se confunde com o trabalho rentável. Sem deixar de perceber que mesmo quando as 

interlocutoras não usam da costura um meio rentável, esta permanece em suas vidas como atividades 

cotidianas mesmo que exista uma ruptura deste saber que outrora era repassado para a geração mais nova de 

mulheres da família.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por conseguinte e da forma como me propondo a pensar o trabalho dessas mulheres, não posso deixar 

de refletir acerca do trabalho que é doméstico/incessante/maternal e unicamente feminino. As tantas 

Figuras 1 e 2: Dona Nilza em seu cotidiano  

Figuras 3 e 4: Mãos que costuram narrativas e histórias  
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mulheres como Marina, Nilza, Olívia, Etelva e Irma e suas tarefas domésticas ininterruptas, permanentes, 

constantes e por anos e mais anos hereditárias, são muitas vezes o suporte emocional e logístico necessário 

para que as famílias se mantenham e se sustentem como tal. Dedicar-se ao cuidado da casa e da família é um 

trabalho que dura 24 horas diárias, em todos os 365 dias no ano, com férias inexistentes e sem nenhum tipo 

de remuneração. O trabalho é incessante, elas limpam a casa, cozinham, cuidam dos filhos, dos animais de 

estimação, do marido e uma das outras quando precisam. Bordam, tricotam, costuram histórias de cetim, 

organdi, algodão e bastidores. Os bastidores do trabalho invisível.  

Perceber que este trabalho é pertencente ao mundo dos bastidores porque não é valorado pode parecer 

contraditório se reconhecermos que ele faz parte do ato de reproduzir a existência mais vital das pessoas. 

Desta forma, tal reflexão implica necessariamente que se percorram as nuances do trabalho realizado por 

estas mulheres a fim de não apenas perceber que é pouco reconhecido, mas buscar compreender o porquê 

desta circunstância.  

A autora Pascale Molinier (2012) busca em seu texto “Ética e trabalho do care”, nos apresentar o care 

como um savoir-faire discreto, no sentido de explicitar a problemática deste trabalho invisibilizado. Molinier 

apresenta o argumento de que quando um trabalho é bem feito, ele não se torna visível, ou seja, “seu sucesso 

depende em grande parte de sua discrição, ou seja, da supressão de seus rastros.” (p.33) Os savoir-faire 

discretos, neste sentido, são tratados como meras gentilezas, simpatias, etc. A autora prossegue, faz nos 

pensar que todas as pessoas em alguma época de suas vidas já foram servidas por alguma familiar, quer 

dizer, sem precisar pedir, algumas mulheres desempenharam o papel de nutrir e cuidar dessas pessoas. Isso 

leva a inteligente comparação do care com as cenas do filme La Belle et La Bête (A Bela e a Fera) do diretor 

surrealista Jean Cocteau. No filme, não existem serviçais para desempenharem o trabalho de pôr a mesa e 

servir as pessoas, assim, candelabros, bules, xícaras e bandejas ganham vida através de feitiços, assim o 

trabalho é magicamente realizado por alguém que não aparece, não existe, é reduzido ao seu “órgão-função”, 

é um fantasma.  

De uma maneira associativa, quando pensamos em cuidado, imaginamos quase que imediatamente as 

cuidadoras e/ou enfermeiras que, literalmente, cuidam de pessoas idosas e enfermas. Entretanto, mesmo que 

estas sejam ocupações feminilizadas no mercado de trabalho, o cuidado percorre a vida das mulheres em 

todas as instâncias, sejam elas manifestas na esfera profissional, no cuidado materno ou no cuidado 

doméstico (ato de cuidar da casa e da confecção de roupas para a família, como no caso das mulheres que me 

propus a conversar). A título de exemplo, Dona Etelvina, contara-me que ainda quando criança costurava 

roupinhas para as bonecas com a intenção de treinar a feitura das roupas (que naquela época eram todas 

confeccionadas no âmbito doméstico), mais tarde, cumprindo o seu destino feminino, passou a costurar o 

mesmo estilo de roupinhas das bonecas, mas dessa vez como para seus filhos, com a finalidade do cuidado 

materno.      

E apesar da costura parecer comportar apenas delicadeza, ela carrega em cada ponto cruz um 

aprendizado cheio de significados, cuidados, saberes femininos e geracionais. Compreender, portanto, o 

trabalho das mulheres que costuram, envolve análises complexas, que num exercício de reflexão poderíamos 
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comparar com a categoria de cuidado, a qual Cristina Vega Solís (2009) descreve como uma carga de 

trabalho pesada e afetiva. 

Categoricamente, analisaremos primeiro a carga de trabalho pesado da costureira. Em meu trabalho de 

conclusão de curso, pesquisei narrativas sobre o trabalho de homens alfaiates e mulheres costureiras. 

Diferentemente das narrativas masculinas (centradas no mundo do trabalho fora de casa), as mulheres com 

quem conversei, mesclavam suas experiências profissionais a sentimentos e emoções que envolviam o 

universo familiar. Em cada bordado, uma história, amores e desamores, para fazer referência a minha 

cronista preferida Lélia Almeida, “biografias anônimas de mulheres comuns”, lembranças da juventude e 

experiências cotidianas do cansaço causado pelas demandas do trabalho no lar, isso porque eram costureiras 

informais, dessa forma, o trabalho da costura entrelaça-se com os afazeres domésticos. Como é sabido de 

outras literaturas, o trabalho doméstico pode ser traduzido como o trabalho “sujo, perigoso e degradante”.120 

No caso das costureiras, o trabalho pesado se desenvolve na maioria das vezes quando estas mulheres se 

encontram sentadas em frente as suas máquinas de costura, as atividades manuais são executadas com 

minuciosidade e acabam por exigir um acompanhamento visual aguçado, é a partir daí que os problemas de 

visão começam a aparecer. Devido aos longos períodos de trabalho numa posição de repetição, o pescoço e 

as costas ficam comprometidos com tensões. As mãos (calejadas pelas tesouras e agulhas) também podem 

estar sujeitas a dores assim como as pernas estão mais sujeitas ao aparecimento de varizes.   

O valor do trabalho dispêndio para cuidar e criar uma criança e de todo âmbito familiar - incluindo 

aqui os afazeres da casa, portanto, o trabalho da costura doméstica também - sempre foi um valor inferior se 

comparado com outros tipos de trabalho, e que de acordo com a socióloga estadunidense Arlie Hochschild 

(2008), isso não acontece porque o trabalho de cuidado é mais simples, ou se constitui num labor facilitado, 

ou ainda que exista pouca necessidade dele na sociedade, “mas resulta de uma política cultural baseada na 

desigualdade” (Tradução livre, p.283), ainda segundo a autora, “o escasso valor que se atribui ao trabalho de 

cuidar pessoas mantém baixo o status das mulheres que o fazem e em última instância, o valor de todas as 

mulheres.” (Tradução livre, p.284)  

Quando Cristina Solís, no texto “Culturas Del cuidado em transición” refere-se à categoria do cuidado 

como uma atividade que sempre esteve, apesar de sua aparente invisibilidade, no centro de nossa existência, 

a autora quis dizer que o cuidado está em tudo. E os slogans comerciais estão aí para que nos lembremos 

disso, são as linhas baby care, “com uma proteção segura, suave e eficaz, com todo o carinho que o seu bebê 

merece”; “transforme a hora do banho do seu bebê num momento de cuidado e hidratação com o sabonete 

x,y,z” ou mesmo com os produtos de limpeza da casa clean care, amaciantes soft care, etc., e se formos 

ainda mais longe, podemos pensar no cuidado de si com alguns produtos de higiene pessoal. Em síntese, o 

cuidado nos circunda e nos constitui, está entre o assalariado e o não assalariado, o público e o privado, a 

família e o Estado, o formal e o informal e é, sobretudo, uma forma de trabalho que envolve uma dinâmica 

de afetos.    

Parecido com o care savoir-faire de Molinier, Hochschild (2008) retrata criticamente o cuidado do 

modelo tradicional de pensar da sociedade como algo que não requer esforço, que funciona naturalmente 

                                                           
120 Ver HSIAO-HUNG, Pai. (2004) 
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bem, e que por funcionar tão bem, acaba por evocar um determinado ideal: aquele que atribui o cuidado ao 

feminino - embora seja verdade que a autora também venha afirmando que este trabalho feminino tem 

ganhado cada vez mais importância nos dias atuais, uma vez que, o amor e o cuidado passaram a ser o “novo 

ouro” extraído dos países mais pobres e transportado para os países mais ricos, no movimento de migração 

das mulheres que cuidam.  

Esta noção de que o cuidado da casa e da família deve ser realizado exclusivamente pela mulher 

produz certa afetividade, em consequência de que a natureza do cuidado é a de um trabalho emocional (que 

envolve afetos, emoções e amores). Explorado então nas relações que ocorrem entre a mulher dona de casa e 

aqueles que recebem o seu cuidado, o trabalho emocional gasto para a realização dos afazeres do lar não é 

visto como um trabalho que possui valor e precisa de remuneração. 

 Joaze Bernardino-Costa (2012) em resenha do livro “Migration, Domestic Work and Affect: a 

decolonial approach on value and the feminization of labor” de Encarnación Gutiérrez-Rodríguez, escreve 

que o trabalho realizado pelas donas de casa é um tipo de trabalho afetivo justamente por estar envolvido 

com a produção de bem estar do conviver, por este motivo, o cuidado (por conseqüência o afeto) com outras 

pessoas é um atributo inerente do trabalho doméstico. Em seu texto, o autor traz ainda a importante reflexão 

sobre o contraste existente entre afeto e emoções, de Gutiérrez-Rodríguez. Segundo ele, a autora busca em 

Spinoza a conceitualização de afeto, que está ligado a mobilização, ação, ímpeto, etc. Já as emoções estariam 

mais relacionadas com a intenção de ser simpático e atento com outras pessoas, portanto, seria um exercício 

de produzir o bem estar.   

Como a palavra latina sugere, affectus remete ao impacto que sentimentos de tristeza e de alegria, por 

exemplo, deixam sobre nossos corpos e pensamentos. Consequentemente, nossa energia cresce ou diminui 

conforme esses sentimentos. Portanto, os afetos são pré-linguais e pré-cognitivos. [...] Afeto tem um lado 

menos cognitivo e racional, emerge nas reações corporais e nas transmissões de sentimentos, deixando e/ou 

sentindo as energias dos corpos dos sujeitos e do ambiente. (BERNARDINO-COSTA, 2012, p. 451)    

Os trabalhos de cuidado se fazem sempre se não com afeto, pelo menos com trabalho emocional.  O 

trabalho “com açúcar e com afeto”, para mencionar a música de Chico Buarque “Logo vou esquentar seu 

prato/ Dou um beijo em seu retrato/ E abro os meus braços pra você”, que retrata aquela mulher que faz de 

sua vida o cuidado da casa e a espera do marido com seu doce predileto, incluindo em seus afazeres 

incessantes um “qual o quê” de efetividade, embora seja bastante lembrada na literatura, na poesia e na 

melodia, necessita agora que seu trabalho seja reconhecido para além de um gesto intrínseco de amor.    

 

CONCLUSÕES 

Ao longo deste artigo vim tratando da costura como um saber feminino que anterior a efetiva 

instalação da indústria da confecção costumava ser ensinado para as mulheres, de forma que seu aprendizado 

realizava-se, na maior das vezes, dentro do próprio ambiente doméstico e passado de umas mulheres as 

outras, costumeiramente, de mãe para filha, embora houvesse casos em que este aprendizado fosse 

construído nas relações de vizinhança ou com outras mulheres da esfera familiar. E que, embora a indústria 

tenha mudado a forma como este saber da costura se configura no espaço doméstico, algumas continuidades 
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ainda se fazem presentes no cotidiano das mulheres mais velhas, pois quando jovens, tiveram esses 

ensinamentos presentes em suas formações. Esta costura que se faz ainda presente, não raras vezes também 

configura certa agência nas mulheres donas de casa, que utilizam do saber feminino a elas antes repassado, 

como uma forma de renda que complementa ou gere o sustento da casa. 

O saber feminino da costura, quando analisado pelo ponto de vista da bibliografia sobre cuidado, nos 

permite compreender como os trabalhos domésticos de cuidar, limpar, cozinhar, costurar, bordar entre 

outros, são confundidos com o papel social da mulher no mundo. Daí a importância de politizar o ambiente 

doméstico e discutir questões como as de divisão sexual do trabalho (fica a sugestão para um trabalho 

futuro), mas sem reduzir a simplismos teóricos as complexidades do mundo social, para que as discussões e 

problemáticas em torno do gênero continuem a ser repensadas e valorizadas.   

Vale ressaltar ainda que, com o intuito de registrar as narrativas das mulheres que costuram, procurei 

obter cautela no escrever deste artigo, no sentindo de não torná-las pessoas anônimas, usar de seus nomes 

reais constitui uma iniciativa de devolver-lhes a condição de pessoas que fizeram parte da história da costura, 

dando lhes reconhecimento e registrando minimamente suas trajetórias individuais. 

Conforme venho colocando, este artigo é fruto de minhas primeiras investidas em trabalho de campo, 

portanto bastante inicial e com resultados parciais, visto também que, o tema sobre os trabalhos femininos é 

vasto e exige um debruçar sobre a literatura de gênero muito maior do que o exposto aqui. Portanto, a 

discussão não se esgotou no tópico acima, assim como não se pretende esgotar em trabalhos futuros, devido 

ao fato de que a pesquisa social somente é válida quando realizada mediante uma constante reflexividade que 

não nos permite finalizar, mas quem sabe abrir meios pelos quais a discussão possa se tornar contributiva 

para o meio acadêmico e principalmente para as pessoas as quais nos propomos ouvir, observar, dialogar e 

interagir. Sem esquecer que, diferentes pontos de vista sobre determinados objetos podem alterar as questões 

conclusivas conforme a pessoa que o observa. Isto se torna válido para o(a) próprio(a) ator/atriz social 

pesquisado(a), de forma que o ponto de vista das mulheres que contribuem solidariamente com minha 

pesquisa, também constituem parte significativa deste trabalho - o qual ainda pretendo encontrar um meio 

mais efetivo de acentuar suas importantes vozes – por isso, deixo em aberto a eventualidade de ser mudada 

através da relação, do encontro ou ainda da troca de saberes para que suas vidas possam ensinar a todos e a 

todas nós – para citar Saba Mahmood (2006) - “algo além do exercício científico de compreender e traduzir”. 
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ENTRE ARMÁRIOS E GAVETAS: eu danço 
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RESUMO: Os corpos que chegam à universidade são diversos e diferentes entre si, nos grupos e nas 

relações que exercem com o meio que convivem, somos seres feitos de afetos e destas relações individuo e 

sociedade (PIAGET, 2003). Um tecido junto em meio a essa complexidade que vivemos (MORIN, 2000). O 

corpo está em constante evidência um resultado das culturas que exercemos (SANTAELLA, 2008) na atual 

contemporaneidade, com isso nosso relato de experiência busca através da pesquisa empírica aliada a teoria 

verificar e analisar através do Grupo de Estudos em Educação, Cultura e Dança GEEDAC e do curso de 

Dança Licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria, como vivenciamos esses laços de 

relacionamentos afetivos, homo afetivos e plurais dentro da universidade e quais representatividades de 

gênero e sexualidade externam no cotidiano. Ter-se-á como propósito entender o contexto para compreender 

a ligação entre indivíduo – sociedade, assim o grupo de pesquisa foi formado por sete homens bailarinos 

oriundo das mais diversas cidades do Rio Grande do Sul, todos alunos dos cursos de dança, licenciatura e 

bacharelado da Universidade Federal de Santa Maria. O grupo permeia no primeiro instante o da 

identificação com o outro, da relação social e afetiva, e a análise da infância, memórias e afetos e como isso 

pode discorrer para a cena, para os corpos e para a formação do pensamento crítico acerca destes corpos 

diversos que vivem em uma sociedade marcada pela normatividade, pelo machismo, de tal maneira que 

possam vivenciar através da dança suas formas de expressão e as suas masculidades e jeitos de ser e estar na 

sociedade.  

Palavras-chaves: Educação, Sexualidade, Corpos, Dança, Cultura. 

 

INTRODUÇÃO  

A presente pesquisa faz parte de um relato de experiência que busca através da pesquisa empírica, e 

na qual o pesquisador se insere no lugar do pesquisado aliar à teoria do ensino a prática para verificar e 

analisar através do Grupo de Estudos em Educação, Cultura e Dança GEEDAC do curso de Dança 

Licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria, como vivenciamos esses laços de relacionamentos 

afetivos, homo afetivos e plurais dentro da universidade e quais representatividades de gênero e sexualidade 

externam no cotidiano.  

O grupo foi formado por sete homens bailarinos oriundo das mais diversas cidades do Rio Grande 

do Sul, todos os alunos dos cursos de dança, licenciatura e bacharelado da Universidade Federal de Santa 

Maria. Os estudos estabelecem no primeiro instante da identificação com o outro, da relação social e afetiva, 
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de quais corpos são estes que habitam a universidade e como são suas relações, posteriormente a análise da 

infância, memórias e afetos e como isso pode discorrer para a cena, para os corpos.  

QUE CORPOS SÃO ESTES?  

Os corpos que chegam à universidade são diversos e diferentes entre si, nos grupos e nas relações 

que exercem com o meio que convivem, somos seres feitos de afetos, precisamos da relação com o outro e 

com a sociedade, nada mais imprescindível que viver em sociedade de comunicar-se com o outro (Piaget, 

2003). E assim, aquilo que sentimos também precisa ser verificado e analisado, no grupo de pesquisa em 

educação, cultura e dança, vivenciamos esse laço de relacionamentos afetivos, homo afetivos e plurais 

através desta perspectiva empírica embasando conhecimentos teóricos aliando a pesquisa e o ensino.  

E destas relações individuo e sociedade, somos um tecido junto em meio a essa complexidade que 

vivemos, temos um propósito de entender o contexto para compreender a ligação entre individuo – sociedade 

- espécie (Morin, 2000). O grupo de pesquisa foi formado por sete homens bailarinos oriundo das mais 

diversas cidades do Rio Grande do Sul, todos alunos dos cursos de dança, licenciatura e bacharelado da 

Universidade Federal de Santa Maria, e disso começamos a refletir sobre o papel do homem na sociedade e 

como a educação interfere neste processo desde a infância até sua formação.  

Verificamos que a partir disso construímos estigmas acerca do ser homem e suas ações, como por 

exemplo, a reprodução de linguagens, vestimentas, cabelos, percebeu-se que todos do grupo tinham o mesmo 

corte de cabelo, gostos parecidos e admiração estética por corpos malhados, utilizavam os mesmos 

aplicativos de encontro casual gay, frequentavam as mesmas boates e bares, que já tinham se relacionado 

com os mesmos homens entre estes elementos o grupo foi se identificando em meio às semelhanças e 

também das diferentes formas de pensar sobre o papel politico da sexualidade na sociedade. E desta maneira 

começamos a perceber que existem práticas morais, culturais que mantem o status de determinadas formas 

de ser homem na sociedade.  

O grupo permeia no primeiro instante o da identificação com o outro, o da relação social e afetiva, 

fez com que ambos se interessem pela pesquisa em dança, nestes corpos masculinos e diversos que vivem 

em uma sociedade marcada pela normatividade e pelo machismo, como expressar através da dança as formas 

de expressão, as suas masculidades e jeitos de ser e estar na sociedade como nos esclarece Louro (2011, 

p.64) “a forma como vivemos nossos prazeres e desejos, os arranjos, jogos e parcerias que inventamos para 

pôr em prática esses desejos envolvem corpos, linguagens, gestos, rituais que, efetivamente, são produzidos, 

marcados e feitos na cultura”.  

E desta expressão pode-se referir ao armário que se intitula nosso trabalho, existimos na sociedade 

e somos ensinados a ser mulher e homem, aprendemos a ser estes sujeitos de várias formas e por práticas que 

se estabelecem nas nossas relações sociais, isso parte das pedagogias culturais para o que nos interessa neste 

momento, exercitam pedagogias de gênero e sexualidade (LOURO, 2011).  
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O reconhecer-se foi o ponto de partida, quem somos, o que gostamos, como é nossa relação com a 

família, com a sociedade, onde vamos, o que gostamos, e afinal como definimos ou não nossa sexualidade, 

como ela se representa e se expressa no corpo e na arte? Destas questões surge nossa pesquisa, que corpos 

estes de homens masculinos que dançam qual nosso papel político na relação com o outro dentro da 

sociedade. Para Louro as subversões de papéis, identidades, afetos e práticas estão sendo imprevisíveis e 

plurais, fica assim difícil definir o que somos, entretanto, há sim uma corrente de ideias por trás que vem 

com a era da tecnologia, da comunicação, da informação e do avassalador capitalismo que segundo Louro: 

Desestabilizaram-se antigas e sólidas certezas, subverteram- se as formas de gerar, de nascer, 

de crescer, de amar ou de morrer. Informações e pessoas até então inatingíveis tornaram-se 

acessíveis por um simples toque de computador. Relações afetivas e amorosas passaram a ser 

vividas virtualmente; relações que desprezam dimensões de espaço, de tempo, de gênero, de 

sexualidade, de classe ou de raça; relações nas quais o anonimato e a troca de identidade são 

parte do jogo. Impossível desprezar os efeitos de todas essas transformações: elas constituem 

novas formas de existência para todos, mesmo para aqueles que, num primeiro momento, não 

as experimentam de modo direto. (p.20) 

Assim, o grupo começou a se identificar e observar que sua sexualidade poderia ser expressa no 

corpo através da sua significação, da sua autoconsciência, de se reconhecer enquanto sujeito, embora nosso 

modo de vida seja demasiado, a arte permitiu abrir caminhos e possibilidades de vanguarda as diversas 

inquietações do corpo que também é pensante e não é separado entre corpo\mente como definiu o 

pensamento cartesiano no renascimento. 

INFÂNCIA, MEMÓRIAS E AFETOS.  

Partindo da nossa infância, foi proposto pensarmos movimentos e gestos aos quais poderíamos 

expressar pelo corpo, para mostrar como esses signos que para Vygotsky , percorrem desde muito cedo nossa 

infância e dão sentido a nossa vida. Tais movimentos representavam brincadeiras de infância, jogos, 

experiências vividas durante toda a infância, um processo de pensar sobre o passado, e atentar ao que já 

vivenciamos fazendo relação com nossos sentimentos e lembranças, todas transportas ao corpo.  

Desta forma Piaget aborda o aparecimento da linguagem, as profundas modificações do aspecto 

afetivo e intelectual, enfatizando as ações reais e materiais que a criança perpassa até chegar a linguagem e 

dessas formas diversas de comunicação, sejam com o corpo ou com o ato de falar, seu uso capacitado de 

reconstruir ações passadas antecipando suas ações futuras pela representação verbal. Assim, resultando três 

consequências essenciais; o inicio da socialização da ação, a aparição do pensamento propriamente dito e a 

interiorização da ação como tal. Com isso, Piaget descreve que as questões afetivas vão sendo transformadas 

em experiências mentais.  

Por isso, tal fato é primordial para o desenvolvimento da infância e a potencialidade dos estados 

cognitivos e motores, todos viabilizados pelas modificações de socialização, pensamento e intuição, 

compreendendo as múltiplas manifestações destas modificações. Esclarecendo primeiramente que a criança 

começa com as relações sociais e o pensamento egocêntrico inconsciente, gradativamente a acomodação e 

assimilação de novas adaptações, pois para Piaget os estádios são elementares para o processo de 
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desenvolvimento e aprendizagem da criança neste período, onde as experiências anteriores serão 

potencializadas por as futuras ações ao desenvolver e aprender da criança, como a repetição, a socialização, o 

convívio e outros mecanismos que possibilitam a evolução mental da criança.  

Neste sentido, o grupo sentiu dificuldade de estabelecer um dialogo com a infância, por ter 

esquecido ou não recordado suas memorias e ações, mas com o trabalho de significados foi-se amarrando 

para que o grupo pudesse reconstruir sua auto-imagem, que para NANNI:  

O corpo em movimento apresenta-se como uma necessidade da vida hodierna, dada 

à sua dinâmica total. Constitui-se em meio de atender não só às necessidades vitais 

do homem, como também às necessidades sociais, às referências individuais 

(percepção dos estados de tensão/relaxamento), da auto-imagem (pela consciência 

corporal), do autoconceito (na busca de sua identidade do “Eu” existencial) e destas 

em relação à sociedade e aos diferentes tipos de comportamentos e estilos de vida, 

ou ainda, nas inter e intra-relações pessoais que advêm da sociedade em que o 

homem se insere (noção de tempo e espaço em relação ao meio ambiente). (p. 49. 

1999).  

E destas relações que o homem contemporâneo vem perdendo sentido em viver na coletividade, 

processo gradual do sistema capitalista e pós-moderno, período de inquietações sobre o modo de viver, até 

mesmo da saúde dos corpos que acabam sedentários e indiferentes frentes as mazelas que vivem. Assim, 

pensar e reconhecer a auto-imagem desde da infância entende-se este processo de desenvolvimento torna-se 

cada vez mais importante, pois a informação é mais rápida que a assimilação dos seres. Ou seja, para 

NANNI, como para PIAGET, precisamos prezar por as relações sociais, afetivas que tenho com o outro para 

pode me identificar enquanto sujeito, autônomo e autor da própria história.  

Todavia, Piaget descreveu que a criança desde lactente tende a sua evolução estar relacionada à 

socialização do individuo com o outro, através da ação, pois, as crianças começam pela imitação da ação 

social humana, após os movimentos senso-motores, pois se espelham no individuo que convive com si, 

posteriormente é necessário além de gestos e movimentos, onde adentra a linguagem, ação da palavra uma 

evolução especifica humana que só é desenvolvida segundo Piaget, graças às estádios já obtidos e 

consolidados da criança (PIAGET, 2003). Ora, aqui fica lucido falar que o corpo e mente, estão ligados em 

um só mecanismo vivo, que se construí através de um processo.   

 As modificações da inteligência da criança enquanto gênese do pensamento que além de senso-

motora ou prática, prolonga-se através da linguagem e da socialização, pois a linguagem conduz a 

socialização das ações, sendo que é um conjunto de conceitos e noções que pertence a todos, reforçando o 

pensamento individual, como vasto sistema de pensar coletivo, entretanto, as transformações de pensamento 

e inteligência da criança estão interligadas no processo de socialização de suas ações no mundo externo, 

como a relação dos brinquedos, que é uma forma diferenciada disforme da realidade produzida pelo pensar 

da criança quando está brincando. Tal é que na infância desenvolvemos, gostos, preferencias, ideias do 

mundo que serviram de base para relacionar-se consigo mesmo e com o outro.  

Aqui observamos a importância de destacar a infância, e quando fizemos o exercício de relembrar 

nossas memorias, começamos a mexer com tantos estados inteligíveis e sensíveis que nos parece que 
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estamos experimentando algo novo e desconhecido, conhecer e reconhecer nosso corpo em sua totalidade 

requer todo esse processo transgressor para entender nosso movimento atual que vivenciamos, mais que isso 

compreender nosso modo de vida, nossas angustias e sensibilidades.  

Assim a linguagem é responsável pela socialização das ações, e quando falamos desta linguagem é 

toda ação que realizamos, seja com o corporal, verbal, ou outra não podendo achar que apenas temos como 

linguagem legitima a da fala.  Sendo factual para o exercício mental da criança em fase de conhecer o mundo 

a sua volta, questionando-se pelos famosos “porquês” da criança, que é necessário para compreender o meio 

social, uma forma de socialização de seu conhecimento, que se obtêm através da ação, forma prática exercida 

pela criança no ato de perguntar e questionar e que muitas vezes é evidenciada nas expressões do corpo.   

Um corpo em sua totalidade, afetiva, sensível, motora e humana, desta forma as expressões tornam-

se significantes no processo de construção destas auto-imagens, de se reconhecer enquanto ser.  Segundo 

Vygostsky “A verdadeira essência da memória humana está no fato de os seres humanos serem capazes de 

lembrar ativamente com a ajuda de signos”. (p. 37-38). Afirmando que a memória está ligada ao ambiente 

social e histórico, entrelaçado pelas relações sociais que ocorrem a todo o momento da vida humana.  

Disto, foi o momento de poder expressar, nossas vivencias e sentidos, como aborda LOURO em 

seus estudos da pedagogia da sexualidade, na escola podemos entrar e sair do armário basta saber usar estes 

dispositivos que regem a prática pedagógica. Quando a liberdade de expressão foi posta conseguimos de fato 

“sair do armário” e penetrar no sentido do corpo e da expressão.  

Então se percebe que o ambiente da escola e das diversas instituições é feito de relações entre 

indivíduos em uma determinada sociedade e localidade, que de gêneros masculinos e femininos, criam suas 

formas culturais de relacionar-se com os outros e com os professores, também criando ou construindo suas 

formas de definição de gênero, “normalidade” e heterossexualidade que são frutos historicamente criados 

pelo homem, tornando a sociedade disciplinada e controlada por instituições e dispositivos como a escola na 

qual passamos toda a infância, como escreveu Foucault (1988, 1987) em suas obras clássicas, sobre a 

sexualidade ser um “dispositivo histórico” e que na sociedade que vivemos se produz sujeitos “úteis e 

pacíficos”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que as práticas culturais que aprendemos desde criança estabelecem relação com a 

forma como se relacionamos com meio social, seja pelas relações de afetividade, de sexualidade e de gênero. 

E que disto podemos perceber que é através das pedagogias culturais e institucionalizadas que vamos 

construindo nossas identidades, subversões e modos de ser e estar na sociedade, sendo a escola e a família 

cruciais neste processo.  

Portanto, foi de extrema importância analisar e verificar como ocorrem as simples ações cotidianas 

de escolhas sobre “ser” e como a psicologia nos elucida ao explicar de maneira detalhada todos estes 
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processos psicológicos que estão diretamente ligados ao social. Também observamos que por meio do grupo 

podemos refletir sobre nossa sexualidade e masculinidade, e como facilmente reproduzimos práticas e 

discursos.  

Constatou-se que trabalhar o ensino na perspectiva da pesquisa nos capacitou olhar de outras 

maneiras para os nossos estudos, de tal forma que o teórico se (trans) formou o prático que foi respondido 

pelo corpo em cena, mas também pelo corpo que transita na sociedade e sabe sobre as práticas exercidas na 

sociedade.  

REFERENCIAS: 

BOURCIER, Paul. A história da dança no ocidente. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.  

BUTLER, Judith. Críticamente subversiva. In: JIMÉNEZ, Rafael M. Mérida. Sexualidades transgresoras. 

Una antología de estudios queer. Barcelona: Icária editorial, 2002, p. 55 a 81. 

FARO, Antonio José. Pequena história da dança. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.  

FOUCAULT, Michel. A história da sexualidade. A vontade de saber. 11. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1988.  

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1987. 

LOURO, Guacira Lopes. Currículo, Gênero e Sexualidade. Portugal: Porto Editora, 2000. 

LOURO, Guacira Lopes. O corpo estranho. Ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2004. 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2. ed. Trad. Catarina Eleonora F. Da 

Silva e Jeanne Sawaya. São Paulo: Cortez. Brasília, DF. UNESCO, 2000. 

NANNI, Dionísia. O Ensino da Dança na Estruturação/Expansão da Consciência Corporal e da Auto-

estima do Educando. Fitness & Performance Journal, vol. 4, núm. 1, enero-febrero, 2005, pp. 45-57. 

Instituto Crescer com Meta. Río de Janeiro, Brasil. 

PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. 

SANTAELLA, Lucia. Corpo e Comunicação: sintoma da cultura. 3. ed. São Paulo: Paulus, 2004.  

VYGOTSKI, L. S. Formação social da mente: O desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 4 

ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

  



 

ANAIS DO I SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA, Volume 1, 2016, UNIPAMPA 

ISSN 2527-2411 
107 

UMA LEITURA ACERCA DA “GÊNESE DA CONSCIÊNCIA MORAL EM NIETZSCHE”. 
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Resumo: O objetivo do presente texto é refletir acerca das considerações realizadas por Nietzsche sobre a 

gênese da formação da consciência moral em sua Segunda Dissertação do livro A Genealogia da Moral. 

Nesse sentido, com Nietzsche, buscar-se-á compreender as razões pelas quais as faculdades morais do 

homem, a saber, sua consciência do Bem e do Mal, a suscetibilidade a valores, os sentimentos de obrigação, 

remorso e culpa, não são um atributo inato da humanidade, ou seja, uma espécie de marca divina. Mas sim, 

produtos que resultam do domínio material do direito das obrigações constituídas historicamente, por meio 

de relações contratuais. Cabe assim ressaltar, que a investigação de Nietzsche rompe de maneira incisiva 

tanto com a ideia de uma natureza pacificadora, em que o homem é visto como naturalmente predisposto a 

valores morais, quanto com a compreensão histórica de humanidade, em que ela é concebida como 

originariamente social e racional. Nietzsche nos desafia a pensar que humanização do semianimal foi 

possível quando a sua natureza se voltou contra ela mesma, ou seja, operação pela qual a memória se 

desenvolveu. Dito de outra maneira, a consciência moral surge da introjeção de impulsos agressivos, pois 

para Nietzsche a gênese da consciência moral é indissociável de um sentimento de culpa associado ao 

costume. 

 

Palavras-chave: consciência moral; faculdades morais; valores; genealogia, impulsos. 

 

INTRODUÇÃO 

Educar e disciplinar um animal que pode fazer promessas, não é a tarefa paradoxal que a 

Natureza impôs ao homem? Que este problema está resolvido até certo ponto elevado deve 

parecer ao homem tanto mais admirável quanto mais sabe dar valor aquela força que age 

em sentido contrário, isto é, o esquecimento (GM,/GM II §1). 

 

Nietzsche inicia a Segunda Dissertação do seu livro A Genealogia da Moral126 com as palavras 

citadas acima. E, continua: “O esquecimento não é só uma via inertiae, como creem os supérfluos”, afirma, 

“antes é um poder ativo, uma faculdade moderadora, à qual devemos atribuir tudo quanto nos acontece na 

vida, tudo quanto absorvemos, se apresenta a nossa consciência [...]” (GM/GM II §1). Fechar as portas da 

consciência de “quando em quando” representa, para Nietzsche, a possibilidade de que haja lugar para o 

novo, para a jovialidade. Nesse sentido, esquecer é uma forma de saúde forte, de força, de vitalidade, de 

tranquilidade, de serenidade psíquica. Entretanto, esse animal homem desenvolveu em si uma faculdade 

oposta, a saber, a memória, introduzindo em seu mundo uma camisa de força social, que se denominou 

responsabilidade. 

“Imprimiu-se algo por meio de fogo para que fique na memória somente o que sempre dói”, este é, 

para Nietzsche, o “axioma da mais antiga psicologia, e infelizmente o que mais durou” (GM/GM II §3). 

Como fizemos do homem um animal capaz de prometer? Como conseguimos fazer do homem um animal 
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que se envergonha de si mesmo? A memória emerge como um antídoto para que o “ser” do instante 

transforme-se em “ser” da memória.  

É nesse sentido que o objetivo do presente texto é refletir acerca das considerações realizadas por 

Nietzsche, sobre a gênese da formação da consciência moral em sua Segunda Dissertação do livro A 

Genealogia da Moral. Assim, com Nietzsche, buscar-se-á compreender as razões pelas quais as faculdades 

morais do homem, a saber, sua consciência do Bem e do seu contrário, a suscetibilidade a valores, os 

sentimentos de obrigação, remorso e culpa, não são um atributo inato da humanidade. Mas sim, produtos que 

resultam do domínio material do direito das obrigações constituídas historicamente, por meio de relações 

contratuais. 

Vale ressaltar que a investigação de Nietzsche rompe de maneira incisiva tanto com a ideia de uma 

natureza pacificadora, em que o homem é visto como naturalmente predisposto a valores morais, quanto com 

a compreensão histórica de humanidade, em que ela é concebida como originariamente social e racional. 

Nietzsche nos desafia a pensar que humanização do semianimal foi possível quando a sua natureza se voltou 

contra ela mesma, ou seja, operação pela qual a memória se desenvolveu. Dito de outra maneira, 

a consciência moral surge da introjeção de impulsos agressivos, pois, para Nietzsche, a gênese da 

consciência moral é indissociável de um sentimento de culpa associado ao costume. 

 
PROMETER! É ÚTIL PARA O HOMEM PROMETER: A PRODUÇÃO DA MEMÓRIA NO 

HOMEM 

 
O esquecimento, longe de se constituir como um simples não lembrar ou uma deficiência da 

memória é, para Nietzsche, uma força ativa e essencial do metabolismo psíquico; “o esquecimento é uma 

força e uma manifestação de robusta saúde” (GM/GM II §1). O esquecimento funciona como um aparelho de 

retenção que filtra tudo aquilo que causa perturbações no homem e lhe impede a paz interior. Aquele que não 

o possui é um homem com sérios problemas no seu “sistema de retenção intelectual”. O animal homem 

necessita do esquecimento. Nas palavras do filósofo, 

[...] eis aqui, repito, o ofício desta faculdade atividade ativa, desta vigilante guarda 

encarregada de manter a ordem psíquica, a tranquilidade, a etiqueta. Donde se colige que 

nenhuma felicidade, nenhuma serenidade, nenhuma esperança, nenhum gozo presente 

poderiam existir sem a faculdade do esquecimento (GM/GM II §1). 

 

O esquecimento é, portanto, uma força pulsante que nos possibilita viver o instante e se esquecer das 

experiências passadas, propiciando a abertura para a vivência de novas experiências. Nietzsche nos permite 

vislumbrar que a memória emerge como faculdade oposta à do esquecimento. Só é capaz de vencer essa 

força pulsante do esquecimento outra força com equivalente poder. Foi assim que a memória surgiu, 

tornando-se a mais extraordinária aliada da racionalidade. Isto é, com a ajuda da memória é que se chegou à 

razão no homem, ou seja, a razão é fruto de um longo processo histórico produzida com altos custos e, 

portanto, não é algo inato no homem.  

A razão, por conseguinte, é o que nos faz sérios, nos torna confiáveis e reflexivos. É a razão que 

sempre recorremos para controlar os nossos afetos; interiorizar os nossos instintos; introjetar “[...] os nossos 

impulsos agressivos” (ITAPIRACA, 2012, p. 17). “Ah! A razão, a gravidade, o domínio das paixões, toda 
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esta maquinação infernal que se chama reflexão, todos os privilégios pomposos do homem, quão caro 

custaram”, é com base nessa ideia que Nietzsche exclama, “Quanto sangue e quanta desonra se encontra no 

fundo de todas estas coisas!” (GM/GM II §3). Fixar na consciência o sentimento de responsabilidade e de 

obrigação demandou muito mais que apenas lembranças. Foi necessária uma mnemotécnica capaz de 

desenvolver, no homem, a memória. O castigo foi, assim, o modo como se implementou os preceitos dessa 

mnemotécnica.  

A dor sempre funcionou como o mais poderoso meio auxiliar da mnemotécnica. É somente 

aplicando o castigo, para causar sofrimento, que se pode conseguir manter na débil 

memória do semi-animal instintivo alguns preceitos, com base nos quais se podem 

sustentar asserções como “eu quero”, “eu farei” – que estão na base de toda promessa e da 

vida em sociedade (GIOACÓIA, 2001, p. 40). 

 

  A única forma de ativar a memória no homem é através da dor. A própria dor tem um valor positivo 

na pré-história da humanidade. Ela serve tanto como pagamento de dívida, como marca que permite ao 

homem lembrar-se posteriormente de suas promessas. “Mas como pode a dor compensar as dívidas?” 

(GM/GM II §6). A resposta de Nietzsche explicita que fazer sofrer era altamente gratificante ao prejudicado, 

que trocava o dano causado pelo prazer de fazer sofrer o devedor.  

[...] o fazer sofrer causava um prazer imenso à parte prejudicada, que recebia, em 

compensação além do desprazer do prejuízo, o extraordinário gozo de fazer cobrar – isto 

era uma verdadeira festa! [...] Ver sofrer, alegra; fazer sofrer, alegra mais ainda; [...] o 

castigo é também uma festa (GM/GM II §6). 

 

Nietzsche declara que “Um olhar penetrante talvez reconheça hoje no homem, os vestígios daquelas 

ferozes alegrias [...]” (GM/GM II §6). O filósofo observa a ideia de que, o criminoso, ao merecer castigo, ele 

poderia ter agido de outra maneira; uma ideia bastante tardia como também refinada. Assim, engana-se quem 

acredita que nos primórdios da humanidade responsabilizava-se o culpado pela ação, pois, fazer sofrer alegra 

muito; é uma festa fazer o outro sofrer. “[...] uma frase dura, uma antiga verdade ‘humana, demasiado 

humana’, [...] sem crueldade não há gozo, eis o que nos ensina a mais antiga e remota história do homem 

[...]” (GM/GM II §6).  

 

A CONSCIÊNCIA MORAL, A MORALIDADE DOS COSTUMES E A MÁ CONSCIÊNCIA 

 

A consciência moral, para Nietzsche, remonta a um longo passado histórico. Ela não pode ser 

considerada uma simples parte inata da natureza humana, uma voz de Deus no homem, um valor supremo. A 

consciência moral é um instinto cruel que se volta contra o próprio homem. Para compreendermos o 

diagnóstico que Nietzsche faz acerca da formação da consciência moral, se faz necessário voltarmos 

juntamente com o filósofo à pré-história da humanidade, para assim buscar, na barbárie primitiva, a sua 

gênese.  

A consciência moral incitou no ser humano a perpetuação do sentimento de responsabilidade porque 

foi marcada a “fogo”, e recebeu, ao longo de sua constituição, o auxílio dos mais duros sofrimentos. “Como 

pode fazer-se o homem animal com uma memória? Como é que pode-se imprimir no animal homem, nesta 

inteligência de momento, obtusa e turva, nesta incarnação do esquecimento [...]?”(GM/GM II §3). Com 

efeito, não foi por meio de delicadezas e respostas suaves que o animal homem adquiriu a memória, mas o 
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contrário. Foi por meio de forças e energias terríveis que se impuseram para que se criasse, no homem, uma 

memória da vontade e pudesse se tornar possível uma “humanidade”. Para tanto, segundo Nietzsche, jamais 

deixou de haver sangue, martírio, sacrifício, quando o homem sentiu necessidade de criar em si uma 

memória. Desse modo, o homem foi capacitado à lembrança, e, portanto, apto a fazer promessas; ele se 

transformou em alguém responsável, merecedor de confiança.  

Os sentimentos morais como obrigação, remorso e culpa não se desenvolveram por causa de uma 

mão divina, tampouco são elementos inatos da natureza humana. Eles fazem parte de um longo processo 

histórico e até mesmo pré-histórico do homem. Uma passagem em A Genealogia da Moral nos possibilita 

uma ampla compreensão acerca da origem desses sentimentos morais.  

 

Todos os instintos que não descarregam para fora volvem para dentro, a isto eu chamo 

interiorização do homem; assim se desenvolve o que mais tarde se há de chamar “alma”. 

Aquele mundo interior originariamente fino, estendido entre duas peles, desenvolveu-se e 

ampliou-se à medida que a exteriorização do homem encontrava obstáculos. As 

formidáveis barreiras que a organização social construía para se defender contra os antigos 

instintos de liberdade, e, em primeiro lugar, a barreira do castigo, conseguiram que todos os 

instintos do homem selvagem, livre e vagabundo, se voltassem contra o homem interior 

(GM/GM II §16).  

 

 

Pelo texto de Nietzsche, vislumbra-se que a consciência moral surge a partir da introjeção de 

impulsos agressivos, que “[...] em nome da preservação de um grupo já organizado [...]” se estabelecem 

regras internas que visam punir todo aquele que não as respeita, e, portanto, a violência que antes se 

constituía externamente contra o outro, ou melhor, o semelhante, passa a ser internalizada, nascendo assim à 

consciência (Gewissen). Desse modo, “Esta nasce, assim, como uma violência contra o próprio indivíduo, já 

que sua exteriorização pode resultar em punição, por quebrar as regras impostas pelo grupo, tendo ele de 

pagar com sofrimento o desvio de conduta” (ITAPIRACA, 2012, p. 17). Um processo que faz parte do 

próprio processo de hominização. Esse movimento de interiorização é a consequência da violenta separação 

do homem com o seu passado animal. Uma alma animal que se volta contra si mesma.  

Nesse sentido, Itaparica compreende que esse estudo da alma animal, que se volta contra si mesma, é 

um estudo de “psicologia animal”, e seu resultado, a “má consciência”, “[...] deve ser entendido como 

sentimento de culpa em ‘estado bruto’ (Rohzustand), e por isso não se deve entender essa consciência ainda 

como ‘consciência moral’, mas como uma forma primitiva dela” (ITAPIRACA, 2012, p. 17). Logo, trata-se 

de uma má consciência animal. A constituição da má consciência revela-se como um processo central de 

hominização; e por se tratar de uma violência contra si mesmo, o homem emerge como animal doente. Então 

com a má consciência “[...] veio ao mundo a maior e mais perigosa de todas as doenças, o homem doente de 

si mesmo” (GM/GM II §16).  

Porém, diante do exposto, Itaparica nos chama atenção para o seguinte ponto que, “[...] há um uso 

ambíguo em Nietzsche do termo schlechtes Gewissen. Ela é uma ‘má consciência’ inicialmente animal”, 

portanto “sem caráter consciente ou moral, uma matéria-prima que só ao fim de um longo processo adquirirá 

o aspecto moral de uma consciência de culpa depois de entendida religiosamente como pecado” 

(ITAPIRACA, 2012, p. 18). Como nos esclarece Di Matteo, V:  
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O sacerdote ascético, porém o aplicou com boa consciência e conseguiu transformar a ‘má 

– consciência animal’, o sentimento de culpa em seu estado bruto (da crueldade voltada 

para trás), na interpretação sacerdotal de ‘pecado’ e punição’ (2010, S/P). 

 

 

 A gênese da consciência moral indissociável de um sentimento de culpa127 é descrita em A 

Genealogia da Moral, entretanto, ela faz parte de um processo que foi descrito anteriormente por Nietzsche, 

em Aurora como moralidade do costume. Segundo essa concepção, a moralidade é constituída pela 

obediência a normas impostas pelos costumes de uma comunidade, que pune aqueles que dela se desviam. 

“[...] A moralidade não é outra coisa (e, portanto, não mais!) do que obediência a costumes, não importa 

quais sejam; mas costumes são a maneira tradicional de agir e avaliar” (M/A Livro I, §9). Logo, Nietzsche 

compreende que o processo da moralidade do costume é muito anterior daquilo que chamamos de história 

universal. “É este orgulho, porém, que nos torna hoje quase impossível sentir como os imensos períodos de 

‘moralidade do costume’, que precederam a ‘história universal’ como a verdadeira e decisiva história que 

determinou o caráter da humanidade” (M/A Livro I, §18). 

Foi nessa pré-história da humanidade que a consciência moral teve sua origem, no âmbito de uma 

forma mais rudimentar “[...] do direito pessoal, ou seja, uma relação ‘contratual’ de reciprocidade entre 

credor e devedor (Schuldner)” (ITAPIRACA, 2012, p. 19). Portanto, para Nietzsche, essa foi a tarefa 

paradoxal reservada ao bicho homem: capaz de prometer, o esquecimento como força bestial foi vencida por 

outra força, a da memória; esta possibilitou a constituição de uma consciência moral. Para tanto, o filósofo 

nos possibilita vislumbrar na relação credor-devedor uma leitura acerca da origem da consciência de culpa 

ou da má consciência.  

Segundo Nietzsche, os sentimentos de culpa e de dever pessoal associam-se à relação “credor-

devedor”. As atividades de estabelecer preços, medir valores e efetuar trocas deram à espécie “humana” 

certo prestígio e primazia diante dos outros animais. Elas evidenciam as primeiras preocupações do homem 

com o pensar sobre si mesmo, sobre a sua condição de ser que valora, mede, avalia, por fim, exerce o poder. 

Ao sentir a necessidade de empenhar a sua palavra e garantir o pagamento da dívida, o homem aprendeu a 

fazer promessas. A balança moral fez Nietzsche perceber que a moralidade humana tem seu começo “[...] na 

tremenda agitação interior que se apoderou dos homens primevos, quando descobriram a medida e o medir, a 

balança e o pesar [...]” (MAI/HHI II, §21). Essa definição ganhara mais notoriedade em Zaratustra, em que o 

homem não é apenas aquele que mede, mas aquele que avalia. Aqui é possível vislumbrar uma ligação com a 

vontade de potência. Portanto, o HOMEM é aquele que avalia e que, segundo Rubira, “[...] talvez a 

moralidade humana tenha tido seu nascimento a partir da relação comercial entre os homens antigos [...]” 

(RUBIRA, 2010, p. 108).  

                                                           
127 Nesse sentido, frisamos que Nietzsche não compreende consciência de culpa como sinônimo de consciência moral 

(Gewissen). Giacoia Júnior nos possibilita uma explicação acerca da palavra Gewissen: a palavra “Gewissen designa, 

pois, a consciência moral, testemunho interior do ato justo ou injusto praticado em relação aos homens ou aos deuses; é 

dessa com-scientia que deriva a acepção a voz da consciência acompanhando e julgado nossas ações”. GIACOIA 

JÚNIOR, Oswaldo. Para a genealogia da moral: Nietzsche; adaptação de Oswaldo Giacoia Júnior. São Paulo; Scipione, 

2001. P. 37 
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A capacidade de prometer, por sua vez, alimentou a faculdade da memória, pois é com base nessa 

faculdade que o pagamento da dívida pode ser assegurado. As ações morais que possibilitaram o pagamento 

de dívidas, o cumprimento de obrigações, responsabilização dos próprios atos foram incrustadas na memória 

do semianimal.  

 
A RELAÇÃO CREDOR-DEVEDOR 

Para Nietzsche, a moralidade tem sua gênese nas relações comerciais entre os homens.  A partir do 

momento em que o homem descobre o que é medir, da balança e do pesar, o homem se afirma como aquele 

que mede. Aqui, Nietzsche também evoca o conceito de justiça e/ou de equilíbrio entre os poderes. O 

filósofo se refere à igual medida dos pesos, visto que somente com pesos de igual medida é que poderá haver 

equilíbrio. Para este, o homem internalizou a “balança”, assim, isso conduzirá Nietzsche para a ideia de 

tomar a palavra peso como sinônimo de valor. Posteriormente, trabalhará com o termo poder e valor; abrindo 

caminho para uma análise mais profunda da moral com o termo vontade de potência.  

De acordo com Rubira (2010), a tese de que o homem é aquele que avalia e que, talvez, seu 

nascimento tenha ocorrido a partir das relações comerciais entre os homens antigos, será desenvolvida em a 

Genealogia da Moral: “Fixar preços, estimar valores, imaginar equivalências, cambiar, [...]: o homem 

designa-se a si próprio como ser que mede valores, que aprecia e avalia como animal valorador por natureza” 

(GM/GM II §8). 

Da relação credor-devedor é possível vislumbrar uma estranha lógica da compensação; indicativa do 

compromisso comunitário. Ou seja, o devedor, para garantir a seguridade de sua palavra e infundir confiança 

em sua promessa de restituição, “empenha” o seu próprio corpo, liberdade e vida. Aquele que não cumprir a 

sua obrigação, responsabilidade pelo empenho da sua palavra ao credor, deveria ser punido. Logo, causar dor 

ao devedor significava, nesse contexto, “restaurar o equilíbrio”. A “restituição se dará, assim, como 

possibilidade do exercício de crueldade por parte do credor. Note-se que aqui não há ainda a noção moral de 

culpa (Schuld), mas de uma dívida (Schuld), de uma obrigação pessoal entre dois indivíduos [...]” 

(ITAPIRACA, 2012, p. 19), que abrem, em comum acordo, a possibilidade para a exteriorização da 

crueldade. Crueldade que estava interiorizada em forma de má consciência animal.  

A dor, como forma de restaurar o equilíbrio, se reflete não apenas no credor, mas em toda a 

comunidade. Assim, as comunidades adotaram procedimentos que visavam explicitar o correto, o justo e o 

que era o bem, que deveriam ser seguidos por todos. É nesse sentido que a expressão “eticidade dos 

costumes” diz respeito a todas essas obrigações e formas de vida da comunidade que foram gradativamente 

compiladas como “valores supremos”. A humanidade precisou um longo processo de trabalho violento sobre 

si mesmo para adquirir hábitos, cumprir leis, seguir comandos, aprender usos e costumes e, por fim, 

desenvolver um sentimento de veneração do costume. O homem, assim, inserido numa comunidade, pode 

desfrutar de vantagens de uma vida comunitária: é protegido, cuidado, está seguro de perigos e abusos dos 

que vivem fora da “paz”. “Viver em sociedade quer dizer estar protegido na vida e gozar das vantagens da 

comunidade [...]”(GM/GM II §9). Enfim, o indivíduo, visando proteger-se, se empenhou e comprometeu-se 

com a comunidade. 
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A formação da comunidade está vinculada a dor e ao castigo, logo, a ideia ingênua de que a 

sociedade tem sua origem no pacto social, para Nietzsche, não passa de uma fantasia. Ou seja, pensar que a 

gênese das comunidades primitivas e do Estado teve como base um modelo harmonioso fundado na 

racionalidade do contrato. Nietzsche compreende que tais comunidades emergiram, não de acordos entre os 

sujeitos, mas de relações de poder. Relações de poder que nas comunidades tribais evidenciam o poder dos 

ancestrais, como destaca Giacóia (2005), os ancestrais são vistos como espíritos protetores, logo, a 

consciência dos membros das comunidades evidenciam um sentimento de obrigação para com o ancestral 

comum, figura que vai, com o tempo, ganhando contornos sobrenaturais. Contornos que a interpretação 

religiosa conferiu - da relação débito-crédito - ao fenômeno da consciência moral; o sentimento religioso 

impõe ao homem uma dívida permanente, o que infecta a alma humana. Sentimento que não parou de 

crescer, por consequência, há milhares de anos o homem para a sua eterna dívida. Assim, à medida que se 

intensificou a consciência de culpa, aumentou também a rigidez moral. O homem começou a internalizar a 

moralidade como algo a ser venerado, algo divino que se transformou no interior do devedor, passando a ser 

reconhecida como suprema e sagrada consciência.  

A investigação de Nietzsche rompe, portanto, de maneira incisiva, com a ideia de uma natureza 

humana pacificadora, quanto com a compreensão de humanidade, em que ela é concebida como 

originariamente social e racional. Nietzsche em sua crítica aos filósofos e psicólogos que acreditam em 

verdades morais, considera-os ingênuos e carentes de senso histórico. Para tanto, o seu procedimento 

genealógico, mais do que uma configuração simplória de destruição dos valores, evidencia uma proposta de 

“transvaloração de todos os valores”. Com ele, o filósofo introduz os valores numa longa história, vai em 

busca de suas origens, e localiza a sua emergência e história.  
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O TRABALHO PRISIONAL E O PRESO COMO SUJEITO DE DIREITOS: UM ESTUDO 

A PARTIR DO SISTEMA PRISIONAL DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Iana Patrícia Pandolfo128 

Resumo: Resultado do trabalho de conclusão da Especialização em Serviço Social e Direitos Humanos, o 

presente artigo aborda o trabalho prisional como tema de estudo. Tendo como objetivo a análise das 

condições e as contradições presentes no trabalho prisional como forma de acesso aos direitos sociais para os 

presos do Estado do Rio Grande do Sul, busca problematizar o trabalho prisional como estratégia adotada 

pelo Estado para promover a ressocialização dos presos. Além de analisar a complexa relação entre pobreza, 

trabalho e prisão no Brasil, este artigo atenta a reflexão sobre os desafios do trabalho dos assistentes sociais 

na efetivação dos direitos dos apenados, em especial no acesso ao trabalho remunerado. Para a elaboração 

deste trabalho desenvolveu-se uma pesquisa exploratória a partir de levantamento bibliográfico, tendo como 

principais fontes artigos, livros, teses e dissertações que abordam as categorias teóricas presentes neste 

estudo, assim como a análise documental em relatórios de instituições e legislações que tratam sobre a 

questão do trabalho prisional. Para a análise e interpretação das informações, utilizou-se o método dialético 

crítico. Quanto aos resultados, destacam-se as incoerências entre as legislações que aferem o trabalho ao 

preso e o acesso destes a atividade laboral junto ao mercado de trabalho, confirmando assim a omissão do 

Estado frente às políticas públicas no sistema prisional, o qual consente com a criminalização da pobreza. Na 

discussão do trabalho do profissional assistente social no sistema prisional, rememora-se o projeto ético-

político no viés da defesa intransigente dos direitos humanos e as competências que inferem na garantia ao 

acesso de trabalho para as pessoas privadas de liberdade.     

Palavras-Chave: Trabalho. Prisão. Pobreza. 

Considerações Iniciais 

Em tempos difíceis e de desesperança, onde o capital avassala a vida das pessoas, inclusive sua 

sociabilidade, o trabalho é percebido e tratado como moeda da sorte, pois não importa a qualificação e a 

dedicação, impiedosamente muitos não terão a “sorte” de obter sua sobrevivência pelo trabalho, e 

principalmente pelo trabalho digno. E se, para pessoas que tem a liberdade de ir e vir, de acessar o mercado 

de trabalho, é privilégio trabalhar com dignidade, para as pessoas privadas de liberdade até mesmo o trabalho 

precário e explorado é restrito. Obviamente que, anterior a prisão, o trabalho para a maioria destas pessoas 

estava longe de ser apreendido como um direito e assim atender a sobrevivência própria e de seus familiares.  

A expansão da globalização neoliberal produz e reproduz pobreza que amordaça a vida de homens 

e mulheres tornando-os dóceis vítimas. Vítimas do capital e vitimizadores da violência. Neste jogo de placar 

já articulado, a questão social é nitidamente apreendida, e dificilmente desapropriada. Perante tamanha 

exploração e alienação com o trabalho, pelo qual o trabalhador se torna apenas mercadoria, e muitas vezes é 

desumanizado, faz sentido a crescente violência e criminalização, que em outras palavras nada mais é do que 

expressões da questão social. Sendo assim, para o capitalismo neoliberal, o trabalhador que não aceita e não 

se adapta as regras do mercado é excluído. 

O Brasil é quarto país que mais encarcera, e o Rio Grande do Sul é o sexto Estado com maior 

população prisional, com aproximadamente trinta mil presos (DEPEN, 2015). E apesar de o sistema prisional 

                                                           
128 Assistente Social na Superintendência de Serviços Penitenciários (SUSEPE). E-mail: iana-
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ter como sua missão a ressocialização, ou seja, o retorno do preso na sociedade e na família, o alcance de tal 

missão não se efetiva. Dentre os vários motivos da frustrada ressocialização, está o não acesso ao direito do 

trabalho. Por não serem mais considerados como exército de reserva, devido as transformações do trabalho, 

hoje são vistos e assim tratados como “lixo” da sociedade. Embora a “reciclagem”, a ressocialização seja 

prevista em lei, na realidade este processo desdém do apoio do Estado. E o que deveria ser regra, se torna 

exceção, poucos presos trabalhando e ainda precariamente.  

A propósito, a escolha deste tema vem ao encontro dos desafios postos na atuação dos profissionais 

assistentes sociais no sistema prisional, como uma reflexão e contribuição para a área do Serviço Social. 

Com a pretensão de analisar as condições e as contradições presentes no trabalho prisional como forma de 

acesso aos direitos sociais para os presos do Estado do Rio Grande do Sul, relacionada a criminalização da 

pobreza, este tema também proporciona a ampliação da discussão em prol da superação dos desafios no 

trabalho do profissional assistente social.   

O procedimento metodológico deu-se por meio da pesquisa exploratória a partir de levantamento 

bibliográfico, analisada através do método dialético crítico, o qual possibilita trabalhar a partir da totalidade 

com aproximações sucessivas da realidade concreta. Para efeitos de análise do tema proposto, organizou-se o 

artigo em três partes. A primeira aborda de modo geral conceitos e reflexões acerca da prisão e a intervenção 

estatal no trato da questão social, principalmente quanto as incongruências ao acesso e garantia do trabalho 

prisional. A segunda parte, através da analise de relatórios e legislações referente ao trabalho prisional no 

Estado do Rio Grande do Sul, problematiza as contradições diante ao que propõe o sistema prisional e sua 

principal função. Por último, reconhecendo a necessidade de aperfeiçoamento profissional, retomam-se os 

princípios do Serviço Social na contextualização do sistema prisional, com enfoque nos desafios que tangem 

a garantia do acesso ao trabalho prisional.  

Frente às inquietações do fazer e ser do Serviço Social, tendo como espaço de intervenção o 

sistema prisional, não é coerente omitir-se ou ser imparcial diante ao descaso e impugnação tanto da 

sociedade quanto do Estado em relação ao direito ao trabalho de pessoas que temporariamente estão privadas 

de sua liberdade ou egressas do sistema prisional. Embora seja apenas um processo de reflexão, a iniciativa 

projeta a continuidade dos estudos.  

Trabalho, pobreza e prisão 

No Brasil o trabalho prisional tem sido associado de forma quase imediata a promoção da 

ressocialização de apenados. Isso tem tornado necessária a problematização do trabalho como estratégia de 

acesso aos direitos sociais aos apenados no aparelho carcerário brasileiro. Parece então, que para falar do 

trabalho prisional é necessário problematizar o sistema penitenciário brasileiro, como forma de intervenção 

estatal no trato da questão social.  

Sabe-se que, problematizar o sistema penitenciário brasileiro é falar da desigualdade social, da 

pobreza de massa fruto da mutação do trabalho frente a globalização neoliberal, que sustenta a violência 
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criminal e também policial, a qual fortalecida pela ditadura militar continua a reprimir os miseráveis e negros 

(WACQUANT, 1999). Infelizmente, esta é a realidade do Brasil, um país que apesar de declarar-se 

democrático de direito sequer reconhece e garante a dignidade da pessoa humana. Para Wacquant: 

As duas décadas de ditadura militar continuam a pesar bastante 

tanto sobre o funcionamento do Estado como sobre as 

mentalidades coletivas, o que faz com que o conjunto das classes 

sociais tendam a identificar a defesa dos direitos do homem com a 

tolerância à bandidagem. De maneira que, além da marginalidade 

urbana, a violência no Brasil encontra uma segunda raiz em uma 

cultura política que permanece profundamente marcada pelo selo 

do autoritarismo. Em tais condições, desenvolver o Estado penal 

para responder às desordens suscitadas pela desregulamentação da 

economia, pela dessocialização do trabalho assalariado e pela 

pauperização relativa e absoluta de amplos contingentes do 

proletariado urbano, aumentando os meios, a amplitude e a 

intensidade da intervenção do aparelho policial e judiciário, 

equivale a (r)estabelecer uma verdadeira ditadura sobre os pobres 

(1999, p.6, grifo do autor). 

Por outro lado, a prisão em massa da população pobre decorre principalmente em virtude da crise 

do sistema fordista, a qual inicia nos Estados Unidos na metade da década de 70 (GIORGI, 2013).  

Atualmente, o salariato precário e a subproletarização tardia surgem como determinações presentes nas 

condições de constituição da classe operária sob o processo de mundialização do capital. Segundo Alves, 

 

[...] com a particularidade da redução e metamorfose da classe operária tradicional, do 

crescimento dos assalariados dos “serviços” e da proliferação do trabalho assalariado 

“precário”, ou dos subproletariado tardio; por outro lado, instaura–se, como um 

componente contraditório do desenvolvimento capitalista, o crescimento do desemprego 

estrutural, com a constituição de um novo patamar de exclusão social nos principais países 

capitalistas (1999, p. 149-150). 

 

 

“O salariato precário abrange, com mais amplitude, desempregados, trabalhadores autônomos, 

trabalhadores por contra própria e um conjunto de estatutos salariais precarizados” (ALVES, 2007, p. 90). 

Articula-se a isso o tratamento da questão social como caso de polícia e passa a ser objeto de um violento 

processo de criminalização da pobreza. Como diz Iamamoto, 

Recicla-se a noção de "classes perigosas" - não mais laboriosas -, sujeitas à repressão e 

extinção. Verifica-se a tendência de naturalizar as múltiplas desigualdades, que condensam 

as relações sociais desiguais e contraditórias dessa sociedade. Elas têm sido enfrentadas, 

seja por meio de programas focais de "combate à pobreza", seja pela violência dirigida aos 

pobres, articulando repressão e assistência focalizada. Evoca o passado, quando era 

concebida como caso de polícia, ao invés de ser objeto de uma ação sistemática do Estado 

no atendimento às necessidades básicas da classe operária e outros segmentos 

trabalhadores. Na atualidade, as propostas imediatas para enfrentar a questão social no país 

atualizam a articulação assistência focalizada/repressão, com o reforço do braço coercitivo 

do Estado em detrimento da construção do consenso necessário ao regime democrático, o 

que é motivo de inquietação (2012, p. 48-49). 

 

 

Como afirma Brizola: 

 

(...) a criminalização dos pobres não é uma estratégia nova, basta lembrar a poor law entre 

outras legislações que expressam nitidamente as formas de controle dos pobres”. [Na 
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análise da autora] a população “disfuncional” ao capital, por sua vez, constrói formas de 

resistência individuais e coletivas para sobreviver ao ataque das forças instituídas. Neste 

cenário, o Estado lança mão do aparato policial e do Judiciário no sentido de conter as 

“classes perigosas” (2012, p.129).   

 

De acordo com Giorgi,  

  

O recrutamento da população carcerária ocorre com base na identificação (mas melhor seria 

dizer “invenção”) das classes de sujeitos consideradas produtoras de risco, potencialmente 

desviantes e perigosas para a ordem constituída. (...) Isso significa, concretamente, que 

categorias inteiras de indivíduos deixaram virtualmente de cometer crimes para se 

tornarem, elas mesmas, crime. (...) Por conseguinte, a concretude do indivíduo, as 

modulações reais da interação social, são substituídas por representações probabilísticas 

baseadas na produção estatística de classe (2013, p. 98-99, grifo do autor). 

 

 

O Brasil segundo o levantamento de informações penitenciárias é o quarto país que mais encarcera.  

Diante tais constatações Wacquant afirma que: 

A urgência no Brasil como na maioria dos países do planeta, é lutar em todas as 

direções não contra os criminosos, mas contra a pobreza e a desigualdade, isto é, 

contra a insegurança social que, em todo lugar, impele ao crime e normatiza a 

economia informal de predação que alimenta a violência (1999, p.8). 

Lutar contra a pobreza e a desigualdade é lutar pelo trabalho. E nos dias atuais com a prevalência 

da precarização do trabalho, da terceirização e exploração é necessário compreender essas mazelas e as 

formas de resistência articuladas a elas. Essa compreensão perpassa desde a concepção de trabalho até suas 

nuances, que neste artigo enfatizará o trabalho prisional.   

Marx compreende que, “o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que 

o homem, por sua própria ação media, regula e controla seu metabolismo com a natureza” (ANTUNESª, 

2013, p. 31-32). Desta forma, o processo de trabalho, que tem como elementos a atividade orientada a um 

fim, o objeto e os meios, se apresenta por fim como produto, o qual serve para satisfazer as necessidades 

humanas, garantindo sua sobrevivência (ANTUNESª, 2013). Os entraves deste processo de trabalho 

começam a surgir na medida em que tanto o trabalhador quanto o produto passam a ser comercializados, de 

propriedade do capitalista. Logo, neste processo, “só é produtivo o operário que produz mais-valia para o 

capitalista ou que serve para a autovalorização do capital” (ANTUNES b, 2013, p. 158). 

A vida do ser humano depende do trabalho. Na sociedade capitalista, todo o trabalho produtivo se 

troca por capital que garante a sobrevivência sendo assim, um dos valores tanto econômico quanto social 

mais importantes para a sociedade. De necessidade tanto social, quanto econômica e também cultural, diante 

das significativas transformações em função da globalização neoliberal, o trabalho assume formas cada vez 

mais estranhadas e precárias sob os domínios do capital. 

Caracterizado pela propriedade privada dos meios de produção, pelo trabalho livre assalariado e a 

acumulação de riquezas, o capitalismo para manter-se precisa se reestruturar, o que corrobora na mudança 

dos sistemas de produção, incidindo diretamente no trabalhador, no ser humano. Frente às necessidades do 

capitalismo – aumentar o lucro e enriquecer parte ínfima dos proprietários do capital – é preciso explorar ao 

máximo os recursos naturais e também humanos, negligenciando a condição humana e os limites da 
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natureza. Com efeito, a desigualdade, as injustiças, a pobreza e a violência se tornam meios essenciais para o 

progresso do capitalismo.  

Ora, se o trabalho é fonte de sobrevivência, só é pobre quem não trabalha, e só não trabalha quem é 

vagabundo, e quem é vagabundo deve estar atrás das grades, preso. Eis a retórica do capitalismo: explorar os 

pobres com trabalho extremamente precário, e punir aqueles que não têm as competências e qualificações 

que o mercado de trabalho exige. A limpeza urbana dos pobres motivou o surgimento das prisões. Nesse 

sentido, Wacquant (2012, p. 8) lembra que:  

O combate à pobreza e a prisão penal compartilham a mesma origem histórica: ambos 

foram inventados no “longo século XIV” para encurralar vagabundos destacados de seu 

ancoradouro social pela passagem do feudalismo para o capitalismo e para ensiná-los a 

ética do trabalho assalariado (2012, p. 8).  

Destarte, se contabilizar desempregados e encarcerados – pobres - a soma demonstrará as 

conseqüências do capitalismo. Para Comparato (2005, p. 537), “O capitalismo não é mero sistema 

econômico, mas uma forma global de vida em sociedade; (...) O espírito do capitalismo é o egoísmo 

competitivo, excludente e dominador”. Assim, o desemprego, o trabalho precário e a prisão fazem parte da 

vida em sociedade neste sistema, e são vistos e aceitos naturalmente, inclusive por aqueles que vivem nestas 

condições. Em outras palavras: “A forma como o trabalho é organizado fora da prisão reflete de maneira 

direta e indireta no processo de encarceramento” (CARVALHO, 2011, p. 72). O trabalho seja dentro ou fora 

da prisão ainda é o trabalho que se constitui de forma estranhada na sociedade capitalista. 

Embora os direitos sociais, civis e políticos tenham sido reconhecidos e, diga-se de passagem, 

tardiamente, primeiramente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, e após no Brasil com 

a Constituição Federal em 1988, o capitalismo continuou se perpetuando e obstruindo a expansão e 

efetividade dos direitos democráticos, salvo aqueles direitos que lhe beneficiam, como por exemplo, a 

propriedade privada.  

Neste sentido, é possível afirmar que o Brasil, devido as formas de ser da política, e mais ainda por 

ser pressionado a se adaptar as exigências do sistema global do capital, vem paulatinamente restringindo os 

direitos sociais conquistados, retrocessos estes que implicam diretamente na vida das pessoas, especialmente 

aquelas desempregadas.  

Com a crise do capital, a globalização neoliberal ganha espaço, e amplifica as desigualdades sociais 

e a violência. Guimarães alerta:  

(...) na sociedade global neoliberal o progresso tecnológico faz com que a produção cresça 

numa proporção inversa à criação de empregos, originando-se uma lógica perversa: a 

esmagadora maioria dos espaços é destinada aos consumidores, quem não se encaixar é 

excluído. (2006, p. 276-277). 

Ocorre que, estas medidas além de agravar o desemprego atribuem a responsabilidade que é do 

Estado e também do mercado ao indivíduo (ANTUNES, 2008). A naturalização dos fatos e a alienação dos 

sujeitos, disseminada pela mídia que está a serviço do capital, individualizam e desmobilizam as lutas pela 
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materialização dos direitos sociais garantidos em lei, fazendo com que cada um busque individualmente sua 

própria garantia de sobrevivência, responsabilizando-se pelas dificuldades enfrentadas.  

Destarte, para que o capitalismo continue se expandindo, não basta o desemprego e a pobreza, é 

preciso punir os excluídos deste processo, que por não terem acesso nem ao consumo para satisfazer suas 

necessidades básicas e sequer aos direitos sociais, utilizam-se da violência e da criminalidade para sua 

inclusão, que por sua vez mobiliza o mercado gerando lucros. Para Guimarães (2006), este processo de 

inclusão dos excluídos, é a representação do Estado mínimo, que omite os direitos sociais e econômicos dos 

cidadãos.   

Como consequência inexorável da negação das necessidades básicas do ser humano – 

direitos humanos fundamentais – por parte do Estado pretensamente Social e Democrático 

de Direito, mais preocupado em legislar para administrar a solução de conflitos das elites, 

temos a maximização da intervenção estatal para as classes miseráveis sob a égide de um 

direito punitivo e sancionatório. Inicia-se, assim, a metamorfose do Estado social em 

Estado penal (GUIMARÃES, 2006, p. 291-292). 

Eis a função primordial do Estado penal: manter os pobres segregados e controlados, de modo que 

não perturbem o “sono” dos ricos, e para que estes continuem a enriquecer. Culpabilizando o indivíduo pela 

violência, e rotulando pobres, jovens129 e negros130 pela criminalidade, o Estado vai retirando 

progressivamente sua responsabilidade social para rapidamente dispor o aparato penal.  

O Estado penal, além de criminalizar os jovens pobres e negros, dissemina o “medo ao 

outro”, ou seja, os efeitos deletérios da crise avançam sobre as relações sociais, produzindo 

desconfiança, ratificando desigualdades e diluindo as solidariedades (BRISOLA, 2012, p. 

137). 

O medo que é disseminado pela mídia atinge imensurável proporção, de forma que o mercado 

através da venda de “proteção” saia lucrando, bem como medidas de contenção pelo Estado acabem sendo 

aceitas, mesmo que desrespeitem e infrinjam as leis. Um exemplo recente e ainda em discussão é a redução 

da maioridade penal, discurso elaborado pelos detentores do capital que vem formando a opinião dos 

brasileiros pela mídia com a justificativa de que irá reduzir a criminalidade, como se a prisão tivesse o poder 

de transformá-los em “bons”. Engano, mentira. Mais uma vez projeta-se a culpa da violência e criminalidade 

nos jovens, pobres e em sua maioria negros, e nega-se que este caos “é uma resposta ao aumento da 

insegurança social, e não da insegurança criminal” (WACQUANT, 2013, p. 269). 

Enquanto se homogeneíza a opinião pública de que a solução para a violência e criminalidade, 

inclusive de adolescentes, é a punição pela privação de liberdade e o endurecimento das leis penais, os 

investimentos nas políticas públicas de educação, assistência social e trabalho decrescem. A sensação 

primeira é de que o Estado ao punir estará realizando seu papel de proteção. E está de fato protegendo o 

mercado, os capitalistas, ou seja, protege as coisas, os bens materiais a alguns humanos, por vezes aclamados 

“cidadãos de bem”. Diante estas coordenadas, onde aparentemente a única saída é a contenção de milhares 

de pessoas que não tiveram sequer a oportunidade de acesso e garantia dos mínimos direitos que lhes são 

                                                           
129 Conforme o Levantamento de Informações Penitenciárias de junho de 2014, a maior parte população prisional é 

formada por jovens entre 18 e 29 anos, conforme Estatuto da Juventude. 56% da população prisional é composta por 

jovens, sendo que, essa faixa etária compõe apenas 21,5% da população total do país. 
130 Segundo o mesmo levantamento, dois em cada três presos são negros. 
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conferidos legalmente, infelizmente não há evidencias para que o Estado democrático exerça sua função 

social.  

Desse modo, na maioria dos países e em especial em um país como o Brasil, em que a 

democracia, a igualdade perante a lei – principalmente a lei penal – a cidadania e outros 

direitos imanentes à dignidade humana ainda não se concretizaram, permanecendo no 

campo meramente formal como uma noção abstrata e, ainda assim, a poucos revelada, resta 

configurado um campo propício para repressão dos não-cidadãos através do Direito Penal, 

forma extrema de violência institucionalizada. Por conseguinte, ao privilegiar as políticas 

repressivas penais como a melhor solução para a resolução de problemas sociais, que via de 

regra são estruturais, o Estado brasileiro se distancia do conceito de democracia, pois nesse 

processo vitimou a cidadania e os direitos humanos, desconhecendo a dignidade imanente a 

todo homem. (GUIMARÃES, 2006, p. 341). 

 

Diante esta ponderação, Guimarães aponta de maneira sutil a desinformação perante a cidadania e 

direitos ligados a dignidade humana, que faz com que os “não-cidadãos” sejam tratados desumanamente. 

Todavia, com a precarização do trabalho, da saúde, da assistência social e da educação, o Estado 

democrático se omite e nega a cidadania. Iguala os direitos para todos, mas não reconhece os desiguais. 

Exemplo dessa perversidade: as prisões. E ao se tratar de prisões, é necessário ter presente a pobreza. 

Pobreza que não é apenas do recluso, mas de seus familiares, vizinhos, da comunidade onde vive, é um 

grande laço que envolve vidas esquecidas, apedrejadas e usadas em prol a sustentação e expansão do projeto 

neoliberal. Em outras palavras:  

Esta letal política criminal, profundamente seletiva e classista e com traços marcadamente 

racistas e xenófobos, legitima o agir dos Estados que – de forma mistificada – aparecem 

como protetores da sociedade contra o “crime” e, em nome da segurança pública, não 

fazem outra coisa que criminalizar, de forma cada vez mais ostensiva, a pobreza e a 

miséria, derivadas do desemprego e/ou do emprego precário, cujas dimensões atuais são 

inéditas. (KILDUFF, 2010, p. 247). 

Tal averiguação é tão real que todos os dias os meios de comunicação noticiam o déficit de vagas 

nas prisões e o caos do sistema prisional. E noticiam também simultaneamente as propostas de austeridade 

nas leis penais, medidas estas que servem apenas para controle e gestão da pobreza (KILDUFF, 2010). Esta é 

a realidade do Brasil, que está no mesmo caminho em que já passou os Estados Unidos, o qual hoje tem a 

maior população carcerária do mundo. Segundo o Levantamento de Informações Penitenciárias Infopen de 

junho de 2014,  

O número de pessoas privadas de liberdade em 2014 é 6,7 vezes maior do que em 1990. 

Desde 2000, a população prisional cresceu, em média, 7% ao ano, totalizando um 

crescimento de 161%, valor dez vezes maior que o crescimento do total da população 

brasileira, que apresentou aumento de apenas 16% no período, em uma média de 1,1% ao 

ano. (DEPEN, 2015, p. 15 - 48). 

 

Sabido que, a prisão é um espaço histórico de encarceramento da pobreza, e que vem crescendo 

aceleradamente, se faz também necessário compreender como se constitui alguns direitos neste ambiente, em 

especial do trabalho. Direito este, que de antemão é possível afirmar, que sequer foi garantido a estas pessoas 

quando em liberdade. Outrossim, trabalho, pobreza, e prisão no sentido genérico podem ser apreendidos 

quase como sinônimos, visto que, é pela falta de trabalho e ou pela sua precariedade que a pobreza se agrava 
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e perturba a chamada “segurança pública”  sendo o encarceramento a forma imediata de resposta aos que 

perturbam a lei. Neste caso o que se entende por segurança pública, caracteriza-se cada vez mais como 

insegurança privada, sendo a questão deslocada da esfera pública para a esfera privada. A 

desresponsabilização do Estado faz-se às custas dos encargos atribuídos ao sujeito de direitos. As 

transformações do capitalismo acirram as condições para que as mazelas da vida social estranhada 

encontrem respostas imediatas no homem egoísta, onde a mercadoria segurança privada tem como contra 

face, a própria criminalidade. 

 O trabalho prisional no Rio Grande do Sul 

O trabalho é um direito social que deve ser garantido a todos os cidadãos, inclusive para as pessoas 

privadas de liberdade. A Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, no Art. 6º afirma: são direitos 

sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. E vai 

além, quando no Art. 203, inciso III, assegura que: A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: III - a promoção da integração 

ao mercado de trabalho (BRASILª, 2015). 

 Da mesma forma, a Lei de Execução Penal (nº 7.210/1984), define, em seu Artigo 1º, que o 

objetivo da execução penal é efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar 

condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. E o trabalho prisional é 

compreendido no Art. 28 como dever social e condição de dignidade humana, o qual terá finalidade 

educativa e produtiva (BRASIL b, 2015). Do mesmo modo, a resolução nº 14, de 11 de novembro de 1994, 

que trata das Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil, no Art. 56 também dispõe que deverá 

ser proporcionado trabalho educativo e produtivo.   

 Destarte, é oportuno pontuar algumas diferenciações entre a LEP e a Constituição Federal em 

relação ao trabalho. A primeira é referente a cronologia das leis, uma vez que, a Lei de Execução Penal 

antecede a Constituição Federal, porém não deixa de apontar o trabalho como parte essencial para o ser 

humano e também para a sociedade. A segunda observação é concernente a expressão que precede o 

trabalho, pois na Constituição Federal ele é um direito social, e na Lei de Execução Penal é um dever social. 

Existem neste caso, particularidades nestas legislações que apontam diferenças, no que se refere a 

interpretação de como na prática é visualizado o trabalho. “A palavra dever nos remete à dívida, ou seja, há 

uma dívida social a ser paga com o trabalho e este pagamento liberta e resgata a condição de dignidade 

humana” (LEÃO, 2003, p. 84, grifos do autor).  

O termo direito social ao trabalho exprime necessidade, justiça, de maneira a responsabilizar o 

Estado da ausência de postos de trabalho. Julião confirma a veracidade da interpretação entre as expressões 

dever e direito: 

No Brasil, o trabalho nas prisões foi introduzido na cadeia brasileira pelo Estado Imperial, 

mediante uma mudança no conceito de prisão que passou a ter o objetivo de reprimir e 
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reabilitar, apostando na reforma moral do criminoso. [Contudo] (...) historicamente ainda se 

mantém a mentalidade de que o homem é apenas uma ferramenta para a produção e de que 

o trabalho, ao contrário do que se pode imaginar, ainda é usado como mecanismo de prêmio 

e/ou de castigo. (JILIÃO, 2012, p. 202-208). 

 

 

E de fato, o trabalho da pessoa privada de liberdade não constitui-se como direito, visto que, na 

própria LEP no Art. 28 § 2º dispõe: o trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT). E, subsequente, no Art. 29 recomenda: o trabalho do preso será remunerado, mediante 

prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo. Não bastasse tamanha 

displicência, o artigo segue: § 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender: a) à indenização 

dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios; b) à 

assistência à família; c) a pequenas despesas pessoais; d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas 

com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras 

anteriores (BRASIL b, 2015). 

Ocorre aí, que o apenado, uma vez que se encontra privado de liberdade, apenas fenomenicamente 

aparece na sociedade como sujeito de direito respaldado pela igualdade jurídica. Em tese, ele é igual perante 

a lei a qualquer outro cidadão, mas na prática certos aspectos da lei não se aplicam a ele, inclusive por que 

sobre ele recai o peso de uma legislação específica como é o caso da LEP. Em outras palavras, o apenado por 

privação da liberdade, se encontra impedido de transacionar “livremente” a mercadoria força de trabalho, 

como faz o sujeito de direitos no restante da sociedade. A forma que assume a venda da força de trabalho do 

apenado está distante da base político-institucional que constitui o proletariado como sujeito de direito. Além 

disso, o apenado até pode vender sua força de trabalho nas possibilidades restritas que a LEP lhe autoriza e 

lhe condiciona, mas o indivíduo privado de liberdade - seja homem ou mulher - não pode levar-se a si 

mesmo ao mercado, de modo que o mercado de trabalho é que tem de vir até o apenado para que possa 

efetuar a vendabilidade da sua força de trabalho. A relação do apenado com o mercado de trabalho é, 

portanto, extremamente subalterna. 

Considerando que, uma minoria dos presos tem acesso e oportunidade ao trabalho, isso quando, 

conforme no Art. 30 ele se concretiza apenas como prestação de serviço à comunidade e por isso não é 

remunerado, é indecente a maneira com que a LEP trata da remuneração do trabalho. Além de sua base ser 

inferior ao salário mínimo e sem garantias previstas na CLT, ainda prescreve o que a remuneração, ou seja, a 

venda de sua força de trabalho deve atender. “Podemos pensar que essa remuneração tem apenas o efeito de 

evitar que o trabalho do preso não seja considerado escravo, pois sua destinação é incompatível com valor 

mínimo fixado” (LEÃO, 2003, p.77).  

Retomando o Art. 1º da LEP, o qual dispõe que, o objetivo da execução penal é proporcionar 

condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, é no mínimo caricato afirmar que 

será desta forma que o preso retornará ao convívio social, ou seja, será ressocializado, um mero eufemismo 

para falar apenado enquanto “citoyen integrado à sociabilidade mercantil vigente e reconhecido como sujeito 

de direitos” (ALVES, 2007, p. 79).  
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A priori, o Art. 7º da Constituição Federal, garante como direitos dos trabalhadores a remuneração 

nunca inferior ao salário mínimo. Contradições expostas, mas que por serem impostas a pessoas privadas de 

sua liberdade e generalizadas pela sociedade como criminosos ou vagabundos, não são sequer questionadas. 

Todavia, o fato é que estas pessoas um dia retornarão ao convívio extramuros, e é por este viés, que de 

maneira grotesca e empírica faz com que a sociedade e o próprio Estado aceite a fajuta ressocialização que 

acontece.  

O Art. 28 da LEP atribui que a finalidade do trabalho deva ser educativa e produtiva. Pela 

expressão educativa e produtiva, subentende-se que o trabalho é um dos fatores que podem possibilitar a 

ressocialização do preso. Hipótese esta confirmada por Carvalho: 

  

Com o passar do tempo, o conceito de ressocialização foi assumindo cada vez mais a 

conotação de reinserção no sistema produtivo. Ressocializar aparece quase como um 

sinônimo de profissionalizar e de viabilizar trabalho (2011, p. 135). 

 

 

No entanto, ao verificar o Levantamento de Informações Penitenciárias Infopen de junho de 2014, 

as estatísticas não confirmam a legislação, visto que, apenas 16% da população prisional do país trabalham, e 

destas somente três em cada dez, aproximadamente, exercem atividade fora do estabelecimento prisional. É 

evidente que estes dados corroboram a ineficiência da LEP, bem como a opção do Estado nas três esferas do 

poder (executivo, legislativo e judiciário) e da sociedade em penalizar. 

Prosseguindo a análise dos dados, merece atenção especial a forma de como se viabiliza a obtenção 

de vagas do trabalho. Verifica-se que 34% das pessoas em atividades laborais estão trabalhando em vagas 

obtidas por meios próprios, sem intervenção do sistema prisional, 34% estão trabalhando em apoio ao 

próprio estabelecimento, em atividades como limpeza e alimentação, 22% em vagas disponibilizadas pela 

administração prisional em parceria com a iniciativa privada e 9% por vagas disponibilizadas pela 

administração prisional em parceria com outros órgãos públicos, sendo esta última porcentagem oriunda 

principalmente de estabelecimentos destinados ao cumprimento de pena em regime aberto. Sobre as vagas 

disponibilizadas pela administração prisional parceria com a iniciativa privada e pública, pode-se citar o 

Programa Começar de Novo131, o qual visa à sensibilização de órgãos públicos e da sociedade civil para que 

forneçam postos de trabalho e cursos de capacitação profissional aos presos e egressos do sistema carcerário, 

tendo como finalidade a promoção da cidadania e a redução da reincidência (CNJ, 2015). No entanto, um 

fato a se considerar é que o sistema prisional não oferece postos de trabalho para todos os presos 

(CARVALHO, 2011). E como fica a situação dos presos que não tem vaga de trabalho? Segundo o Art. 126 

da LEP que regulamenta a remição por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena através 

da contagem de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, estes não terão direito, e serão 

duplamente excluídos.  

                                                           
131  Lançado em 2009 pelo Conselho Nacional de Justiça, o Programa Começar de Novo é executado nos Estados sob a 

coordenação dos Tribunais de Justiça. Para tanto, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criou o Portal de 

Oportunidades. Trata-se de página na internet que reúne as vagas de trabalho e cursos de capacitação oferecidos para 

presos e egressos do sistema carcerário. 
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Ao fazer um recorte do trabalho prisional no Estado do Rio Grande do Sul, o levantamento 

confirma que 25% dos presos trabalham. Já as estatísticas da Superintendência dos Serviços Penitenciários 

(SUSEPE) publicadas no site132 da instituição atualizada em setembro de 2015, comparando com a 

população prisional total, apresentam uma média de 28% de presos dos regimes fechado, semiaberto, 

aberto133 e provisórios trabalhando. Isso prova que os dados são compatíveis. De acordo com Wolff,   

No Rio Grande do Sul o trabalho nas prisões é realizado de três formas: manutenção interna 

do presídio (limpeza, cozinha, obras); artesanato e atividades informais; e trabalhos 

terceirizados pela comunidade. Esta última é a única atividade que propicia remuneração 

garantida, mesmo que inferior ao mercado de trabalho em geral e sem proteção das leis 

trabalhistas (WOLFF, 2005, p. 24). 

 

Outrossim, o trabalho externo que possibilita a saída do preso em regime semiaberto ou aberto do 

estabelecimento prisional representa pouco mais de 11%. Atendo-se aos dados atuais do Conselho Nacional 

de Justiça134, que tratam dos mais de 70 presídios e albergues que atendem os regimes semiaberto e aberto do 

Estado do Rio Grande do Sul, observa-se que independente da lotação a média de trabalho externo não há 

diferenças significativas. Porem, enquanto região penitenciária, das 10 delegacias regionais, exceto a 9ª 

delegacia que abrange a região carbonífera e a 10ª delegacia da região metropolitana, visto que nestas tais 

regimes estão submetidos ao monitoramento eletrônico, conhecido como tornozeleira eletrônica, é possível 

identificar que as regiões em que há mais presos trabalhando são as regiões de Passo Fundo com 70,4% e a 

região missões de Santo Ângelo com 62,8%. Quanto as regiões com a minoria de presos trabalhando 

aparecem a região de Pelotas com 22,9% e Santana do Livramento com 38,3%. Mesmo que os dados do 

Conselho Nacional de Justiça não evidenciem de que forma são obtidos esses trabalhos, o Levantamento de 

Informações Penitenciárias Infopen de junho de 2014 demonstra que 23% das vagas de trabalho são obtidas 

pelos próprios presos, dado este que supostamente seja relativo aos presos que estejam nos regimes 

semiaberto e aberto, visto que os mesmos durante as saídas temporárias podem obter trabalho.    

É interessante observar que tanto as regiões com maior índice de presos trabalhando, quanto as 

regiões que tem menor índice geograficamente ficam próximas, porém em direções opostas. Esses dados 

também atentam o fato de como a sociedade acolhe – ou não - oportunizando trabalho as pessoas que 

                                                           
132 Disponível em: <http://www.susepe.rs.gov.br/conteudo.php?cod_menu=187&cod_conteudo=415>. Acesso em: 30 

de outubro de 2015. 
133 O Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que trata do Código Penal,  apresenta no Art. 33 que a pena de 

reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. Já o parágrafo 1ª do Art. 34 assinala que o 

condenado do regime fechado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. O Art. 

35 que trata do regime semiaberto nos parágrafos 1º e 2º prescrevem que o condenado fica sujeito a trabalho em comum 

durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, e o trabalho externo é admissível, 

bem como a freqüência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. Por fim, o 

Art. 36 dispõe o regime aberto com base na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, prescrevendo no 

parágrafo 1º que o condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer 

outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. 
134 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php> . Acesso em: 30 de outubro de 2015. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
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cumprem pena privativa de liberdade. Todavia, “a comunidade vê o fato de oferecer trabalho para os presos 

como um favor e, portanto, remunera de uma forma inferior ao mercado de trabalho” (WOLFF, 2005, p. 

133).  

Ademais, analisar as semelhanças e diferenças no que tange as disparidades do trabalho prisional 

externo é assunto para ser explorado em outra pesquisa, outrossim, é necessário compreender e 

problematizar as dificuldades e a necessidade do trabalho prisional no Estado do Rio Grande do Sul.  

Ainda que a própria LEP afirme os direitos pertinentes ao trabalho, por se tratar de um sucinto 

diagnóstico do Estado do Rio Grande do Sul, é interessante observar o que diz a Constituição Estadual, a 

qual no Art. 137 estabelece que:  

Art. 137. A política penitenciária do Estado, cujo objetivo é a reeducação, a reintegração 

social e a ressocialização dos presos, terá como prioridades: 

I - a regionalização e a municipalização dos estabelecimentos penitenciários; 

II - a manutenção de colônias penais agrícolas e industriais; 

III - a escolarização e profissionalização dos presos.  

§ 1.º Para implementação do previsto no inciso III, poderão ser estabelecidos programas 

alternativos de educação e trabalho remunerado em atividade industrial, agrícola e 

artesanal, através de convênios com entidades públicas ou privadas (RIO GRANDE DO 

SUL, 2015). 

Destarte, tanto a LEP quanto a Constituição Federal afirmam que é dever do Estado, e diga-se, nas 

três instâncias de poder, a responsabilidade de executar a política penitenciária. Evidente que na prática, essa 

efetivação não acontece, seja pela negação, pelo desinteresse ou por se tratar de pessoas que não participam 

plenamente da circulação mercantil. Além disso, no mercado capitalista de trabalho não há lugar para todos, 

de modo que a vendabilidade da força de trabalho encontra-se constrangida pelas características assumidas 

pelo salariato precário.  

Partindo da proposição do autor Carvalho: 

 

Ainda que houvesse trabalho e programas de profissionalização para todos os presos, não se 

tem como garantir que serão empregados quando cumprirem suas sentenças. Se, em 

princípio, as penas de prisão foram formuladas para preencher a carência de mão-de-obra, 

atualmente, a situação, no Brasil, é de excesso de mão-de-obra (2011, p. 136). 

Embora não se tenha acesso aos tipos de trabalho externo, nem o vínculo e a remuneração, é pouco 

provável que a maioria das atividades sejam com remuneração acima de um salário mínimo e com carteira 

assinada. Por vezes, para sustentar a família e sair da atividade criminal, o preso, assim como os cidadãos 

“livres”, se sujeita a condições precárias de trabalho. Neste sentido, para o autor Alves: 
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(...) o novo mundo da precariedade salarial é constituído não apenas pelo trabalhador 

assalariado empregado, do setor formal e do setor informal, mas pelo trabalhador imerso no 

desemprego de longa duração, com destaque para os estratos de jovens trabalhadores que têm 

imensa dificuldade de conseguir o primeiro emprego e que pressionam o mercado de trabalho 

[e as pessoas privadas de liberdade, que por vezes, ficam anos consecutivos invisíveis para o 

mercado de trabalho] (2007, p. 259). 

É fato que a troca da força de trabalho humana pela força de trabalho tecnológica diminui e 

precariza o trabalho humano, logo, a mão de obra sobrante prisional é aniquilada até mesmo das mais 

rudimentares atividades laborais, uma vez que a mão de obra sobrante extramuros já ocupou estas vagas de 

trabalho, e, diga-se de passagem, com escolaridade e qualificação superiores dos cidadãos que estão 

temporariamente vivendo intramuros. Alves explica: 

Deste modo, a passagem para a subsunção real do trabalho ao capital, com o surgimento da 

nova base técnica do capital, com sua forma tecnológica voraz, abole apenas 

tendencialmente o trabalho vivo. Ela se expressa na substituição no interior da indústria (e 

dos serviços) capitalista, de trabalho vivo por trabalho morto (um dos componentes do 

crescente desemprego estrutural) (2007, p. 47). 

De igual forma, é pertinente lembrar-se de que, no caso do Brasil, persiste o “traço indelével da via 

colonial-escravista que imprime a sua marca na sociabilidade capitalista até os dias de hoje” (ALVES, 2007, 

p. 261). Por isso, a maneira como é tratado o trabalho prisional soa naturalmente a sociedade, pois já se 

tornou um preceito. Pensar diferente ou colocar-se no lugar das pessoas que além da espera angustiante pela 

liberdade, almejam trabalho remunerado, não é uma prática comum, seja por parte do Estado ou da 

sociedade.  

A questão em voga é que, a prisão não pode tornar as pessoas que ali estão em improdutivas ou 

excluídas do mundo do trabalho. O trabalho prisional também faz parte deste mundo do trabalho “da rua”, 

por isso deve ser pensado por igual, sem discrepâncias. Obviamente esta não é uma mudança que vá 

acontecer naturalmente, o que demonstra a necessidade de estudos e pesquisas, mobilizações dos 

movimentos sociais e muita luta para que o capital não se aproprie e desfigure ainda mais a prisão, 

tornando-a “lixões humanos” lucrativos e fadados à morte.    

3. Trabalho, execução penal e a intervenção profissional do assistente social no sistema prisional  

A escolha pelo Serviço Social demanda de uma opção e compromisso em fazer parte da construção 

de um projeto utópico e humano, chamado de projeto ético-político. Este projeto comunga de um projeto 

societário, e “pautado no fim das relações de exploração, opressão e dominação, características da 

sociabilidade capitalista” anseia pela construção de uma nova ordem societária (SOUZA, OLIVEIRA, 2013, 

p. 123). 

Doravante, como destaca Iamamoto: “o projeto profissional do Serviço Social é certamente um 

desafio, mas não uma impossibilidade: o que se apresenta como obstáculo é a apenas a casca do impossível, 

que encobre as possibilidades dos homens construírem sua própria via” (IAMAMOTO, 2011, p. 208). E pela 

amplitude do Serviço Social, o qual é reconhecido como “uma especialização da divisão social e técnica do 
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trabalho” (Idem, p. 253), para não representar uma falsa ideia do saber fazer da profissão, faz-se necessário 

seguir os princípios éticos fundamentais expressos no Código de Ética Profissional dos Assistes Sociais, o 

qual estabelece dentre os onze pontos elencados: o reconhecimento da liberdade; a defesa intransigente dos 

direitos humanos; a ampliação e consolidação da cidadania; a defesa do aprofundamento da democracia; 

posicionamento em favor da equidade e justiça social; empenho na eliminação de todas as formas de 

preconceito; opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 

societária; compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento 

intelectual. Todos esses compromissos com a profissão contribuem para a efetivação do projeto ético-

político.  

O Serviço Social brasileiro construiu nos últimos trinta anos, um projeto profissional que o 

coloca em uma perspectiva de resistência à exploração capitalista. Um projeto que tem 

potencial para capacitar os profissionais para um desempenho qualificado nos diversos 

campos onde atua, iluminando‑ os para que articulem suas ações cotidianas a sujeitos 

coletivos que também se mostrem empenhados tanto no acesso a direitos como na busca da 

construção de outra ordem societária. Esse projeto contém um conjunto de referências 

técnicas, teóricas, éticas e políticas para o exercício profissional, e está lastreado na 

perspectiva crítica e ontológica de análise da realidade social, tendo como pressuposto que 

a sociedade burguesa gera limites intransponíveis para se alcançar a real emancipação do 

ser social (BORGIANII, 2013, p. 430). 

Contudo, ser assistente social na instituição prisional, onde a exploração, a opressão e a dominação 

são aceitas pela sociedade e o Estado, é mais que desafiador. Não seria ousado dizer que o Serviço Social no 

sistema prisional é o mais íngreme degrau do projeto profissional, que mais exige e é exigido. Na explicação 

de Wolff: 

O embasamento da pratica profissional como um pressuposto de defesa dos direitos exige, 

portanto, uma postura ética de entendimento do preso como um cidadão igualmente sujeito 

de direitos. Exige, para tanto que também os profissionais se instrumentalizem no sentido 

de conhecer esses direitos, sejam aqueles relativos à própria execução penal ou não, como 

os direitos econômicos sociais e culturais, sejam os normatizados por legislação nacional 

ou internacional, assumidos como compromisso pelo País (2005, p. 228). 

Outrossim, defender os direitos dos cidadãos e cidadãs privados de liberdades, é peremptório ao 

assistente social. Primeiro por ser uma instituição punitiva e de poder do Estado. Em segundo lugar porque 

as pessoas que lá estão segregadas, anterior a prisão já haviam sido excluídas de seus direitos. E como 

terceiro, mas não última justificativa, pelas condições precárias de trabalho e controle em relação a atuação 

do assistente social.     

A legitimidade de aplicação da pena, em nosso contexto social, ocorre a partir de 

concepções jurídicas, cujo Estado possui o direito de punir. Suscita-se que, do ponto de 

vista ético-profissional, a orientação do projeto profissional não se associa a tais supostos, 

os quais se fundamentam em uma sociedade que possui como cerne a produção de 

desumanidades em sua estrutura, e na qual o cárcere é um dos seus instrumentos de 

controle. É, portanto, nesta conjuntura que os/as assistentes sociais atuam, em um misto 

institucional contraditório de punição e humanização. Nesse contexto, é preciso atuar na 

defesa intransigente dos direitos e estes compreendidos em uma lógica ampliada, que recai 

na radical captura dos complexos instituídos no cenário legal da execução penal e do 

sistema prisional (CFESS, 2014, p.66-67). 
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Pelo amplo quadro de demandas que se apresentam ao Serviço Social no sistema prisional, por 

vezes, o profissional assistente social não consegue vislumbrar alternativas de intervenção profissional para 

além do que aparece de imediato. A LEP, embora exponha os direitos dos presos, não delineia o papel do 

Serviço Social, apenas faz referência a incumbência de um rol de ações, que de modo geral são 

compreendidas pela instituição e pelos próprios presos como “ajuda”. Neste caso, o Serviço Social confunde-

se, do modo contraditório com o serviço de assistência social. Assim está na seção VI sobre a Assistência 

Social: 

Art. 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e 

prepará-los para o retorno à liberdade. 

Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social: 

I - conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames; 

II - relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, os problemas e as 

dificuldades enfrentadas pelo assistido; 

III - acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias; 

IV – promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação; 

V - promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do 

liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade; 

VI - providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social 

e do seguro por acidente no trabalho; 

VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da 

vítima (BRASIL b, 2015). 

Segundo Wolff, tal atribuição que a LEP propõe que seja de cunho social, por vezes não compete 

ao profissional assistente social.   

O/a assistente social é chamado a atuar de diversas formas, desde a produção de laudos e 

pareceres para assessorar a decisão judicial de progressão de regime; a participação nas 

comissões de classificação e triagem nos conselhos de comunidade e nas comissões 

disciplinares; o acompanhamento das atividades religiosas, entre outros. Destaca-se que 

nem sempre as ações propostas pela instituição aos/às assistentes sociais condizem com sua 

formação ou são de sua competência, algumas, inclusive, podem se mostrar opostas aos 

fundamentos da ética profissional (CFESS, 2014, p.66). 

Diante esta colocação, a autora Wolff, alerta: 

A necessidade de crítica deve operar-se em dois sentidos. O primeiro, relacionado aos 

programas de tratamento em si. (...) Tão ou mais importante é o fato que remete à 

responsabilidade que o trabalho técnico assume, por ter uma inserção de poder privilegiada 

na Instituição a ser detentor de um saber reconhecido, podendo reforçar ou questionar essa 

realidade. É, portanto imperativo refletir e buscar compreender qual é sua inserção no 

emaranhado de linhas que a prisão representa. Essa postura é importante não apenas pelo 

resultado em si do trabalho, mas por ser decisiva para a própria sobrevivência da atividade 

à medida que se embase minimamente em uma ética de respeito aos direitos humanos. O 

segundo aspecto a ser considerado para o desenvolvimento de uma prática progressista se 

refere à necessidade de reflexão sobre a própria prisão e o papel que desempenha no 

processo de produção e reprodução social, ou seja, no processo de reprodução de 

desigualdades (2005, p. 241).    
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 Já o Ministério da Justiça e o Departamento Penitenciário Nacional, entende que, é na política de 

ressocialização que os assistentes sociais devem estar inseridos e assim exercer o que é inerente a profissão 

(CFESS, 2014,). Para a LEP, além das assistências a saúde e educacional, que também fazem parte da 

política de ressocialização, o Art. 27 estabelece que: “O serviço de assistência social colaborará com o 

egresso para a obtenção de trabalho” (BRASIL b, 2015). Mas como colaborar na obtenção de trabalho para 

estas pessoas que mesmo antes de serem segregadas já estavam em situação de desemprego ou em trabalhos 

precários? Wolff, expressa este processo de exclusão anterior a prisão: 

Desta forma, a história dos presos é também a história da falta de perspectivas existentes 

para a população jovem brasileira, que dentro de um contexto de restrição socioeconômica, 

já vivenciada também por sua família, vê restar muito pouco espaço para a construção de 

um projeto de vida que inclua a estabilidade pessoal e profissional como metas a alcançar 

(2005, p. 92). 

 

 Apesar de a LEP entender que a ressocialização ocorre de fato após o retorno à sociedade 

extramuros, é necessário que ela aconteça durante o período de cumprimento da pena, principalmente nos 

regimes semiaberto e aberto. Além do mais, o trabalho é fonte de sobrevivência não só da pessoa que está 

presa, mas principalmente de seus familiares. A questão é como fazer como população carcerária se torne 

sujeito de direitos a partir do trabalho, se a intervenção do Estado no campo das políticas sociais públicas 

tem perdido potencial diante da crise estrutural do capital? Por outro lado, no Brasil, no que tange a política 

social, como diz Pereira: “prevalecem tendências que já vêm se impondo há algum tempo”, das quais 

algumas podem ser consideradas relevantes na análise sobre o trabalho prisional, a saber:  

A laborização precária da política social, visto que a principal responsabilidade desta, 

principalmente da assistência, é a de ativar os demandantes da proteção social para o 

trabalho. Mas como esse é escasso e não há possibilidades de inserir todos no mercado 

formal, os governos têm apelado para ações empreendedoristas, de baixo custo e nível, para 

que até mesmo a singela responsabilidade pública de transferir renda básica aos pobres, de 

forma compensatória, seja substituída pelo labor impositivo dos mesmos (2012, p. 748). 

 Pereira destaca ainda,  

A descidadanização da política social, porque a maior parte do trabalho oferecido pela ética 

da autorresponsabilização dos pobres pelo seu próprio sustento e bem-estar é dissociada da 

cidadania; ou melhor, trata-se de trabalho precário (apesar de primar pela intensificação 

qualitativa dos ritmos produtivos, haja vista o caso dos operadores de telemarketing), 

flexível, mal pago e desprotegido. E o que vem sendo chamado de assistência tem mais 

caráter de penitência, tal como acontecia no século XIX sob a regência do sistema das 

workhouses inglesas, alcunhadas pejorativamente de novas bastilhas. Parece até que, em 

matéria de política social, o século XXI foi empurrado para o século XIX (2012, p.749). 

 É importante pensar que não se trata apenas de trabalho prisional como ressocialização, mas em 

que condições o trabalho ocorre, e que cobertura recebe dos direitos sociais, sob pena de se reivindicar 

trabalho para a população carcerária, sem considerar a lógica neoliberal que penetra cada vez mais fundo nas 

políticas sociais. Como cita a autora Wolff: 

O aumento da população carcerária, a falta de investimentos humanos e materiais nos 

presídios e a restrição dos investimentos em políticas sociais, terminaram, no entanto, por 

referendar a inocuidade do caráter ressocializador da pena, a despeito de sua previsão legal. 
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É possível inferir que, se anteriormente a ideia de recuperação dos presos justificava 

investimentos, mesmo que escassos, em programas de tratamento penal, agora a 

consciência de sua inoperância e o recrudescimento do estado penal trazem a ausência total 

de investimentos em políticas que levariam à preservação mínima de direitos (2015, p.4).  

 

 

Além do mais, a centralização das políticas no âmbito do sistema prisional impossibilitam um 

maior envolvimento e (co) responsabilidade com a comunidade local.   

A estadualização da administração penitenciária e das políticas de segurança pública e a 

tendência a resolver os problemas de violência e criminalidade através de políticas 

repressoras distancia e isola a comunidade do encaminhamento de seus problemas. Ao 

mesmo tempo, a centralização é reforçada retirando-se qualquer autonomia da comunidade 

em relação às políticas adotadas. É preciso ressaltar, no entanto, que é no âmbito de um 

município que o presídio está instalado, decorrendo daí a necessidade de articulações entre 

os diferentes poderes locais. Também é ali que vivem os familiares dos presos e os egressos 

que, por sua situação socioeconômica, são, em grande maioria, usuários das diferentes 

políticas sociais (WOLFF, 2015, p.8). 

 Neste sentido, é possível resgatar o que Couto problematiza como sendo elementos constitutivos do 

projeto de trabalho dos assistentes sociais, a fim de pensar estratégias para a intervenção destes profissionais 

na construção de estratégias e práticas que afirmem o direito ao trabalho do preso e do egresso prisional, a 

saber:  

(...) reconhecer quem são os cidadãos usuários desse serviço, quais são suas características, 

quais refrações da questão social estão sendo objeto de atendimento, como eles organizam 

seu modo de vida e de resistência. Enfim, é preciso buscar conhecê-los de forma que a 

proposta de trabalho venha ao encontro de suas formas de resistência e busque romper com 

tudo que os aniquila e os subjuga (...). Também é necessário reconhecer as demais 

intervenções profissionais que compartilham e/ou disputam o espaço com o Serviço Social, 

buscando compreender a totalidade da proposta de trabalho que se estabelece nesse espaço. 

A identificação de projetos solidários ou antagônicos que partilham o mesmo espaço faz 

com que a escolha de estratégias seja mais pertinente. Por fim, é preciso identificar esse 

espaço dentro da realidade social onde o trabalho se inscreve, reiterando a compreensão de 

que é necessário ter clareza dos impactos que o modo de organização da sociedade causa 

sobre a realidade do espaço onde se desenvolve o trabalho. É fundamental que o assistente 

social, ao propor o projeto de trabalho, compreenda como se conforma a instituição onde 

trabalha, quem são os usuários que se propõe a atender, que demandas lhe são colocadas e 

como isso pode ser compreendido dentro dos movimentos mais amplos da sociedade 

capitalista. (...) Esse profissional, atento às demandas contemporâneas, compreende o 

arsenal técnico-operativo como expressão de sua opção teórica, materializando o seu uso 

com o propósito de garantir a execução de seu trabalho na direção da construção de 

relações democráticas e emancipadoras, pressupostos básicos do projeto ético-político do 

Serviço Social (COUTO, 2009, p. 4-5-6). 

 E é tendo esta clareza e apreensão de uma dada realidade de trabalho, que é possível vislumbrar 

práticas efetivas que de fato incidam nas demandas identificadas. Como a autora bem coloca, é preciso 

conhecer não apenas a instituição, mas o espaço onde ela está alocada. No caso das instituições prisionais, se 

faz necessário o envolvimento do profissional assistente social nos espaços governamentais e também não 

governamentais, inclusive nos espaços privados. Envolver a comunidade, apresentando as demandas e suas 

implicações, exige habilidades técnicas e foco no projeto ético-político.  
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 Como exemplo de estratégia para a mediação da obtenção do trabalho prisional, cita-se os 

Conselhos da Comunidade135, que, em consonância com o trabalho do profissional assistente social, bem 

como demais profissionais que compartilham do mesmo espaço de trabalho, tem a competência de buscar 

parcerias também privadas e públicas, no caso os convênios ou protocolos de ação conjunta136 (PAC). Ou até 

mesmo fomentando a criação de cooperativas sociais, motivando os próprios presos para quando saírem em 

liberdade constituírem cooperativas137 

  Obviamente, estas estratégias e possibilidades de ações e mediação no que tange a garantia do 

direito ao trabalho constituem-se um grande desafio ao exercício profissional do assistente social que atua 

junto ao sistema prisional. E como assinala Borgianii:  

(...) não se pode perder de vista, nem por um instante, nesse cotidiano que tende a reiterar a 

aparência reificada da processualidade societária, que quem atua na área sociojurídica está 

confrontando o tempo todo com as contradições que surgem ou se renovam reiteradamente 

a partir da relação tensa entre as determinações próprias da sociedade que é regida pelo 

capital e o buscar da “justiça” (2013, p. 435). 

Com efeito, ciente de que as prisões, assim como a pobreza continuarão a fazer parte da sociedade 

– pelo menos enquanto o capitalismo permanecer como sistema econômico e político – é preciso lutar para 

desvencilhar as algemas apertadas do capitalismo nos homens e mulheres que clamam pela vida. 

Infelizmente ou felizmente, não há um manual a seguir, e por isso nós assistentes sociais devemos ser 

criativos, interventivos, articuladores, dinâmicos e acima de tudo utópicos.  

4. Considerações finais 

 A prisão em sua estrutura disciplinar punitiva não é sinônimo de ressocialização. Aliás, ela produz 

efeito contrário, ou seja, de autenticar a violência e a criminalidade. A questão social é tratada como caso de 

polícia articulado a um violento processo de criminalização da pobreza. É o que os dados mostram ao 

                                                           
135 Os Artigos 80 e 81 da LEP condicionam a criação de um Conselho da Comunidade em cada comarca, o qual deverá 

ser composto no mínimo por 1 (um) representante de associação comercial ou industrial, 1 (um) advogado indicado pela 

Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, 1 (um) Defensor Público indicado pelo Defensor Público Geral e 1 (um) 

assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. E estes 

representantes tem a incumbência de: I - visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na 

comarca; II - entrevistar presos; III - apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho Penitenciário;  IV 

- diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia 

com a direção do estabelecimento. 
136 Os PACs  são um instrumento que possibilita entidades privadas e públicas oferecerem trabalho remunerado ao 

preso, o que nada mais é do que um gerenciamento do Estado, no caso do Rio Grande do Sul a Superintendência dos 

Serviços Penitenciários (SUSEPE),  entre o empregador e o prestador de serviço, que é o próprio apenado (SUSEPE, 

2015). 

137 A Lei nº 9867 de 10 de novembro de 1999 dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Sociais, 

visando à integração social dos cidadãos, conforme especifica. No Art. 1o destaca que as Cooperativas Sociais, devem 

ser constituídas com a finalidade de inserir as pessoas em desvantagem no mercado econômico, por meio do trabalho, 

de maneira a promover a pessoa humana e a integração social dos cidadãos. E o Art. 3º expõe as pessoas em 

desvantagem que podem fazer parte da cooperativa: I – os deficientes físicos e sensoriais; II – os deficientes psíquicos e 

mentais, as pessoas dependentes de acompanhamento psiquiátrico permanente, e os egressos de hospitais psiquiátricos; 

III – os dependentes químicos; IV – os egressos de prisões; VI – os condenados a penas alternativas à detenção; VII – 

os adolescentes em idade adequada ao trabalho e situação familiar difícil do ponto de vista econômico, social ou 

afetivo. 
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divulgar o aumento de 161% da população prisional ao ano desde o início do século XXI. Esta realidade 

corrobora na necessidade de fazer uma análise crítica do sistema prisional, compreendendo as 

transformações que ocorrem na sociabilidade capitalista e no papel do Estado. Esta análise crítica é ainda 

mais essencial ao profissional assistente social que trabalha na instituição prisional, pois, cotidianamente lida 

com as expressões da questão social.      

 O Estado, embora tenha o dever de proteger e garantir os direitos sociais de todos cidadãos, 

submete-se as regras do capital que incide principalmente nas relações sociais, reproduzindo uma 

sociabilidade estranhada de coisificação, de fetichismo e embrutecimento humano. Assim, o Estado que tem 

a incumbência de ser social transforma-se em penal.  

 É neste cenário de mutações e aberrações que o trabalho prisional, na figura dos homens e 

mulheres submetidos a privação de liberdade,  também é penalizado. Mesmo que a Constituição Federal de 

1988 prescreva que o trabalho é direito do preso e a LEP defina que é dever, cabe ao Estado aferir a obtenção 

de trabalho. Trabalho digno, remunerado e que dê condições de sobrevivência para si e sua família. Para 

tanto, não será com trabalho voluntário, precarizado e explorado que a prisão irá proporcionar a 

ressocialização da pessoa presa, que após o retorno a sociedade extramuros será inserida de forma plena no 

salariato precário. 

 No Estado do Rio Grande do Sul, embora 25% dos presos estejam trabalhando, são apenas 11% 

que cumprem pena nos regimes semiaberto e aberto que possuem trabalho, e isso, contabilizando aqueles que 

estão inseridos em trabalhos voluntários ou em tarefas de manutenção da própria instituição prisional, ou 

seja, sem remuneração. Diante este cenário, fica implícito a desresponsabilização do Estado e o processo de 

criminalização da pobreza, que além de engrossar a população sobrante do mercado de trabalho, culpabiliza 

o próprio sujeito e seus familiares pela privação de liberdade.     

 Diante de tantos percalços, qual é a inferência do Serviço Social? Reconhecer e apreender a 

realidade em constante metamorfose, estudando e promovendo estratégias de resistência e combate a 

ampliação das expressões da questão social é o princípio para desenvolver ações no âmbito das políticas 

sociais públicas. Mesmo que o Estado democrático de direito, seja o responsável pela proteção e garantia aos 

direitos sociais haja contra seus preceitos, como no caso das políticas públicas prisionais, o Serviço Social 

não pode compactuar com tal escolha. Para tanto, o trabalho com profissionais de áreas afins e com a rede de 

serviços onde o profissional assistente social está inserido é essencial para fortalecer e encontrar formas de 

resistência para com a penalização que não é só do “crime”, mas também e principalmente do direito ao 

trabalho, do direito a sobrevivência.  

 Sendo a prisão por si só um espaço de exclusão e violência, é impensável que o profissional assistente 

social fique indiferente frente a tamanha penalização do ser humano. A priori, os direitos humanos são o 

argumento mais completo da luta pela consolidação do projeto ético-político e por uma nova ordem 

societária.  
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OBSERVA PAMPA: UMA EXPERIÊNCIA TRANSFORMADORA 

Paola Barreto Borges138 

 Loiva Mara de Oliveira Machado139 

 

RESUMO: O Observatório de Políticas Públicas da Fronteira Oeste do Rio Grande  do Sul “Observa 

Pampa”  constitui-se em Projeto de Extensão, vinculado a UNIPAMPA. Tem por objetivo fomentar o 

trabalho junto a crianças e adolescentes, no que se refere à garantia de direitos e políticas públicas; dar 

visibilidade aos indicadores socioeconômicos da região; acompanhar o desenvolvimento das políticas 

públicas e, também desenvolver ações junto à segmentos em situação de vulnerabilidade e risco social. Para 

tanto, organiza-se por meio de uma plataforma virtual e de ações diretas, junto a comunidade. Este artigo tem 

por objetivo socializar informações sobre o desenvolvimento do trabalho junto a crianças e adolescentes de 

12 a 15 anos, vinculados a duas instituições que executam serviços no âmbito da Política de Assistência 

Social: o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Paraboi e o Centro de Formação Teresa 

Verzeri. O projeto tem sido executado por meio da técnica de observação participante e de encontros 

quinzenas, em cada uma das instituições. Os temas debatidos foram definidos coletivamente com a 

participação dos/as integrantes de cada grupo. Em cada encontro houve a presença de um/a facilitador/a que 

possibilitou o debate e sistematização sobre o tema.  Os/as participantes tiveram a oportunidade de trazer 

relatos sobre situações que ocorriam no seu dia-a-dia, seja a partir da família, da escola, do espaço do CRAS 

e da comunidade. Ao longo do desenvolvimento do projeto foi possível estreitar o vínculo com as crianças e 

adolescentes. Também se verifica que os mesmos têm manifestado, ao longo dos encontros, maior 

compreensão em relação aos direitos humanos e políticas públicas, especialmente para crianças, adolescentes 

e jovens. O relato ora apresentado quer contribuir para a socialização desta experiência que ultrapassa as 

normativas de um grupo de convivência e fortalecimento de vínculo, apresentando-se como espaço fecundo 

para a construção da cidadania. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Observa Pampa constitui-se como um Observatório Participativo de Políticas Públicas, da Fronteira 

Oeste do Rio Grande do Sul. Além dos objetivos referido anteriormente, trata-se de um espaço que visa o 

fomento de ações no campo de ensino, pesquisa e extensão, na área de Serviço Social e  áreas afins, com 

vistas a construção de processos interdisciplinares que possibilitam segundo Zabala (1998, p. 143): “a 

interação entre duas ou mais disciplinas, que pode ir desde a simples comunicação de ideias até a integração 

recíproca dos conceitos fundamentais e da teoria do conhecimento, da metodologia e dos dados da pesquisa”.   

 Por ser um espaço de construção interdisciplinar, o Observa Pampa mobiliza um conjunto de 

profissionais e estudantes de diferentes áreas de conhecimento, fazendo com que estes tenham maior contato 

com a realidade, demandas e materialização de direitos e políticas públicas, especialmente com crianças e 

adolescentes. Para tanto o trabalho realizado dispõe de um plano, que materializa as discussões coletivas do 

processo de planejamento construído entre a equipe executora do projeto e os grupos de crianças e 

                                                           
138 Discente do 8º semestre no Curso de Publicidade e Propagando e bolsista do Projeto de Extensão Observa Pampa 

da Universidade Federal do Pampa – Campus São Borja/RS. E-mail: lolabarretob@hotmail.com 

139 Docente do Curso de Serviço Social e coordenadora do Projeto de Extensão Observa Pampa da Universidade 
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adolescentes. Observa-se que a cada momento de encontro há a possibilidade de avaliação e acolhida de 

novas sugestões sobre o que poderá ser trabalho em encontros futuros. 

2. VULNERABILIDADE SOCIAL E PROTEÇÃO SOCIAL, QUAL O PAPEL DOS SERVIÇOS DE 

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS? 

As crianças, adolescentes e idosos são os grupos mais atingidos pela vulnerabilidade social, pois 

dependem de terceiros para sobreviver, porém, isso não quer dizer que eles tenham vínculo afetivo com seus 

familiares. Essa vulnerabilidade vem da desigualdade social que esses grupos sofrem, onde falta o básico 

para sua sobrevivência. As crianças e adolescentes em situação vulnerabilidade e risco social vivem um 

cotidiano com diversas situações de violência e exclusão social, onde algumas dessas violências não são 

visíveis aos nossos olhos.  No que diz respeito à violência social, Levisky (2010) aponta que, 

Há um tipo de violência social que gera o excluído e que dele quer se afastar e se isentar de 

responsabilidades atribuindo-lhe a condição de objeto pernicioso. Essa mesma sociedade 

que exclui nega a consciência de que é, também, parcialmente corresponsável nas 

condições geradoras da exclusão e formação do elemento criminal. Vemos que muitos 

jovens não têm a oportunidade de ser e de existir; condições essenciais para a constituição 

do sujeito cidadão, e que lhes foi negada, às vezes, até antes mesmo do seu nascimento. 

Miséria, desorganização familiar, descaso, desfaçatez, além de desvios de verbas dos 

projetos sociais e da infraestrutura são avalizados pela impunidade e tolerância de 

esquemas políticos, governamentais e da própria sociedade (LEVISKY, 2010, p. 11). 

Esses grupos não conseguem lidar com o cotidiano em sociedade e se inserirem na estrutura social. Com 

respeito a isso, Abramovay (2002) diz que, 

“outro aspecto perverso da vulnerabilidade é a escassa disponibilidade de recursos materiais 

ou simbólicos a indivíduos ou grupos excluídos da sociedade. O não acesso a determinados 

insumos (educação, trabalho, saúde, lazer e cultura) diminui as chances de aquisição e 

aperfeiçoamento desses recursos que são fundamentais para que os jovens aproveitem as 

oportunidades oferecidas pelo Estado, mercado e sociedade para ascender socialmente” 

(ABRAMOVAY, 2002, p. 33). 

Para modificar essa realidade existem serviços, programas e projetos desenvolvidos por diferentes 

políticas públicas. Uma delas é no campo da assistência social, que tem por objetivo promover esses 

programas, projetos e benefícios de proteção sociais para famílias, jovens, adolescentes e demais pessoas que 

desses serviços necessitam. É preciso certificar-se que as atividades relacionadas à assistência social tenham 

como principal foco a família, garantido a convivência familiar e comunitária das mesmas. 

 A Constituição Federal de 1988 define que a proteção social no Brasil será viabilizada por meio do 

Sistema de Seguridade Social, formado pelas políticas de saúde, previdência e assistência social. A partir 

dessa Constituição são criadas as Leis Ordinárias para cada política pública. No âmbito da Política de 

Assistência Social é criada a Lei Orgânica de Assistência Social (1993) e posteriormente a Política Nacional 

de Assistência Social (2004) e Sistema Único de Assistência Social (2005).  

Nos Art. 203 e 204 da constituição, afirma-se o direito á assistência social, com a responsabilidade 

estatal para sua efetivação. Ele também assegura a participação da sociedade na formulação e no controle 

desta política em todos os níveis. Com isso, a realização do projeto tem como propósito desenvolver os 
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serviços de proteção básica, no âmbito da prevenção. A Política de Assistência Social, enquanto política 

pública é operacionalizada por um Sistema “público não contributivo, descentralizado e participativo, 

denominado Sistema Único de Assistência Social – SUAS” (NOB/SUAS, 2012, Art. 1º). Esta Política 

apresenta três funções principais: a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos.  A 

Proteção Social visa à oferta de um conjunto de “serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais” (NOB/SUAS, 2012, Art. 3º), os quais estão organizados no âmbito da Proteção Social 

Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) de Média e Alta Complexidade. 

O Centro de Referência de Assistência Social constitui-se como unidade pública estatal, localizado 

em áreas de vulnerabilidade social, é responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da 

Proteção Social Básica. A Proteção Social Básica tem como objetivos “prevenir situações de risco por meio 

do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários” (BRASIL, 2009, p. 33). Os serviços, programas, projetos e benefícios assegurados neste tipo 

de proteção são ofertados pelos Centros de Referência e Assistência Social - CRAS.   

Nessa condição, eles se configuram como instrumento estratégico dentro da rede de 

proteção e promoção social no Brasil. Não por acaso, são conhecidos também pelo nome de 

Casas das Famílias. Isso porque se organizam a partir do foco de atendimento na família. 

Dessa forma, além de potencializar o alcance das ações e políticas sociais, promovem o 

apoio para manter e sustentar os vínculos familiares e comunitários, com todos os bons 

efeitos que tem na sociedade (ANANIAS, 2007:02). 

De acordo com essa legislação, São Borja, constitui-se em município de médio porte, com uma 

população de 61.671 habitantes (IBGE, 2010). Para municípios desse porte a PNAS prevê a organização de, 

no mínimo, dois CRAS. Na cidade de São Borja existem seis CRAS, distribuídos entre os bairros: Centro, 

Passo, Paraboi, Leonel Brizola, Boa Vista e Arneldo Matter, os quatro últimos citados aqui são bancados pelo 

munícipio. O munícipio encontra-se atualmente em fase de reestruturação dessas unidades públicas, onde 

brevemente essas quatro unidades do CRAS possam vir a ter suas atividades encerradas. 

3. O TRABALHO REALIZADO JUNTO AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O 

CAMINHO PERCORRIDO, DESAFIOS E POSSIBILIDADES. 

Para dar início ao projeto, em um primeiro momento a coordenadora do projeto entrou em contato 

com as assistentes sociais das duas instituições escolhidas para a execução do projeto, onde foi agendado 

reuniões separadamente com cada uma delas com o objetivo de apresentar o plano de trabalho, com os 

cronogramas de atividades e as propostas dos temas que seriam abordados durante o período de execução do 

projeto, elaborado para cada instituição e o benefício que o projeto traria para cada uma. Após as reuniões, 

foi permitida a execução do projeto nas duas instituições.  

No ano de 2015, quando o projeto iniciou, a equipe executora do projeto era formada por quatro 

integrantes distribuídos entre docentes, discentes e TAE’s, de diferentes áreas do conhecimento, sendo que, 

durante os meses de continuação do projeto começamos a ter a contribuição de mais profissionais 

interessados em somar com o projeto. 
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As atividades no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Paraboi tiveram início em 

Abril de 2015 e no Centro de Formação Tereza Verzeri em Agosto do mesmo ano. Os públicos prioritários 

das nossas ações são as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social com idades 

entre 12 e 15 anos, cuja definição está referenciada no Art. 2º do Estatuto da Criança e Adolescente: 

“Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes 

aquela entre doze e dezoito anos de idade”. Esses grupos são usuários Política de Assistência Social, 

especialmente, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que “[...] possui caráter 

preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e 

potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias [...]”. Os encontros com cada grupo 

acontecem quinzenalmente, onde são desenvolvidos os serviços de proteção básica, no âmbito da prevenção, 

através de ações como: palestras e orientações, debates, cursos e oficinas lúdicas, sempre no turno inverso ao 

horário escolar. As figuras apresentadas na sequência são de atividades realizadas com ambos os grupos: 

 

Figura 1: Grupo do CRAS Paraboi na oficina de stencil. 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

Figura 2: Atividade sobre Direitos Humanos feito com o grupo do Centro de Formação Tereza Verzeri. 
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Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

Para a realização das atividades foi necessário em um primeiro momento, ajudar esses grupos de 

crianças e adolescentes a entenderem que como qualquer outro cidadão, eles também têm direitos que 

precisam ser garantidos pela sociedade em que convivem. Ao procurar os serviços oferecidos por essas duas 

instituições, as famílias encontram um espaço de convivência, onde há participação e cidadania, 

desenvolvendo suas autonomias a partir dos interesses e demandas dos grupos que lá se encontram. 

Quando começamos as atividades com ambos os grupos, no primeiro encontro buscamos a 

aproximação com as crianças e adolescentes, procurando conquistar a confiança deles e fazendo com que 

eles ficassem a vontade para sugerirem as temáticas que queriam discutir durante o período de execução do 

projeto nas instituições. As atividades que propomos para eles são desenvolvidas de formar lúdicas, onde 

usamos técnicas de vídeos, cartazes, dinâmicas, sempre dentro do plano de trabalho elaborado de forma 

conjunta pela equipe executora do projeto e dos grupos.  

No quadro 1 apresentamos as temáticas trabalhadas com ambos os grupos e seus objetivos principais. 

Quadro 1: Temáticas abordas com os grupos. 

 

TEMÁTICA 

 

OBJETIVOS 

CRIATIVIDADE Despertar a criatividade do grupo, fazendo com que eles definissem 

o nome e o símbolo do grupo. 

DIREITOS HUMANOS Fazer com que os grupos saibam que os direitos humanos são 

direitos básicos de qualquer membro que vive em sociedade, 

ressaltando, que esses direitos não podem ser negados a ninguém. 

VIOLÊNCIA ENTRE OS JOVENS Reflexão sobre o porquê a violência está no dia a dia do jovem, o 

que contribui para isso acontecer e o que pode ser feito para essas 

situações de violência parar. 
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GÊNERO, RAÇA E ETNIA. Mostrar que todos têm direitos iguais, independe de cor, raça, 

gênero, abordando a importância que todos temos dentro da 

sociedade. 

OFICINA DE MÚSICA Atividade interativa, mostrando a importância da música para a 

cultura e como ela pode inspirar as vidas das pessoas, fazendo com 

que a música seja uma inspiração para o futuro. 

MEIO AMBIENTE Conscientização desses grupos sobre o quão importante o meio 

ambiente é para nos, seres humanos e para o planeta. Mostrar que 

determinados materiais que normalmente vão para o lixo podem ser 

reutilizados de várias maneiras. 

JUVENTUDE E POLÍTICAS 

SOCIAIS 

Garantir que esses grupos saibam seus direitos, enquanto juventude. 

Associar os problemas mais frequentes no relacionamento das 

crianças e adolescentes e a sociedade (discriminação, desigualdade, 

oportunidades). 

DROGAS 

 

Conscientizar o grupo sobre o uso das drogas, mostrando os danos 

físicos e psicológicos acarretado por elas, buscando assim uma 

reflexão maior sobre o assunto.  

REALIDADE BRASILEIRA 

 

Qual a realidade em que os jovens vivem atualmente no país? 

CULTURA E RELIGIÃO 

 

Apresentar a diversidade cultural e religiosa existente pelo mundo, 

mostrando as curiosidades de determinadas culturas e religião.  

TEATRO 

 

Elaboração de uma peça de teatro sobre os direitos humanos. 

OFICINA DE STENCIL 

 

Ensinamento sobre as técnicas para a confecção do stencil 

INCLUSÃO SOCIAL 

 

Conversar sobre maneiras que os órgãos, instituições públicas 

dispõem para inserir o jovem dentro da sociedade. 

DESIGUALDADE SOCIAL 

 

De onde vem à desigualdade social? Reflexão sobre como a 

desigualdade social é vivência no Brasil e de que maneira ela é vista 

pela sociedade em que vivemos. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

As temáticas propostas sempre buscaram relacionar-se em um primeiro momento com a realidade 

em que os dois grupos vivem, seguido da realidade em que a sociedade em geral também vive, mostrando 

assim, que existe diferentes realidade. 

No CRAS Paraboi, pedimos ao grupo de crianças e adolescentes, que ao final de cada encontro eles 

recebiam uma folha A4 em branco e nela eles colocavam o que entenderam sobre o assunto que fora tratado 

naquele encontro, em forma de desenho, escrita, do jeito que eles conseguissem melhor se expressar, com 

essas folhas foi possível começar a confecção do livro do grupo, com sua finalização prevista para o final do 

ano de 2016.  
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Figura 3 e 4: Desenhos elaborados pelo grupo do CRAS Paraboi. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

No CRAS Paraboi também foi possível o processo de reflexão sobre qual a identidade que o grupo 

gostaria de ter com a criação do nome, que ficou “Geração Livre” e o símbolo, com o desenho de uma águia 

de asas abertas, com duas mãos no peito na cor branca e preta, representando a diversidade do grupo. 

 

Já no Centro de Formação Tereza Verzeri foi proposta a criação de uma peça teatral, onde as crianças 

e adolescentes foram divididos em dois grupos, cada um responsável pela elaboração e apresentação de um 

roteiro que se relacionasse com os Direitos Humanos, para ser apresentado ao final das atividades no ano de 

2016. 

Quando abordávamos os assuntos sobre violência e drogas era possível notar um incomodo inicial 

sobre os assuntos, mas ao decorrer da fala dos facilitadores eles começavam a relaxar e a trazer relatos sobre 
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as situações que aconteciam em suas escolas, bairros, alguns ainda relatavam tipos de violência que 

aconteciam muito próximos a eles, tudo com muita naturalidade. Eles relatavam também os tipos de 

violência que eles mesmos cometiam com os colegas de escola ou com amigos próximos, até mesmo, amigos 

de dentro dos grupos. Quando esses relatos eram apresentados, os facilitadores sempre buscavam a reflexão 

com os grupos do por que desses atos acontecerem e de como esses atos podiam ser resolvidos na base da 

conversa. 

Para socializar as informações do projeto em ambas as instituições de trabalho foi criada uma 

plataforma virtual interativa, que está em fase de implementação, onde o trabalho feito com as crianças e 

adolescentes e também outros projetos existem dentro da universidade serão divulgados dentro desse espaço. 

A seguir apresentamos a figura de como está sendo montada a plataforma virtual interativa. 

 

Figura 5: Plataforma virtual interativa 

 

Fonte: Mateus Medeiros 

 

A plataforma virtual desenvolve-se como um observatório que se apresenta como um espaço de 

trabalho interdisciplinar, mobilizando, como já citado anteriormente, a participação de profissionais de 

diferentes áreas do conhecimento. A plataforma virtual interativa está vinculada ao site institucional da 

Unipampa, são feitas reuniões semanais para debater questões relativas á organização e atualização da 

plataforma. Como o tema “políticas públicas” é muito abrangente, o observatório está sendo implantando de 

forma processual, com a visibilidade de determinadas áreas temáticas.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Considerando que o projeto Observa Pampa está em andamento, é importante ressaltar que o mesmo 

cumpre um papel fundamental entre o campo da Universidade-Sociedade, na medida em que propõe um 

trabalho direto entre essas duas partes. 

Como resultado parcial podemos destacar o vínculo estabelecido com a equipe executora do projeto 

e os dois grupos de trabalhos, fazendo que houvesse uma troca de conhecimento mútua entre ambas. 

Podemos destacar ainda, que por mais que a equipe executora e os facilitadores estivessem lá para dialogar, 

ensinar, debater, também estavam lá para aprender aquelas crianças e adolescentes, pois através do diálogo 

que acontecia durante os encontros, era possível aprender com a realidade e refletir sobre a realidade em que 

eles vivem.  

Projeto como o Observa Pampa qualifica a formação acadêmica e profissional dos acadêmicos e 

docentes envolvidos, pois a aproximação de duas realidades diferentes acaba se tornando um aprendizado a 

partir da troca de conhecimentos, além de desencadear importantes modificações no contexto da vida dessas 

crianças e adolescentes na medida em que as ações realizadas começavam a promover o amadurecimento 

desse grupo dentro da sociedade. Observa-se que as ações realizadas contribuem para a inclusão dessas 

crianças e adolescentes na sociedade de São Borja, ampliando a participação deles nas políticas públicas 

locais, que se constituem direitos de cidadania. 
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SAÚDE, SISTEMA PRISIONAL E SERVIÇO SOCIAL: POR UMA CONCEPÇÃO 

AMPLIADA DE SAÚDE E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS140 
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RESUMO: Com o objetivo de analisar o processo de efetivação da política de saúde no sistema 

prisional, no presente trabalho, enunciam-se questões relativas à implantação da política de saúde 

nos presídios, no intento de compreender e problematizar a assistência à saúde prestada a pessoa 

presa. A presente análise se estabelece com base no método científico dialético, configurando-se 

num estudo essencialmente exploratório que se desenvolve a partir de pesquisa bibliográfica e 

documental. Portanto, a legislação vigente, as produções teóricas na área, os conceitos 

teórico/práticos relacionados ao trabalho de atenção à saúde e, a experiência prática de profissional 

do Serviço Social, são eixos norteadores do estudo. Assim, este exercício analítico, possibilitou 

inferir que a política de saúde no sistema prisional sofre interferências em seu processo de 

efetivação, que perpassam por questões como, a rotina de segurança do estabelecimento prisional, 

as limitações físicas e de recursos humanos, além da necessidade de construir um trabalho em saúde 

comprometido com os objetivos do Sistema Único de Saúde brasileiro, de forma que a população 

prisional possa usufruir de um serviço em saúde qualificado e integral. 

 
Palavras-chave: Direito à Saúde. Sistema Prisional. Atenção Básica a Saúde. Direitos Humanos.  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo configura-se numa análise acerca da efetivação da política de saúde no sistema 

prisional, sob a perspectiva da concepção ampliada de saúde e efetivação dos direitos humanos, que orienta-

se pela legislação e bibliografia pertinente a área, bem como na vivência prática desta autora e profissional 

do Serviço Social.  

A proposta do estudo justifica-se por entender que a política de saúde é um campo de intervenção 

abrangente e desafiador, que se aprimora desde sua implantação. Logo, a inserção de unidades básicas de 

saúde em estabelecimentos prisionais é parte desse processo, configurando-se em mais um instrumento que 

visa fortalecer o princípio da saúde como direito fundamental humano.  

Assim, evidenciou-se a necessidade de aprofundar conhecimentos sobre a efetivação da política de 

saúde no sistema prisional, numa perspectiva de aperfeiçoar os serviços prestados, bem como, construir uma 

prática interventiva comprometida com os direitos da população atendida. 

No que se refere à metodologia, utilizou-se do método científico dialético, por identificar que este 

contribui para o alcance dos objetivos do estudo, uma vez que a dialética possibilita uma interpretação 

                                                           
140 Artigo de Conclusão de Curso apresentado à Especialização em Serviço Social e Direitos Humanos da 

Universidade Federal do Pampa, como requisito parcial para obtenção do Título de Especialista em Serviço 

Social e Direitos Humanos. São Borja, 2015. 
141 Assistente Social; Graduada em Serviço Social – FEMA; pós-graduanda em Serviço Social e Direitos 

Humanos – UNIPAMPA. E-mail: paulacristina_h@yahoo.com.br 
142 Professora UNIPAMPA – Orientadora; Graduada em Serviço Social – UCPEL; Mestre - PUCRS em 

Serviço Social e Doutora em Sociologia - UnB. 
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dinâmica e totalizante da realidade e, estabelece que para entender os fatos sociais é preciso considerar suas 

influências políticas, econômicas, culturais, etc (GIL, 2008).  

Assim, o presente estudo é de caráter exploratório e, se desenvolve a partir de pesquisa bibliográfica 

e documental, onde se utiliza de materiais (livros, artigos científicos, legislações) que versam sobre a 

temática evidenciada. Desse modo, soma-se aos conhecimentos adquiridos por meio da legislação e 

bibliografia, a experiência vivenciada enquanto profissional do Serviço Social. 

O artigo estrutura-se em três momentos, sendo que, a divisão proposta está de acordo com os 

objetivos específicos do mesmo. Na primeira etapa apresenta-se a legislação que reconhece a saúde como 

direito fundamental humano de acesso universal e, que instituiu o Sistema Único de Saúde no Brasil.  

Na sequência, realiza-se o resgate de questões pertinentes a implantação da política de saúde no 

sistema prisional; enunciando conceitos teórico/práticos que permeiam os processos de trabalho na atenção 

básica à saúde, ponderando de forma breve, questões referentes à intervenção do profissional do Serviço 

Social na política de saúde prisional. 

No terceiro momento, dá-se enfoque a saúde no sistema prisional na perspectiva de garantia dos 

direitos humanos, com vistas a produzir considerações acerca das possibilidades e desafios que perpassam o 

trabalho em saúde no sistema prisional. 

 

2 DA LEGALIDADE E EFETIVAÇÃO DO DIREITO A SAÚDE NO BRASIL  

É preciso considerar que, qualquer movimento de reconhecimento ao direito à saúde a partir de uma 

perspectiva histórica sugere enunciar a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), documento de 

abrangência internacional promulgado em 1948 pela Organização das Nações Unidas, que versa sobre 

direitos de diversas ordens que devem ser garantidos aos cidadãos.  

Já, no que se refere à saúde, afirma que “todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis [...]” (ONU, 1948, art. XXV).  

Partindo de tal afirmativa, verifica-se que já neste período, a saúde apresenta-se diretamente 

relacionada a outras necessidades humanas, o que sugestiona que o estado de plena saúde e bem-estar 

transcende as condições físicas e biológicas e, sofre influência de outros fatores, como as condições sociais, 

econômicas e, culturais, as quais interferem diretamente no modo de vida e, consequentemente na condição 

saúde das pessoas. 

Para tanto na concepção de Marques (2012, p. 19) “o direito aos cuidados de saúde, inerente á 

garantia do direito à vida, é problema que se discute no mundo inteiro, com diferentes abordagens e 

resultados” e, desde seu reconhecimento em âmbito internacional através da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, diversos países assumem o compromisso de elaborar suas normativas que versam sobre 

este direito humano fundamental.  

No tocante ao contexto brasileiro, na década de 30, já é possível identificar uma breve intervenção 

por parte do Estado, perante a estruturação de uma política de saúde no país. Porém, “a política de saúde 
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formulada nesse período era de caráter nacional, organizada em dois subsetores: o de saúde pública e o de 

medicina previdenciária” (BRAVO, 2009, p. 91).  

A saúde pública incidia sobre questões de combate a endemias e viabilização de condições sanitárias 

mais adequadas a população, já, a medicina previdenciária configurava-se num serviço de saúde direcionado 

a classe trabalhadora formal, a qual contribuía financeiramente para acessar os serviços de saúde.  

Diante desta realidade, pode-se afirmar que o país mostrava-se distante de promover adequadas 

condições de saúde, uma vez que, as intervenções realizadas eram incipientes e, não atendiam as reais 

necessidades da população. Além do mais, partindo de uma percepção histórica da política de saúde no 

Brasil, de um modo geral, se atribuiu a esta um caráter assistencialista, fragmentado e privatista, incapaz de 

viabilizar saúde e bem-estar a toda população, conforme os padrões enunciados na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. 

Reconhece-se que a trajetória de efetivação do direito à saúde no país foi desafiadora, especialmente 

a partir do momento em que a sociedade tem consciência desta garantia e, passa a reivindicar respostas mais 

eficazes por parte do Estado.  

Bravo (2009, p. 94 - 95), ao referir-se a politica de saúde no país, salienta que a mesma “enfrentou 

permanente tensão entre a ampliação dos serviços, a disponibilidade de recursos financeiros, os interesses 

advindos das conexões burocráticas entre o setor estatal e empresarial médico e a emergência do movimento 

sanitário”, sendo que, este último assume considerável destaque no que se refere à denúncia da ineficiência e 

precariedade dos serviços prestados na área da saúde.  

O ato de questionar os serviços de saúde se apresenta com intensidade na década de 1980, período 

em que grupos organizados reivindicavam que o Estado garantisse condições dignas de saúde a população. 

Foi neste período, que ganhou centralidade no cenário social brasileiro o movimento pela Reforma Sanitária,  

 
cujas principais bandeiras eram: 1) a melhoria das condições de saúde da população; 2) o 

reconhecimento da saúde como direito social universal; 3) a responsabilidade estatal na 

provisão das condições de acesso a esse direito; 4) a reorientação do modelo de atenção, 

sob a égide dos princípios da integralidade da atenção e da equidade; 5) a reorganização do 

sistema com a descentralização da responsabilidade pela provisão de ações e serviços 

(MERCADANTE, 2002, p. 246). 

 

O movimento da Reforma Sanitária exerceu influência no reconhecimento da saúde como direito 

social universal no Brasil, além de fomentar o debate e, a mobilização da sociedade com vistas à 

consolidação de uma política de saúde com novas perspectivas. 

Assim, “a década de 1980 se inicia com um movimento cada vez mais forte de contestação ao 

sistema de saúde governamental” (BRASIL, 2007, p. 29) especialmente por ser um período de 

redemocratização do país, quando se realiza a promulgação da nova Carta Constitucional Brasileira.  

“A chamada “Constituição Cidadã” foi um marco fundamental na redefinição das prioridades da 

política do Estado na área da saúde pública” (idem, 2007, p. 34), uma vez que, o texto constitucional 

reconhece a “saúde como direito social” (BRASIL, 1988, art. 6º) e, enfatiza que, 
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a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 1988, art. 196). 

 

O contexto143 demonstra avanços consideráveis em relação à afirmação do direito à saúde, entre as 

quais está a criação de um Sistema Único de Saúde (SUS). Implantado a partir da criação da Lei Orgânica da 

Saúde - Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.  

O sistema se constitui no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 

públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público, sendo que, a iniciativa privada pode participar em caráter complementar (BRASIL, 1990, art. 

4º).  

O SUS organiza-se em conformidade com as diretrizes previstas na Constituição Federal de 1988, 

que são: a descentralização; o atendimento integral, e; a participação da comunidade. Sendo financiado, com 

recursos da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras 

fontes (BRASIL, 1988, art. 198).   

E, dentre os princípios144 que orientam o sistema de saúde brasileiro, atribui-se destaque para os 

quatro primeiros, que são: a universalidade de acesso aos serviços de saúde; a integralidade de assistência; a 

preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral e; a igualdade da 

assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

Os princípios do SUS possibilitam aferir sua abrangência, no entanto, sabe-se que parcela 

significativa da população brasileira ainda enfrenta inúmeras dificuldades para acessar os serviços em saúde 

com integralidade, principalmente, quando dependem exclusivamente da rede pública. Mas, verifica-se um 

empenho para garantir adequadas condições de saúde à população, que se expressa na elaboração de 

documentos em nível nacional, estadual e municipal, que são os pactos, planos, políticas e, demais 

normativas complementares que objetivam concretizar os princípios e objetivos do SUS.  

Nesta perspectiva, assume centralidade no estudo a efetivação do direito a saúde da 

população prisional, uma vez que, a extensão da assistência à saúde conforme princípios do SUS a 

este público pode se considerar fato recente.  

                                                           
143 O processo constituinte e a promulgação da Constituição de 1988 representou, no plano jurídico, a promessa de 

afirmação e extensão dos direitos sociais em nosso país frente à grave crise e às demandas de enfrentamento dos 

enormes índices de desigualdade social. A Constituição Federal introduziu avanços que buscaram corrigir as históricas 

injustiças sociais acumuladas secularmente, incapaz de universalizar direitos, tendo em vista a longa tradição de 

privatizar a coisa pública pelas classes dominantes (BRAVO, 2009, p. 96; 97). 
144 Em complemento aos princípios enunciados no estudo, segue os demais que também constituem o Art. 7º da Lei nº 

8.080/90, que são: V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; VI - divulgação de informações 

quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; VII - utilização da epidemiologia para o 

estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática; VIII - participação da comunidade; 

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na 

descentralização dos serviços para os municípios; b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; X - 

integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; XI - conjugação dos recursos 

financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 

prestação de serviços de assistência à saúde da população; XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os 

níveis de assistência; e XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins 

idênticos (BRASIL, 1990). 
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2.1 DIREITO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL: DAS PROPOSIÇÔES LEGAIS E 

CONDIÇÕES REAIS 

Até o momento, identifica-se que a legislação vigente no país prevê de forma qualificada e 

abrangente a garantia do direito à saúde para à população, sem estabelecer qualquer distinção e/ou 

discriminação para seu acesso, demostrando seu potencial perante a efetivação dos direitos humanos.  

No entanto, ainda persistem entraves que impedem parcela significativa da população de ser assistida 

integralmente em sua condição de saúde. Portanto, se os sujeitos que dispõem do direito de ir e vir ainda 

encontram dificuldades para efetivar seu direito à saúde, como ficam aqueles que estão privados de 

liberdade? Quais as condições de saúde vivenciadas pelos mesmos? Uma vez que, indiscutivelmente também 

estão sujeitos a apresentar situações de adoecimento de diversas complexidades. “Homens e mulheres presos 

contraem doenças que deveriam preocupar seriamente a saúde pública dos estados, como é o caso da 

tuberculose e da AIDS, além da toxicomania e outras enfermidades” (TORRES, 2011, p. 86). Por isso, a 

questão da saúde no sistema prisional é uma problemática a ser enfrentada com seriedade.  

E, tratando-se de direitos e garantias no sistema prisional, enfatiza-se a Lei de Execução Penal145 

(LEP) que, mesmo anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, contempla conteúdo abrangente, 

pois seu texto “considera o condenado como sujeito de direitos e deveres” (SILVA, 2009). E enuncia a saúde 

como uma das assistências146 que o Estado deve prestar ao preso e, ao egresso147, afirmando que: 

 

Art. 14 - A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, 

compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. § 1º (Vetado). § 2º 

Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica 

necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do 

estabelecimento. § 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente 

no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido (Incluído pela Lei nº 11.942, de 

2009) (BRASIL, 1984).  

 

Neste caso, a pessoa que ingressar em estabelecimento prisional está sob tutela do Estado, por isso, 

deve ter assegurada adequadas condições de vida, de modo que, não sofra prejuízos a sua saúde.  

Mas, possibilitar a assistência à saúde nestes espaços conforme a previsão legal, não se mostra tarefa 

de fácil manejo. Pois, alguns presídios não ofereciam/oferecem condições estruturais adequadas para o 

atendimento, nem profissionais da área da saúde para prestar a primeira assistência. E, nestes casos, a 

pessoa presa que demanda cuidados em saúde precisa ser conduzida para atendimento na rede 

externa de serviços.  

                                                           
145 Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal.  
146 Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à 

convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Art. 11. A assistência será: I - material; 

II - à saúde; III - jurídica; IV - educacional; V - social; VI – religiosa (BRASIL, 1984). 
147 Art. 26. Considera-se egresso para os efeitos desta Lei: I - o liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da 

saída do estabelecimento; II - o liberado condicional, durante o período de prova (BRASIL, 1984). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11942.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11942.htm#art1


 

ANAIS DO I SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA, Volume 1, 2016, UNIPAMPA 

ISSN 2527-2411 
150 

Torres (2011, p. 88) confirma tal percepção ao afirmar que,  

as falhas no sistema penitenciário são sempre “justificadas” pelas ausências de maiores 

recursos materiais e humanos: faltam remédios, faltam profissionais técnicos e funcionários 

mais bem capacitados. O objetivo principal do sistema acaba resumindo-se em segurança e 

vigilância.  

 

Somam-se a esses fatores outros que impedem a adequada assistência à saúde, que são as condições 

insalubres dos presídios e, a superlotação, uma vez que o número de pessoas presas tem se mostrado 

incompatível com a capacidade estrutural dos estabelecimentos.   

Tais afirmativas se confirmam com base nos dados de pesquisa publicada148 pela Secretaria Nacional 

da Juventude, a qual informou que durante o período de 2005 a 2012 houve um crescimento de 74% da 

população prisional no Brasil, estando o Rio Grande do Sul em quarto lugar na classificação de estados com 

maior número de população presa, totalizando 29.243 pessoas naquele período. Atualmente, conforme 

dados149 da Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE) esse número eleva-se para 31.293 

pessoas presas. Todavia, ao identificar o aumento do número de pessoas presas, pode-se afirmar que 

aumentam diretamente as demandas em saúde no sistema prisional.  

Diante da precariedade de recursos humanos, físicos e financeiros, ficam evidentes as limitações para 

se prestar uma assistência à saúde condizente com o previsto em lei, impossibilitando de efetivar 

integralmente os direitos humanos no âmbito prisional. 

Logo, com o objetivo de incidir de forma concreta sobre esta realidade os setores competentes 

mobilizaram-se para atender de forma qualificada as necessidades em saúde da população prisional e, assim, 

implementou-se o Plano150 Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP) que buscou promover a 

inclusão da população prisional nos serviços de saúde ofertados pelo SUS. Cabe lembrar, que os serviços já 

eram ofertados desde a instituição da LEP, mas, assumiam um caráter restrito, incipiente e emergencial.  

Com o Plano adota-se uma nova lógica de trabalho, agora, mais comprometida com o atendimento 

integral à saúde da pessoa presa. E, para atender seus objetivos, foi elaborado a nível estadual um Plano 

Operativo Estadual151, que em linhas gerais versa sobre a gerência dos serviços, estratégias, ações e metas, 

que são de competência das equipes atuantes nas Unidades Básicas de Saúde Prisional dispostas nos 

estabelecimento prisionais. 

                                                           
148 Nesse contexto, a produção de um diagnóstico sobre o perfil da população carcerária torna-se necessária para que o 

governo possa desenvolver e aprimorar ações que reduzam a vulnerabilidade da população jovem ao sistema prisional, 

como medida de enfrentamento a mais uma forma de violência contra a população juvenil brasileira. Assim, a 

Secretaria Geral da Presidência da República e a Secretaria Nacional de Juventude lançam o Mapa do encarceramento: 

os jovens no Brasil (BRASIL, 2015, p. 9).  
149 Os dados da população presa no Rio Grande do Sul estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico da 

Superintendência dos Serviços Penitenciários – SUSEPE, sendo divulgados pelo Departamento de Segurança e 

Execução Penal, correspondem à atualização realizada em 06 de novembro de 2015. Disponível em: 

<http://www.susepe.rs.gov.br/capa.php>. Acesso em: 08 nov. 2015. 
150 Instituído pela Portaria Interministerial nº 1777, de 09 de setembro de 2003, o Plano resulta de um trabalho realizado 

pelo Ministério da Saúde e da Justiça e, contou com a participação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do 

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(BRASIL, 2005). 
151 Aprovado pela Resolução n.º 177/05 - CIB/RS, de 21 de setembro de 2005, é resultado de uma produção conjunta, 

entre a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança e, Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul.   

http://www.susepe.rs.gov.br/capa.php
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Uma das proposições mais recentes no que se refere à saúde no sistema prisional é a instituição da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional152 

(PNAISP) no âmbito do SUS. Perante a qual, os entes federativos têm prazo até 31 de dezembro de 2016 

para adequar-se (BRASIL, 2014, Art. 21).  

Cabe destacar que, o conteúdo da PNAISP está em consonância com os objetivos dos SUS e, 

apresenta como princípios:  

I - respeito aos direitos humanos e à justiça social; II - integralidade da atenção à saúde da 

população privada de liberdade no conjunto de ações de promoção, proteção, prevenção, 

assistência, recuperação e vigilância em saúde, executadas nos diferentes níveis de atenção; 

III - equidade, em virtude de reconhecer as diferenças e singularidades dos sujeitos de 

direitos; IV - promoção de iniciativas de ambiência humanizada e saudável com vistas à 

garantia da proteção dos direitos dessas pessoas; V - corresponsabilidade interfederativa 

quanto à organização dos serviços segundo a complexidade das ações desenvolvidas, 

assegurada por meio da Rede Atenção à Saúde no território; e VI - valorização de 

mecanismos de participação popular e controle social nos processos de formulação e gestão 

de políticas para atenção à saúde das pessoas privadas de liberdade (BRASIL, 2014, art. 3). 

 

De modo geral, as normativas que tratam do direito a saúde no sistema prisional objetivam a melhora 

efetiva nos serviços ofertados a população prisional. E foi em conformidade com este objetivo que se 

implantaram nos presídios Unidades Básicas de Saúde (UBS), as quais se configuram na principal porta de 

entrada da população para o atendimento de suas demandas, em nível de atenção básica à saúde.  

 

3 DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL: CONCEITOS QUE ORIENTAM 

A PRÁTICA  

Se em liberdade a população tem como referência para o atendimento em saúde a UBS de seu 

território, na situação de privação de liberdade tem a possibilidade de permanecer recebendo a mesma 

atenção e cuidado em saúde, agora, na UBS Prisional. Sendo válido destacar que, para muitos sujeitos esta 

pode ser a primeira oportunidade de acesso aos serviços de saúde na lógica da atenção básica. 

Complementando, Moscon e Krüger (2010) afirmam que na medida em que são disponibilizados os serviços, 

ganha visibilidade uma demanda historicamente reprimida, realidade evidente no sistema prisional. 

É pertinente frisar que os espaços de atenção à saúde no sistema prisional orientam suas atividades 

em concordância com a Política Nacional da Atenção Básica153 em saúde (PNAB). Assim, a UBS Prisional 

deve prestar seus serviços e desenvolver suas ações de acordo com as necessidades dos sujeitos que 

abrangem seu território, neste caso o estabelecimento prisional.  

Conforme a PNAB a atenção básica à saúde configura-se num conjunto de ações que atendem o 

indivíduo e a coletividade, envolvendo a promoção, proteção e prevenção da saúde e demais agravos, 

envolve também diagnosticar, tratar, reabilitar, reduzir danos e manter a boa saúde, desenvolvendo uma 

atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, 2012). 

                                                           
152 A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional é instituída 

pela Portaria Interministerial nº 1, de 02 de janeiro de 2014. 
153 A Política Nacional de Atenção Básica foi aprovada pela Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011. 
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Partindo deste enunciado identifica-se que o trabalho desenvolvido na UBS Prisional compreende 

uma abordagem complexa, com intervenções que superam o mero tratamento da enfermidade e, incidem 

sobre demais fatores que contribuem para o adoecimento da pessoa presa. Portanto, se considerado o que 

propõe a legislação vigente, a atuação na UBS Prisional deve superar o atendimento centrado na categoria 

médica, estendendo a prática do cuidado à saúde para outras áreas, uma vez que,  

 

há suficientes evidências empíricas para compreender que o enfoque biomédico não é capaz 

de explicar e intervir em toda a complexidade dos problemas de saúde-doença das 

populações e, por conseguinte, das formas de organização da sociedade para enfrentá-los 

(MERCADANTE, 2002, p. 292).  

 

Tal posicionamento relaciona-se com uma concepção ampliada de saúde, que, conforme Nogueira e 

Mioto (2009) concebe a doença ou a saúde como situações dinâmicas, que não podem ser explicadas 

somente pela interação mecânica de partes do organismo humano, uma vez que, sofrem influência da cultura, 

das relações sociais e econômicas, ainda destacam que, a saúde é produto do estilo e condições de vida, logo, 

saúde e doença são a representação da inserção dos sujeitos na sociedade.  

Esta concepção de saúde deve orientar as intervenções na UBS Prisional, uma vez que, a população 

atendida advém de contextos sociais complexos, onde prevalece o desemprego, a violência, a falta de 

moradia digna e saneamento básico adequado, alimentação de má qualidade, baixo nível de escolaridade, 

entre outros fatores que deixam os sujeitos mais suscetíveis ao adoecimento. Por isso, o cuidado em saúde 

não se limita a intervenção no processo saúde-doença, mas, precisa considerar o contexto de vida do sujeito, 

no intento de prestar um serviço em conformidade com os objetivos, princípios e diretrizes do SUS. 

Nesta perspectiva, assume importância um dos princípios da atenção básica à saúde: a “integralidade 

da atenção”, que deve nortear o trabalho desenvolvido na UBS Prisional. Pois, nos moldes atuais “a atenção 

básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção 

integral” (BRASIL, 2012, p. 20).  

Assim, tratando-se do atendimento a população prisional na perspectiva de integralidade da atenção, 

constata-se que a intervenção neste espaço deve considerar os diversos fatores que interferem na condição de 

saúde destes sujeitos, que são: a situação de cárcere; a superlotação; a ociosidade; as condições sanitárias do 

ambiente; os episódios de violência a que estão expostos; suas condições socioeconômicas; os hábitos e 

modos de vida; etc., construindo propostas interventivas condizentes com esta realidade, que possivelmente 

tendem a ser mais eficazes.   

Novamente se prioriza uma intervenção que transcenda as ações meramente assistenciais, centradas 

no diagnóstico e tratamento de doenças e, prima-se por ações de promoção, prevenção e proteção à saúde, 

que possuem maior possibilidade de impactar positivamente na vida dos sujeitos, até mesmo por mostrarem-

se mais comprometidas com a efetivação dos direitos humanos. Pois, de acordo com Vasconcelos (2009) se 

constituem num processo educativo, que tendem a resultar num bem, não num produto a ser consumido. Ou 

seja, além de receber a medicação para tratar a doença, também é direito do sujeito ser orientado com vistas a 

desenvolver sua capacidade de promover sua saúde e prevenir futuros agravos.    
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Partindo destas concepções torna-se evidente que, atender os objetivos deste modelo de atenção à 

saúde, pressupõe um trabalho interdisciplinar, com profissionais de diversas áreas, o que já é realidade em 

algumas UBS Prisionais, pois, desde a implantação das mesmas, está prevista a existência de uma equipe 

mínima154 multiprofissional. 

A equipe de saúde se constitui para prestar um serviço qualificado, a considerar que, “as novas 

diretrizes das diversas profissões têm ressaltado a importância de formar trabalhadores em saúde para o 

Sistema Único de Saúde com visão generalista e não fragmentada” (BRAVO; MATOS, 2009, p. 213). Logo, 

atuar em equipe amplifica as forças produtivas da cooperação, ao desenvolver um trabalho social combinado, 

aumenta-se a intensidade das operações e a produtividade do trabalhador coletivo (DALLA VECCHIA, 

2012).  

O conceito de trabalho interdisciplinar não é novidade no setor da saúde, mas, sua implantação 

efetiva possivelmente não se concretizou em parte das UBS, que muitas vezes, permanecem atuando na 

sistemática da assistência à saúde, com atividades centradas no agendamento de consultas e exames e, no 

repasse de medicação.  

Para complementar Dalla Vecchia (2012) salienta que, reproduzir o modelo assistencial 

hospitalocêntrico e privatista não se configura necessariamente em falta de vontade por parte dos defensores 

do SUS, mas, relaciona-se com o contexto vivenciado, onde imperam interesses políticos da indústria de 

medicamentos e equipamentos médicos; do empresariado da saúde e, dos agentes estatais que se submetem a 

estes segmentos.  

Dificulta-se assim, a possibilidade da equipe multidisciplinar atuar na perspectiva interdisciplinar, 

com vistas à promoção, proteção e prevenção da saúde, práticas que se caracterizam como promotoras de 

autonomia e, por vezes representam um risco para aqueles que lucram com o fornecimento de bens e 

serviços em saúde, uma vez que, se os sujeitos desenvolvem a capacidade do autocuidado em saúde, podem 

reduzir a demanda por atendimento médico e, consequentemente a aquisição de medicação. 

Em suma, a prática interdisciplinar nos serviços de saúde configura-se como positiva, porém, “exige 

que cada especialista ultrapasse os seus próprios limites, abrindo-se às contribuições de outras disciplinas” 

(SAMPAIO et al, 2010, p. 82). O que pressupõe maior interação e diálogo entre as áreas, proporcionado 

assim, uma troca de saberes, que tende a resultar na prestação de um atendimento mais qualificado, atento 

para as diversas demandas em saúde dos sujeitos, sejam elas, evidentes ou ocultas.  

Considerando a proposta do trabalho interdisciplinar em saúde, cabe ressaltar que o Serviço Social 

torna-se partícipe deste processo, pois, o assistente social integra a equipe de saúde da UBS Prisional e, como 

demais profissionais empenha-se para a resolução dos problemas evidenciados pelos usuários dos serviços 

em saúde. 

 

 

                                                           
154 Conforme previsto na Portaria nº 482 de 1º de abril de 2014 a equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde Prisional 

é composta por: cirurgião-dentista; enfermeiro; médico; técnico de enfermagem e, auxiliar de saúde bucal, sendo que, 

podem ser acrescidos a equipe, profissionais da psiquiatria, psicologia, serviço social, farmácia, fisioterapia e/ou terapia 

ocupacional, em conformidade com número de pessoas presas atendidas. 
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3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A INTERVENÇÃO DO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL 

NA POLÍTICA DE SAÚDE PRISIONAL  

Após discorrer brevemente sobre a finalidade da implantação da Unidade Básica de Saúde Prisional, 

pode-se identificar que os serviços em saúde prestados à pessoa presa devem estar em conformidade com 

aqueles disponibilizados a população em geral. Dessa forma, são dispostos a estes sujeitos os serviços 

prestados pelos profissionais do Serviço Social, os quais passaram a ser requisitados mais densamente para 

atuar na politica de saúde, quando da criação do Sistema Único de Saúde no país.  

Dessa forma, o profissional do Serviço Social desempenha suas atribuições em conformidade com a 

tríade155 de instrumentos norteadores156 da profissão, bem como da área da saúde e do sistema prisional, 

objetivando garantir a materialização deste direito à pessoa presa, ou seja, possibilitar o acesso aos serviços 

disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde.  

No entendimento de Bravo e Matos (2009, p. 213),  

 

o trabalho do assistente social na saúde deve ter como eixo central a busca criativa e 

incessante da incorporação dos conhecimentos e das novas requisições a profissão, 

articulados aos princípios dos projetos da reforma sanitária e ético-político do Serviço 

Social. É sempre na referência a estes dois projetos que se poderá ter a compreensão se o 

profissional está de fato dando respostas qualificadas às necessidades apresentadas pelos 

usuários. 

 

Fica expresso que, o profissional tem compromisso para com os interesses da população atendida e, 

para isso, precisa construir estratégias de intervenção que garantam a integralidade da atenção perante as 

necessidades de saúde. 

No que cabe considerar aspectos do cotidiano de trabalho do assistente social na UBS Prisional, é 

pertinente frisar que o profissional depara-se com demandas semelhantes a da UBS inserida na comunidade, 

onde se apresentam “demandas individualizadas espontâneas ou encaminhadas pelos demais profissionais da 

rede, às quais se mesclam entre necessidades de saúde e as necessidades sociais” (MOSCON; KRUGER, 

2010, p. 91). Onde, as solicitações mais frequentes referem-se a esclarecimentos acerca da “demora do 

agendamento de consulta com especialista na atenção secundária; a dificuldade e a demora na marcação de 

exames necessários para elucidação de diagnóstico” (MOSCON; KRUGER, 2010, p. 92).  

E, pelo fato do assistente social interessar-se pelas necessidades da população prisional, acolhe suas 

reivindicações e, realiza a interlocução entre os usuários e demais profissionais da equipe, visando dar 

resolutividade à demanda enunciada. Por isso, com frequência o profissional é solicitado a prestar 

esclarecimentos e informações sobre assuntos que perpassam a rotina e os serviços da UBS Prisional. 

Moscon e Kruger (2010) complementam ao afirmar que os assistentes sociais, no atendimento individual 

                                                           
155 Saber técnico-operativo, ético-político e teórico-metodológico da profissão.  
156 O profissional do Serviço Social constrói sua prática com base na legislação específica de sua área, a saber: o Código 

de Ética Profissional, a Lei de Regulamentação da Profissão, as normativas elaboradas pelos Conselhos Federal e 

Estadual (CFESS e CRESS), a Resolução CFESS n.º 383/99 de 29/03/1999, que caracteriza o assistente social como 

profissional da saúde, e o documento intitulado “Parâmetros para a atuação de assistentes sociais na política de saúde”, 

além de que considera o que preconiza a Constituição Federal Brasileira e a legislação específica da saúde. Sendo 

válido destacar que o profissional atuante na UBS Prisional orienta-se também pela Lei de Execução Penal.      
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fornecem informações claras e socializam direitos sociais e, no âmbito coletivo faz uma discussão mais 

abrangente, participando das atividades das instâncias de controle social.  

Para isso, os profissionais do Serviço Social, 

usam de recursos que se baseiam majoritariamente na escuta que acolhe, nas orientações 

que reorganizam o raciocínio, na tradução de informações técnicas e burocráticas para uma 

ação que direciona para a produção do acesso às políticas sociais. Essa forma de receber o 

usuário produz vínculo, acolhimento e tradução (SODRÉ, 2013, p. 82).  

 

O que não quer dizer que será o assistente social o profissional responsável por responder todas as 

demandas dos usuários, mas, possivelmente é ele quem da maior visibilidade as mesmas.  

Sendo importante considerar que, atuando na política da atenção básica em saúde, recomenda-se que 

o assistente social oriente sua prática na concepção ampliada de saúde, o que conforme Moscon e Kruger 

(2010) possibilita identificar que as necessidades em saúde relacionam-se à privação de demais direitos, 

como: educação, assistência social, trabalho, moradia, lazer, alimentação, entre outros, o que revela a 

carência de proteção social vivenciada pela população. 

Com base nas exigências do trabalho na atenção básica a saúde, identifica-se que a intervenção do 

assistente social envolve uma orientação acerca dos direitos, um esclarecimento sobre os serviços, a 

participação nas atividades de promoção, prevenção e proteção da saúde. O que tende a contribuir para a 

construção de uma nova cultura em saúde, onde os sujeitos desenvolvam a criticidade perante as realidades 

vivenciadas e, tenham consciência de que a “saúde é direito de todos e dever do Estado” conforme a norma 

constitucional brasileira.  

Portanto, o breve contexto enunciado sugere que a intervenção do profissional do Serviço Social na 

Unidade Básica de Saúde ainda possa assumir características de subordinação às demais áreas envolvidas, o 

que de acordo com Costa (2009) ocorre em função de que a saúde pública permanece centrada em prestar 

uma assistência curativa e individual, desconsiderando as reais necessidades dos sujeitos, por isso, a autora 

logo conclui que, para superar tal realidade é preciso mudar o modelo de atenção à saúde, que até o momento 

mantém-se centrado na hegemonia médica, pois, somente assim, será possível construir um trabalho em 

saúde que tem como objetivo primeiro a defesa da vida, onde o assistente social será reconhecido pela 

especificidade de seu trabalho. 

 

4 DIREITO A SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL NA PESPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS: 

POSSIBILIDADES E DESAFIOS  

Com base nas considerações realizadas até o momento, verifica-se que as autoridades competentes 

mobilizam-se para viabilizar o pleno acesso à saúde para a população prisional. Situação motivada pelo fato 

da saúde ser um direito social fundamental de acesso universal e gratuito. E foi assim, que o esforço de 

estender o acesso à política de saúde à pessoa presa gerou visibilidade a uma demanda oculta. Uma vez que, 

na condição de “isolada” do convívio social, a população prisional é considerada pertencente a uma 

sociedade à parte, diante da qual recai o discurso de que o atendimento de suas necessidades é desperdício de 

recurso público. Porém, aqueles que partilham desta concepção, possivelmente desconhecem que, 
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a implementação de atividades no ambiente das prisões voltadas para a assistência à saúde, 

jurídica, social e religiosa, à educação e ao trabalho objetivam, pois, à garantia dos 

inalienáveis direitos do preso e ao respeito à sua dignidade de pessoa humana (SILVA, 

2009, p. 83, grifo meu).    

 

Portanto, é dever do estado garantir assistência à pessoa presa, uma vez que a situação de privação de 

liberdade, não pode impedir o acesso aos demais direitos fundamentais humanos. Neste sentido, Silva (2009, 

p. 67) complementa ao afirmar que “o Estado que mata, que tortura, que humilha o cidadão, não só perde 

qualquer legitimidade como contradiz a sua própria razão de ser, que é servir à tutela dos direitos 

fundamentais do homem, colocando-se no mesmo nível dos delinquentes”. Neste caso, a sociedade que 

relega a pessoa presa à desassistência, não pode esperar que o retorno da mesma ao convívio social se faça 

positivo e saudável.      

Diante deste contexto, pensar o direito a saúde na perspectiva dos direitos humanos no sistema 

prisional é tarefa desafiadora, mas, ainda maior é o desafio de colocar em prática essa proposição. Afinal, 

existem barreiras significativas que interferem neste processo, as quais se expressam na própria configuração 

do sistema prisional, na ineficiência e omissão do estado, bem como na oposição por parte da sociedade em 

relação à garantia dos direitos da pessoa presa. Pois, “recorrentemente nos defrontamos com a ideia de que a 

proteção dos direitos humanos constitui um meio de estímulo ao crime, de privilégio de bandidos e de “boa 

vida” aos presos” (FORTI et al, 2013, p. 50).   

Por vezes, garantir o direito a saúde no sistema prisional exige superar o preconceito e a 

discriminação perante a população prisional, uma vez que, “o reconhecimento e o respeito à diferença se 

apresentam como condição para a realização do direito universal a saúde” (RIBEIRO, 2007, p. 1520).  

Mann (1996) em sua produção textual intitulada “Saúde Pública e Direitos Humanos” evidencia que 

qualquer violação aos direitos humanos tem grande potencial de impactar na saúde das pessoas. Ao mesmo 

tempo, enuncia que existem diferentes elementos que afetam a condição de saúde das pessoas, mas, alega 

que os fatores sociais são os mais influentes, daí a necessidade da abordagem em saúde transcender a 

tradicional perspectiva biomédica e, orientar-se pela estrutura dos direitos humanos, que pode proporcionar 

uma abordagem em saúde comprometida como o bem-estar físico, mental e social.  

Partindo desta afirmativa infere-se que, a garantia dos direitos humanos possibilita uma vida em 

condições mais saudáveis. Eis, o grande desafio de pensar a saúde no sistema prisional, uma vez que, a 

prisão se afirma historicamente como violadora dos direitos mais fundamentais.  

 

A violação dos direitos humanos dos presos é, portanto, parte de uma ideologia de 

permanentes violações dos direitos dos segmentos excluídos na sociedade 

brasileira. O sistema carcerário, em suas ineficiências, reproduz o descaso com a 

propositura de políticas sociais na atual conjuntura do Estado brasileiro bem como 

a falta de vontade política dos governos de caráter neoliberal, para o enfrentamento 

da desigualdade social (TORRES, 2011, p. 91).     
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Diante desta afirmativa, questiona-se: como promover o direito a saúde na perspectiva dos direitos 

humanos no sistema prisional? Por isso, entende-se que viabilizar condições de saúde inspirada na concepção 

de direitos humanos parece ser tarefa inconclusa, que precisa ser encarada com maior responsabilidade e 

comprometimento, pois, “a ligação entre as ideias e a prática dos direitos humanos pode ajudar a revitalizar a 

saúde pública” (MANN, 1996, p. 144).  

Por isso, é pertinente frisar a afirmação de Ventura (2010, p. 96) que salienta que, “fortalecer a 

promoção e reforçar as obrigações dos países relacionadas aos direitos humanos no âmbito da saúde é, sem 

dúvida, uma estratégia central para a plena eficácia e universalização deste direito”, estratégia que é tarefa 

dos trabalhadores em saúde, dos usuários dos serviços e, da sociedade em geral. 

Sabe-se que o SUS está em processo de implantação e aperfeiçoamento em nosso país, contudo, 

apresentou consideráveis avanços nas últimas décadas, entre os quais, está o empenho pela efetivação de 

uma política de saúde que atenda os interesses da população prisional. O que fica expresso nas normativas 

divulgadas desde 2003157 e, em período recente, na Politica Nacional de Atenção Integral a Saúde das 

Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) que tem como objetivo geral “garantir o 

acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS” (BRASIL, 2014, 

Art. 5º). Esta normatização exige dos entes estatais comprometimento perante a condição de saúde das 

pessoas presas, as quais devem ter a possibilidade de acessar os serviços de saúde com integralidade.  

Todavia, a implantação da UBS Prisional ocorre justamente para proporcionar esse acesso, uma vez 

que, dispõe de equipe multiprofissional que presta serviços de assistência, proteção, prevenção e promoção à 

saúde. Portanto, a existência da UBS no estabelecimento prisional configura-se numa possibilidade concreta 

de atender as necessidades em saúde da pessoa presa.  

No que tange aos desafios para a efetivação da política de saúde no sistema prisional, seguem alguns 

questionamentos norteadores: Quem apoia tal proposta? As autoridades competentes comprometem-se com a 

qualidade dos serviços prestados na UBS Prisional? 

Historicamente a condição de saúde da população prisional, assim como as demais assistências que 

lhes é de direito, não eram prioridades para os governos e, pouco se debatia sobre a temática, ficando esta, 

como pauta de discussão dos defensores dos direitos humanos. Porém, resultantes de um processo lento, 

ocorrem mudanças consideráveis perante o atendimento das necessidades das pessoas presas, entre as quais 

se destaca a implantação da UBS Prisional.  

No entanto, as configurações do sistema penitenciário permanecem as mesmas. Uma instituição que 

tem a função de isolar os sujeitos do convívio em sociedade, pouco se preocupa em atender suas 

necessidades, a contar que, tal feito esbarra na segurança do estabelecimento prisional. Pois, diante de um 

número ainda insuficiente de servidores para conduzir os(as) presos(as) para o atendimento em saúde, muitos 

precisam aguardar o momento oportuno para ser atendido, de modo que, não comprometa a segurança.  

A própria estrutura física, também é uma barreira a ser enfrentada, pois dificulta a assistência em 

saúde. Além de que, é preciso considerar que, a cela, espaço que as pessoas presas permanecem a maior 

parte do tempo, estão superlotadas; são ambientes úmidos; de pouca luminosidade e ventilação, o que 

                                                           
157 Ano de implantação do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, já enunciado neste estudo.  
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caracteriza um ambiente de violação de direitos. A carência de espaços destinados a atividades de grupo, 

também deve ser considerada, pois, dificulta a realização de ações de prevenção, proteção e promoção à 

saúde.  

Diante deste contexto, como proporcionar o cuidado integral em saúde? Logo, a prática fica relegada 

as ações assistenciais, que envolvem atendimentos individualizados e repasse de medicação, em 

consequência identifica-se “a fragmentação da atenção, a desresponsabilização e, a dificuldade de abordar as 

pessoas de forma global” (BRASIL, 2012, p. 33). De modo, que os serviços em saúde acabam se resumindo 

ao atendimento clínico, centrado na doença. 

Neste sentido, Mercadante (2002, p. 293) destaca que, 

 

a inserção do enfoque da promoção da saúde no SUS permite questionar a hegemonia do 

enfoque biomédico e recuperar as promessas da reforma sanitária brasileira, que apontam 

para uma abordagem da saúde em toda a sua complexidade.  

 

Condição esta, que tende a possibilitar uma maior probabilidade de promover saúde na perspectiva 

dos direitos humanos, pois, a realização deste tipo de abordagem exige considerar os diversos fatores que 

determinam as condições de saúde dos sujeitos. Buss e Filho (2007) na produção intitulada “A saúde e seus 

determinantes sociais” utilizam o conceito elaborado pela Comissão Nacional sobre os Determinantes 

Sociais da Saúde (CNDSS) que considera os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico/raciais, 

psicológicos e comportamentais como influentes para a ocorrência de problemas de saúde. 

Dessa forma, executar uma abordagem pautada nesta perspectiva está em consonância com a 

concepção ampliada de saúde, mas, tendo diante das limitações inerentes ao sistema prisional, ainda é uma 

prática em construção. Em suma pode-se afirmar que, atuar em conformidade com os princípios do SUS, é o 

desafio mais evidente a ser superado.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É visível a abrangência da política de saúde brasileira e, os avanços que ocorrem desde a 

implantação do Sistema Único de Saúde em 1988, dentre os quais faz parte a formulação de uma Política 

Nacional de Atenção Integral a Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). 

Política que demonstra uma mudança de postura perante a atenção dispensada ao atendimento das 

necessidades em saúde da pessoa presa, comprometendo-se em promover melhores condições de acesso a 

este direito fundamental humano.  

Sendo o objetivo do estudo, analisar a efetivação da politica de saúde no sistema prisional, logo, 

identifica-se a existência de fatores que interferem nesse processo, os quais estão relacionados à própria 

rotina de segurança do estabelecimento prisional, as limitações físicas e de recursos humanos, além da 

necessidade de construir um processo interventivo comprometido com os conceitos que orientam a atenção 

básica em saúde e, que atendam os objetivos do Sistema Único de Saúde brasileiro, de forma que, a 

população prisional possa usufruir de um serviço em saúde qualificado e integral. 
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É importante destacar que a realização do estudo demonstra que o debate sobre a temática da “saúde 

e o sistema prisional” ainda é elementar, carecendo de maior número de produções teóricas, sendo assim, os 

subsídios para análise originam-se do comparativo entre o que preconiza a legislação e, o que se executa na 

prática.    

Todavia verifica-se que os serviços em saúde ultrapassam a mera assistência (ambulatorial e 

medicamentosa) sobre as situações de enfermidades, de modo que, os profissionais devem ter a competência 

de considerar os fatores determinantes da saúde. Exige-se então, uma revisão da abordagem realizada na 

UBS Prisional, a qual precisa desprender-se da visão reducionista de saúde e comprometer-se com a 

concepção ampliada de saúde. 

Ao mesmo tempo, é preciso superar a fragmentação das ações, que geram a baixa resolutividade dos 

atendimentos, ficando evidente a necessidade de interação entre os profissionais para que atuem na 

perspectiva da interdisciplinaridade.    

Mostra-se fundamental, que a equipe de profissionais da UBS Prisional amplie sua capacidade de 

cuidado e, atente para a garantia dos direitos humanos, uma vez que, a violação destes impacta na saúde dos 

sujeitos. Afinal, por mais que a defesa dos direitos da população prisional não é de interesse de grande 

parcela da sociedade, principalmente daqueles que se deixam levar pelo senso comum, todos os profissionais 

da saúde possuem um compromisso perante os interesses da população atendida.  

E, particularmente o profissional do Serviço Social deve mostrar-se comprometido com a defesa 

intransigente dos direitos humanos, princípio fundamental do Código de Ética Profissional, além de que, 

precisa reivindicar a efetivação dos direitos da pessoa presa, tendo ciência de que as garantias que lhe forem 

viabilizadas tendem a impactar positivamente na vida dos mesmos.    

Em suma, para a politica de saúde prisional mostrar-se efetiva, é preciso maior fiscalização e 

cobrança aos órgãos competentes. Uma vez que, tornar o sistema prisional um “território saudável” é tarefa 

complexa, pois, em meio ao contexto de afirmação do neoliberalismo, sistema econômico que não está 

comprometido com a garantia dos direitos humanos, os obstáculos são evidentes, porém, não devem ser 

entendidos como insuperáveis.  
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – FORMAS DE SUBALTERNIZAÇÃO E O ATO DE 

CULPAR A VÍTIVA 

 
Claudiomiro Ramos Moreira158 

Jaqueline Carvalho Quadrado159 

 

RESUMO: O presente resumo, visa problematizar o tema da violência contra a mulher, bem como analisar o 

porquê de ainda haver a naturalização e o ato culpabelizar a vítima de violência. Para tal analise, parte-se de 

uma pesquisa bibliográfica, a qual compreende a violência como algo, histórico, social e cultural. A 

violência contra a mulher, é em muitas ocasiões justificada em um sentido biológico, onde é a natureza 

impõe diferenças (igualdade e desigualdades) que devem ser respeitadas, neste sentido “ela legitima uma 

relação de dominação inscrevendo-a em uma natureza biológica que é, por sua vez, ela própria uma 

construção social naturalizada (BOURDIEU, 2012)”. Neste trabalho, visamos esmiuçar, algumas formas de 

dominação que influenciam na violência contra a mulher, uma delas, é construção de identidade desigual, 

deste a mais tenra idade a mulher é ensinada a desempenhar um papel na sociedade. A violência de gênero, é 

outro fator que influencia, a violência de gênero é aqui entendida, como uma violência utilizada para manter 

a hegemonia de um sexo sobre o outro, (TELES, 2003) “A própria expressão ‘violência contra mulher’ foi 

assim concebida por ser praticada contra pessoa do sexo feminino, apenas e simplesmente pela sua condição 

de mulher”. A violência contra a mulher inscreve-se no corpo da mulher, não apenas como violência física, 

mas, no controle do padrão de beleza da mulher, o corpo da mulher torna-se objeto extremamente 

sexualizado. Nesta sociedade machista, o enfrentamento da violência contra a mulher é feita de inúmeras 

formas, uma destas formas é a Lei 11.340/2006, ou Lei Maria da Penha, que coloca a violência contra a 

mulher como “violação dos direitos humanos”. Em suma, a violência contra a mulher é ainda justificada, 

naturalizada e banalizada, este trabalho, apenas problematizou de forma sucinta alguns destes fatores. Seu 

objetivo é colaborar com o debate sobre o tema.  

  

Palavras-Chaves: violência, mulher, culpabelizar, naturalização, justificação. 

 
                                                                                                                  Fero tui sceleris160 

                                                                                                       “Entrego à tua perversidade.” 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Ao se tratar da violência contra a mulher, não estamos tratando apenas da violência física (esta é 

mais conhecida devido a sua visibilidade, o que leva à ser vista na maioria dos casos como a única forma de 

violência), ocasionando a exclusão de outras formas de violências tais como: psicológica, doméstica, 

institucional, social, estrutural, gênero etc. A violência contra a mulher está de tal forma presente em nossa 

sociedade que, tornou-se algo natural e justificável. A inferioridade da mulher perante o homem é 

(re)produzida de inúmeras formas, seja pela educação, pela estrutura social, ou na forma em que a sociedade 

está alicerçada que, por sua vez, tem sua manutenção garantida por uma educação patriarcal. Esta educação 

patriarcal acaba por banalizar a violência contra a mulher, ocorrendo assim o ato de culpabelizar a vítima que 

sofre a violência, vistos nos mais variados discursos, que questionam a conduta da mulher, que sofre o ato da 

                                                           
158 Discente do Curso de Serviço Social, bolsista Monitor do Componente Curricular de Graduação Formação Social, 

Política e Econômica; da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) campus São Borja, Rio Grande do Sul. 

Endereço Eletrônico, E-mail – crmclaudiomoreiracrm@gmail.com. 
159  Docente da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), campus São Borja. E-mail - 

jaquelineq18@yahoo.com.br 
160  Carmina Burana – Carl Orff (1935/1936), trecho retirado de; Fortuna Imperatrix Mundi – “Fortuna, Imperatriz 

do Mundo” 

  I: O Fortuna.  
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violência. O ato de culpabelizar a mulher pela violência sofrida e tal que, é questionado o que ela fez ou 

deixou de fazer para justificar o ato da violência sofrida, e não o porquê da violência contra a mulher ainda 

ser praticada e justificada.  

Não é difícil encontrar em noticiários da televisão ou em jornais, notícias que evidenciam casos de 

agressão contra mulheres, perpetradas por namorados, maridos ou companheiros que não aceitam a 

separação. O discurso de que (se não for minha não será de mais ninguém) ainda se encontra presente em 

nossa sociedade. A mulher é tomada como propriedade pertencente ao homem, e este por sua vez 

desempenha seu papel de “ser” superior, sentindo-se proprietário da mulher. A sociedade constrói e atribui 

tanto a mulher quanto ao homem, papeis diferentes e desiguais entre si.  

Compreendendo que a violência é algo, social, histórico e cultural e que estes fatores trazem ao 

tema não a justificativa, mas, a compreensão de que a desigualdade existente entre homens e mulheres não é 

algo relativamente novo, mas ao contrário, é uma construção demasiada antiga. Vemos em Aristóteles (2006, 

p. 33), a evidência do papel desigual e inferior atribuído a mulher, quando diz “Na ordem natural [...] o 

macho está acima da fêmea [...]. Quanto ao sexo, a diferença é indelével: qualquer que seja a idade da 

mulher, o homem deve conservar sua superioridade”. Não cabe aqui a demonização de tal autor161, mas deve-

se ver que, o papel inferior atribuído a mulher não é algo de nossa sociedade contemporânea, deve-se 

também notar que a justificativa de tal discurso é a ordem natural, ou seja, a natureza impõe diferenças 

(igualdade e desigualdades) que devem ser respeitadas, neste sentido “ela legitima uma relação de 

dominação inscrevendo-a em uma natureza biológica que é, por sua vez, ela própria uma construção social 

naturalizada (BOURDIEU, 2012, p. 33, grifos do autor)”. Retira-se assim de tal discurso a construção social, 

no que tange a construção de uma mulher subalterna ao homem, é notado a atualidade do conteúdo de tal 

texto, mas, não tomado como verdade única, e como forma de justificativa para atribuição de papel inferior à 

mulher. Ainda que seja um discurso baseado em um contexto totalmente diferente do nosso, nota-se que 

mesmo passado mais de dois mil anos, ainda vemos discursos parecidos sendo proferidos.  

Compreendendo que o papel subalterno atribuído à mulher é uma construção social, e não possui 

justificação na natureza, ou seja, não é biológico, pois biologicamente falando esta impõe diferença entre os 

sexos – feminino e masculino – onde não há atribuição de superioridade nem de inferioridade. Desta forma 

busca-se trazer um debate, tendo como viés a tentativa de desmistificar a violência contra a mulher, como 

demonstrar que, apesar do crescente debate sobre o tema, ainda se vê o ato de culpabelizar a mulher pela 

violência sofrida. Segundo (TELES, 2003, p. 11) “A violência contra a mulher carrega um estigma como se 

fosse um sinal no corpo e na alma da mulher. É como se alguém tivesse determinado que se nem todas as 

mulheres foram espancadas ou estupradas ainda, poderão sê-lo qualquer dia desses”.  

Se ainda não foram vítimas de violência é porque estão fazendo algo que, as outras mulheres não 

fizeram. Logo a denúncia que é a porta de entrada para o enfrentamento deste tema, traz ainda outro debate. 

“Muitas mulheres temem fazer a denúncia, muitos serviços públicos não registram corretamente os casos de 

                                                           
161  Deve-se notar que estamos falando de um pensador que se encontra em uma época totalmente diferente da 

nossa, isto é, deve-se vê-lo como filho de seu tempo. Não se deve julgar o autor tendo como base a moral atual de nossa 

sociedade. O contexto social e histórico em que o autor se encontra é totalmente diferente do atual. 
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violência contra as mulheres (TELES, 2003, p. 13)”. Isto traz para a mulher um sentimento de desamparo e 

desproteção, onde esta fica à mercê de uma violência cada vez mais grave. Resignada a um papel inferior.  

Para compreender o fenômeno da violência contra a mulher, que em nossa sociedade tornou-se 

algo naturalizado, banalizado e justificado. Este trabalho analisou de forma sucinta, isto é, apenas levantou 

uma ponta do véu que encobre a violência contra a mulher, que a muito tempo vem sendo descoberto aos 

poucos. Logo busca apenas demonstrar alguns fatores que, influenciam de forma indireta ou indireta sobre a 

naturalização, banalização e justificação da violência contra a mulher. Assim, analisa a construção desigual 

de identidade, onde, evidencia-se o fato de a menina ser educada desde a mais tenra idade a desempenhar um 

papel na sociedade. Em sua maioria, tal papel é inferior ao papel atribuído ao menino. Deve-se entender esta 

construção de identidade, como algo histórico, construído no passado, mas, que ainda exerce influência no 

presente. A violência de gênero, configura-se como aquela violência contra a mulher, pelo fato de ela ser 

mulher, mas, não apenas isto, a violência é em muitos casos utilizada para punir a mulher que, ousa 

questionar este papel inferior que lhe é atribuído. Como a violência é utilizada como forma de manter a 

superioridade do homem frente a mulher. A violência contra a mulher, encontra no corpo da mulher o objeto 

perfeito, não apenas na violência física. Pois ocorre em paralelo com a violência física, uma “violência 

simbólica” que age no corpo da mulher, a qual impõe a este um padrão de corpo perfeito. O corpo da mulher, 

e consequentemente a própria mulher, torna-se uma mercadoria, onde a mulher deve buscar um padrão de 

beleza que dificilmente é o seu. Para alcançar este padrão, a mulher recorre a cirurgias plástica de fins 

estéticos. O corpo padronizado da mulher é altamente sexualizado, ele (o corpo) deve expressar esta 

sexualidade. E esta busca pela beleza ideal, já não é mais apenas almejado por mulheres, mas, acaba por ser 

imposto à meninas, que cada vez mais novas buscam alcançar um ideal de beleza, o qual dificilmente é o 

seu. 

A construção de uma identidade desigual, a violência utilizada como punição e como forma de 

manter uma dominação, a violência contra o corpo da mulher, imponto um padrão de beleza único, onde o 

não seguimento deste padrão causa uma espécie de exclusão social. São decorrência desta, naturalização, 

banalização e justificação da violência contra a mulher. Seria difícil precisar qual, tem ou dá origem a uma 

destas categorias. Mas, pode-se perceber a conexão que existe entre elas. Por fim para enfrentar esta 

situação, tem-se a Lei 11.340/2006, cujo maior desafio, e coibir e consequentemente punir uma violência, 

que em nossa sociedade, possui raízes fortes, devido a uma longa construção histórica, que ultrapassou os 

limites da violência física. Tornando-se natural, banal e passível de justificativa que em muitos caos acaba 

por ser aceita.  

 

2. UMA CONSTRUÇÃO DESIGUAL DE IDENTIDADE 

Educada desde a mais tenra idade, a mulher é ensinada (no que podemos dizer) a desempenhar o 

seu papel na sociedade. Simone de Beauvoir162 em seu livro “O segundo sexo vol. II” diz “Ninguém nasce 

mulher: torna-se mulher.” Demonstrando o papel do social na transformação da e na mulher, ou seja, não há 

                                                           
162 Devido à falta de numeração nas páginas no livro digitalizado, optou-se por utilizar-se da paginação do documento 

em PDF.  
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neste sentido um destino (pré)determinado ao qual a menina deve seguir, ou se existe é decorrente de uma 

construção social exterior e anterior a ela. Ocorre que o “tornar-se mulher” é em suma, o que a sociedade (lê-

se sociedade de homens) entende e constrói como o que, vem a ser e deva ser “mulher”. A educação possui 

papel de enorme importância nesta construção, Lê Breton (2007, p. 67) corrobora com esta afirmação 

quando diz que, “Em nossas sociedades, por exemplo, tanto a menina como o menino podem ser educados 

conforme uma predestinação social, que de antemão, lhes impõe um sistema de atitudes que corresponde aos 

estereótipos sociais”. Através dela que é construído o ser mulher e o ser homem, atribuindo a estes 

características que visam à diferenciação de suas ações e condutas que, consequentemente demarca o grupo 

ao qual pertence, ou seja, ao grupo masculino ou feminino. Lê Breton (2007, p. 65) demonstra que, 

  

O homem possui a faculdade de fecundar a mulher enquanto esta conhece menstruações 

regulares, carrega em si a criança que coloca no mundo e em seguida aleita. Aí estão os 

traços estruturais, em torno dos quais as sociedades humanas acrescentam infinitos detalhes 

para definir socialmente o que significa o homem e o que significa a mulher, as qualidades 

e o status respectivo que enraízam suas relações com o mundo suas relações entre si. (LÊ 

BRETON, 2007, p. 65, grifos do autor). 
 

 

As características não ficam restritas a ordem biológica (aleitamento, gestação e fecundação), estas 

são características relacionadas ao sexo biológico, que por sua vez influenciam nas características atribuídas 

ao agir da mulher e do homem. O que se espera do agir da mulher deve estar dentro dos padrões estipulados 

pela sociedade, o que aprendeu desde menina, deve ser seguido, respeitado e nunca questionado (dado ao 

fato que, quem primeiro lhes ensina o seu papel, são os pais que exercem poder sobre os filhos de forma a 

ditar-lhes suas ações e condutas, sobretudo em público) o poder exercido pelos pais acaba por, influenciar o 

respeito à norma e o seu não questionamento (deve-se notar que nem sempre este “não questionamento” 

ocorre de forma duradoura).  

A construção desta identidade está relacionada ao sexo e suas características que, por sua vez se 

relacionam ao gênero163 e suas características. Notado de forma mais saliente, quando usado em favor da 

dominação do homem sobre a mulher, a força física por ser maior no homem, traz a este o status de superior, 

em contra partida sendo a estatura física da mulher menor em relação ao homem, traz a ela a característica de 

submissa ao homem. Tomando Saffioti (2004, p. 45) definimos que “o gênero e a construção social do 

masculino e do feminino”. Esta construção social, não deixa explicito qualquer relação desigual existente 

entre homens e mulheres, enfatiza apenas o papel do social na construção de uma identidade masculina e 

feminina. Paechter (2009, p. 16) demonstra que “A distinção entre homem e mulher é básica para nossa 

compreensão de nós mesmos enquanto seres humanos”. Onde é levado em conta o papel social 

desempenhado, o grupo ao qual pertencemos, tendo este papel significativa importância na educação e 

formação da pessoa. O problema encontra-se no fato de apenas considerar estes dois grupos, como forma de 

criação de uma identidade, fato que ainda se perpetua em nossa sociedade. Entender-se como pertencentes a 

                                                           
163 O fato de ser a o sexo feminino (a mulher) que gesta a criança, é atribuído ao gênero feminino em geral que, toda 

mulher deve ser preparada para ser mãe, ou que é característica da mulher a amabilidade e a maternidade. O discurso 

que “ela nasceu para ser mãe”, representa esta atribuição do sexo e sua característica, ao que se espera do gênero 

feminino.   
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estes grupos é importante, mas, não significa que são os únicos (dois) grupos como o qual pode ocorrer uma 

identificação, não se deve cair na normatização da identidade. Não se deve cair no erro de pensar que, tal 

construção de identidade é igual, mas, ao contrário ela é desigual em sua própria construção. A atribuição de 

características de “dominação” aos homens e de “objeto passível de dominação” como característica das 

mulheres, visa unicamente demonstrar a “[...] divisão fundamental entre masculino, ativo, e o feminino, 

passivo, [...] (BOURDIEU, 2012, p. 31)”.  

A atribuição de características demasiadas pejorativas as mulheres, é uma das maneiras de 

demonstrar e manter a superioridade masculina, mas não pode ser tomada como uma justificativa, uma vez 

que “Força de ordem masculina se evidencia no fato que ela dispensa justificação (BOURDIEU, 2012, p. 

18)”. O não questionamento desta “ordem” apenas reforça a desigualdade existente entre homens e mulheres. 

É intrínseca a educação recebida (por meninos e meninas) em nossa sociedade, o não questionamento desta 

ordem à reforça cada vez mais. “Os preconceitos contra as mulheres, ao longo desse processo histórico, vêm 

reforçando a idéia e a imagem da submissão feminina (TELES, 2003, p. 32)”, a construção de estereótipos e 

pré-conceitos ao que tange ser mulher, traz a naturalização e a transforma em algo cultural, onde não cabe 

espaço para contestação.  

Um dos grandes fatores que justificam a (suposta) inferioridade da mulher perante o homem, é o 

complexo de castração, concebido por Sigmund Freud. Onde “[...]o conhecimento de que a mulher não tem 

pênis pode criar no menino sentimentos de desprezo ao sexo feminino e tendência a considerar as mulheres 

como seres inferiores (D’ANDREA, 2006, p. 66)”. A tendência de criar na mulher inveja ao pênis do 

homem, onde há na menina uma não aceitação desta castração, consequentemente a menina começa a agir 

com maneiras masculinas D’Andrea (2006), leva a intender que, no fundo a menina e/ou a mulher deseja ser 

um menino (homem). A comparação feita pela menina entre o pênis do menino e o seu clitóris, a leva a um 

sentimento de mutilação, e consequentemente uma inveja ao sexo oposto, desta forma a menina  

 

Tende responsabilizar a mãe como causadora do seu ‘defeito físico’ e sua relação afetiva 

com ela é abalada. Então, o pai passa a ser percebido como uma figura importante, aquele 

que pode lhe restituir o pênis que ela não tem, o que é depois substituído pelo desejo de ter 

um filho. (D’ANDREA, 2006, p. 66). 

 
 

O sentimento de subalternização (supostamente) existente na mulher, não se deve ao fato de ela não possuir 

um pênis, mas decorrência da importância dada pelos pais ao pênis do menino. Não significa que por possuir um pênis 

faz do menino superior a mulher, mas a importância dada a tal objeto (falo) que causa na menina esta possível inveja. 

Beauvoir (2009, p.62-63) demonstra mais enfaticamente esta ideia quando diz que  

 

Não é a ausência do pênis que provoca o complexo e sim o conjunto da situação; a menina 

não inveja o falo a não ser como símbolo dos privilégios concedidos aos meninos; o lugar 

que o pai ocupa na família, a preponderância universal dos machos, a educação, tudo a 

confirma na idéia da superioridade masculina.  (BEAUVOIR, 2009, p.62-63) 

 

A construção social da importância de ser homem acaba por sufocar o ser mulher, a qual é relegada 

a uma condição de menor relevância social. As brincadeiras de crianças são uma prova desta construção de 
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uma educação desigual e patriarcal, onde os meninos brincam de lutando entre si, guerra, herói e bandido, 

demonstrando sua força, virilidade e coragem, enquanto a menina brinca de boneca, onde desempenha o 

papel de mãe (sempre boa mãe é claro). Enquanto que o “falo” representa ao menino sua força e virilidade, 

um poder comparado com o de outros meninos Beauvoir (2009).  A boneca como objeto inanimado, é 

colocado nas mãos da menina “[...] a fim que desempenhe junto dela o papel de alter ego, [...] (BEAUVOIR, 

2009, p. 275; grifos da autora)”. Ocorre o reconhecimento da menina na boneca, “[..]a menina embala a 

boneca e enfeita-a como aspira a ser enfeitada e embalada; inversamente, ela pensa a si mesma como uma 

maravilhosa boneca (BEAUVOIR, 2009, p. 276)”.  

Não cabe dar como verdade única que, é a “boneca” que determina a conduta e a ação da menina, 

ou que se deve ao fator biológico a passividade empregada como característica da mulher, mas “[...]é um 

destino que lhe é imposto por seus educadores e pela sociedade (BEAUVOIR, 2009, p. 276)”.  

A construção social desta identidade não fica circunscrita apenas no âmbito subjetivo, inscreve-se 

no âmbito objetivo, exterior do sujeito, mais precisamente no corpo do sujeito. (Lê Breton, 2007, p. 7) 

demonstra que, “Do corpo nascem e se propagam as significações que fundamentam a existência individual e 

coletiva; ele é o eixo da relação com o mundo, [...]”, ou seja, a interiorização da submissão feminina pode 

ser, e é notada na maioria dos casos, no corpo da mulher (busca de uma forma física mais feminina, 

gestualidade, ações do corpo, as normas de comportamento em público, o modo de sentar e de sorrir etc.). 

São estereótipos construídos, são normas que regem o agir da mulher, tais normas tendem a variar de cultura 

para cultura, mas, não seria errado afirmar que todas (ou quase todas) possuem suas normas que regem este 

agir tanto do homem quanto o agir da mulher, ou como diz Lê Breton (2007, p. 66) “A condição do homem e 

da mulher não se inscreve em seu estado corporal, ela é construída socialmente”.  

O próprio uso da violência é vista pelo homem como forma, de demonstrar sua força, coragem e 

virilidade, “A virilidade, entendida como capacidade reprodutiva, sexual e social, mas também como aptidão 

ao combate e ao exercício da violência [...] (BOURDIEU, 2012, p. 64, grifos do autor)”. Ainda hoje vemos 

amostras dessa “virilidade” e “força física” masculina, esportes como UFC, onde homens se agridem até o 

sangue, onde o último a ficar de pé é o vencedor o mais forte. 

Nos deparamos com um conjunto de normas socialmente criadas, que não apenas regem nossa 

conduta, mas, determinam nossa identidade e consequentemente nosso agir como tal, o que traz a difícil 

tarefa da sua superação.  

Qualquer ruptura que, visa à superação deste status quo é tratado como um tabu que, por sua vez 

toma a forma de barreiras que delimitam o ponto de superação destes tabus, ou seja, do que é ou não 

permitido. Segundo (SILVA, 2010, p. 41) “O poder de determinação adquirido por esses tabus, por vezes, se 

fixa entre os mais proeminentes, podendo, inclusive, comportar mais força objetiva do que os tabus 

políticos”164. Os tabus estão intimamente ligados a própria pessoa (subjetivo) e ao que lhe foi ensinado e 

interiorizado e aceito como verdade, colocar a prova este ensinamento é colocar a prova o que se acredita e o 

conjunto de suas crenças. O tabu torna-se um dogma que, não deve ser mudado ou contestado, mas mantido. 

                                                           
164 Apesar de que, o tabu tratado por Silva seja referente aos tabus sexuais, é válida a sua contribuição na demonstração 

do poder destes tabus. No que tange a tabus sexuais, estes também exercem sua força sobre as mulheres. 
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Há desta forma uma dupla cilada, na contestação desse status quo, ou seja, ao ser feita uma ação 

que visa à igualdade de papeis, é colocado em xeque o seu papel até ali desempenhado. A atribuição de 

características a estes papeis, deve ser confirmada e demonstrada através de ações as quais são ensinadas 

pelo grupo ao qual a pessoa faz parte. Ao ser contestado o papel atribuído ao homem e a mulher, o grupo 

coloca em xeque o seu pertencimento ao grupo e ao lugar que ocupa dentro dele. 

 

3. VIOLÊNCIA DE GÊNERO – CONTRUÍNDO A SUBMISSÃO 

 

Entendendo que em nossa sociedade existe uma construção desigual entre homens e mulheres, 

onde é atribuído o papel de superioridade ao homem e o papel de inferioridade à mulher, sendo muitas vezes 

o suficiente para justificar a violência cometida contra a mulher.  E tendo já demonstrado o conceito de 

gênero, como uma construção social, busca-se conceituar o termo violência que, pode ser entendido como o 

 

uso da força física, psicológica ou intelectual para obrigar outra pessoa a fazer algo 

que não esta com vontade; é constranger, é tolher a liberdade, é incomodar, é 

impedir a outra pessoa de manifestar seu desejo e sua vontade, sob pena de viver 

gravemente ameaçada ou até mesmo ser espancada, lesionada ou morta. (TELES, 

2003, p. 15) 

 
 

A violência é em suma, o ato de limitar a liberdade de outrem, onde ocorre o desrespeito e a 

violação dos direitos da pessoa. Tomando ainda outra visão de violência, segundo (IANNI, 2004, p. 168) 

 

Em geral, a fúria da violência tem a ver com a destruição do ‘outro’, ‘diferente’, ‘estranho’, 

como o que busca a purificação da sociedade, o exorcismo de dilemas difíceis, a 

sublimação do absurdo embutido nas formas de sociabilidade e nos jogos das forças sociais. 

(IANNI, 2004, p. 168)  

 

 

É notado que a violência (de gênero) é utilizada para demonstrar e manter a hegemonia de um sexo 

sobre o outro, onde existe um poder dominante, neste caso do homem sobre a mulher. A delimitação e/ou até 

a extinção da liberdade da mulher, a sua destruição e sujeição frente ao poder do homem, são consequências 

da violência contra a mulher, e em muitos casos são resultados esperados. A violência contra a mulher, pode 

ser tomado sob dois viés: quando utilizada como forma de dominação do homem sobre a mulher, onde 

ocorre a submissão da mulher perante um poder desigual. E quando a violência é utilizada como (certa) 

punição ao não respeito as normas impostas pela sociedade patriarcal. Não seria errado tomar a violência 

como sendo uma correção no que tange ao desrespeito a uma determinada conduta social, ou seja, sua 

justificação esta alicerçada no ato punitivo à uma transgressão as normas sociais, um não cumprimento de 

seu papel (ex. a mulher foi agredida por que se recusou a ter relações sexuais com seu marido), Saffioti 

(2004, p. 115) corrobora esta ideia quando afirma que “[...] a execução do projeto de dominação-exploração 

da categoria social homens exige de sua capacidade de mando seja auxiliada pela violência (grifos da 

autora)”. Recorre-se a Foucault (2012, p. 83) quando este afirma que, “É portanto necessário controlar e 

codificar todas essas práticas ilícitas. É preciso que as infrações sejam bem definidas e punidas com 
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segurança, que [...] seja determinado o que é infração intolerável, e que lhe seja infligido um castigo de que 

ela não poderá escapar”. É preciso controlar a mulher que, busca igualdade entre homens e mulheres, é 

preciso punir para que não voltem a questionar ou buscar independência frente ao homem, a morte da mulher 

cometida por um companheiro que não aceita a separação é o exemplo mais radical desse controle, que o 

homem busca exercer sobre a mulher. A violência não visa apenas servir como forma de punição, mas, serve 

como alerta, uma forma de prevenção a qualquer outro ato parecido. A própria relação sexual por si só 

representa uma relação de dominação, como diz Bourdieu (2012, p. 31 grifos do autor) “[...] o desejo 

masculino como desejo de posse, como dominação erotizada, e o desejo feminino como desejo da dominação 

masculina, como subordinação erotizada, ou mesmo, em última instância, como reconhecimento erotizada da 

dominação”. A mulher ao tentar romper com este papel de submissão, o homem se utiliza da violência para 

manter seu papel hegemônico, o qual é cobrado socialmente. 

Ao tratar de violência contra a mulher estamos falando de “violência de gênero”, pois segundo 

Teles (2003, p. 19) “A própria expressão ‘violência contra mulher’ foi assim concebida por ser praticada 

contra pessoa do sexo feminino, apenas e simplesmente pela sua condição de mulher”. Segundo Mapa da 

Violência (2012, p. 8), “Nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010 foram assassinadas no país acima de 92 

mil mulheres, 43,7 mil só na última década”. Apesar que noticiários tenham demonstrado que mais homens 

morrem pela violência (no transito, brigas e etc.), a “violência de gênero” recai principalmente sobre a 

mulher (devido ao papel submisso que lhe é atribuído). É entendendo este papel atribuído à mulher que, 

podemos entender do porquê – ao falarmos de violência de gênero, falamos de violência contra a mulher. 

Ocorre o erro de pensar que a desigualdade de gênero, é desigualdade entre mulheres e homens, mas segundo 

(SAFFIOTI, 2004, p. 117)  

 

Cabe chamar a atenção para o fato de que esta violência de gênero praticada diretamente 

pelo patriarca ou por seus prepostos pode recair sobre outro homem. Nada impede também 

que uma mulher perpetre este tipo de violência contra um homem ou contra outra mulher. 

A ordem das bicadas na sociedade humana é muito complexa, uma vez que resulta de três 

hierarquias/ contradições – de gênero, de etnia e de classe (SAFFIOTI, 2004, p. 117). 

 
 

Portanto se é notado que, a violência de gênero pode ser perpetrada por uma mulher contra outra 

mulher ou contra um homem, desta forma, tal violência é decorrente devido a uma desigualdade, pois como 

diz Foucault (1988) a relação de poder baseia-se na desigualdade, mas, que o poder não vem de cima para 

baixo, ele perpassa as relações sociais. Seja ela de poder de comando (chefe e empregado), de classe social 

(rico e pobre), de etnia (um exemplo é violência contra os nordestinos), ainda podemos colocar a violência 

decorrente da desigualdade intelectual. Mas é a desigualdade econômica, sempre vinculada como 

responsável ou servindo como base aos atos de violências que são praticados, desta forma joga-se a violência 

a um local geográfico facilmente reconhecido (favelas, bairros mais afastados dos centros urbanos), 

ocorrendo assim a vinculação da violência como sendo características de locais e de pessoas pobres, sem 

estudo, mas deve-se notar que “Em qualquer classe social há violência contra a mulher (TELES, 2003, p. 

11). 
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A submissão feminina perante a violência sofrida encontra base e legitimação nos discursos que, 

colocam a mulher como conivente com os atos de violência sofridos constantemente, seja no trabalho, em 

casa ou fora desses âmbitos. Esta conivência ganha respaldo na visão de cumplicidade feminina as agressões 

sofridas, ocorre a responsabilização da mulher pela violência sofrida, a qual visa a retirada do foco da 

dominação exercida por homens sob as mulheres. Ora se há conivência e/ou cumplicidade feminina perante 

os atos de violência, como há a resistência e o enfrentamento deste paradigma, o que se espera, ou que a 

sociedade espera como ação da mulher que foi ou é agredida, e a sua desvinculação ao agressor, caso isso 

não venha à se concretizar, levanta-se a certeza de cumplicidade da mulher ao agressor. “A rigor, não é fácil, 

para uma mulher, romper com a relação amorosa sem auxílio externo. Todavia, as mulheres sempre reagem 

contra o agressor, das mais diferentes maneiras (SAFFIOTI, 2004, p. 121-122)”.  

Se é colocado que as mulheres são desde a mais tenra idade ensinadas a desempenhar um papel de 

submissão frente aos homens, Miller (2011) caracteriza a violência como “educação” onde o mau trato nega 

à criança não só seus direitos (dignidade, respeito como pessoa), como também se constrói um sistema, onde 

é impossível para a “criança” perceber as humilhações e degradações por ela sofrida. Há neste caso a 

construção de uma não percepção de que, o ato de violência sofrido seja em si um ato de violência Miller 

(2011). Ocorre uma anestesia na própria percepção da pessoa, obstruindo a visão do ato violento praticado, 

ou seja, não se percebe este ato como uma violência em si, mas como um ato natural ou até visto como sinal 

de amor. 

A passividade, conivência, submissão e naturalização perante a violência, são atribuições 

femininas, não devido a sua constituição biológica (constantemente atribuída como justificativa para a 

atribuição de tais características), mas a uma educação que tem como alicerce de coação e correção de 

conduta, a própria violência justificada e salvaguardada pelo poder patriarcal de nossa sociedade. Dentro de 

tal sociedade cabe (é esperada tal desempenho) a mulher reconhecer ou apenas aceitar seu papel de 

inferioridade, a atribuição de papeis que apenas podem ser desempenhados por mulheres que, em sua maioria 

é visto pela sociedade machista como sendo uma atividade pejorativa e de baixa honra para homens. A 

atribuição de status a certas atividades, levando em consideração se estas são desempenhadas ou não por 

homens, visam manter o status de rebaixamento da capacidade feminina, vemos de forma mais latente no 

mundo do trabalho, onde é notado que  

 

O mundo do trabalho está, assim, repleto de pequenos grupos profissionais isolados 

(serviço de hospital, gabinetes de ministérios etc.) que funcionam como quase famílias, nos 

quais o chefe do serviço, quase sempre um homem, exerce uma autoridade paternalista, 

[...], oferece uma proteção generalizada a um pessoal subalterno, principalmente feminino 

(enfermeiras, assistentes, secretárias) [...]. 

Mas essas possibilidades objetivas se fazem lembrar também, de maneira bem concreta e 

bem sensível, não apenas em todos os signos hierárquicos da divisão do trabalho 

(médico/enfermeira, chefe/secretária etc.) bem como em todas as manifestações visíveis das 

diferenças entre os sexos (atitude, roupas, penteado) e, mais amplamente, nos detalhes, 

aparentemente insignificantes, dos comportamentos quotidianos, que encerram inúmeros e 

imperceptíveis apelos à ordem. (BOURDIEU, 2012, p. 73, grifos do autor)  
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Dentro do mundo competitivo do trabalho, um cargo de chefia desempenhado por uma mulher é 

algo raro. O fato que ocorre, sendo mulher e sendo-lhe atribuído características tais como docilidade, 

amabilidade, complacência e entre outras, coloca-se em xeque sua capacidade de mando, ou quando não é 

questionada sua honra, vista no discurso – o que fez para conseguir tal cargo. Dentro deste mundo 

extremamente machista que é o mundo do trabalho, cabe a mulher fazer dois caminhos, o primeiro e fazer-se 

respeitar como mulher capaz de desempenhar suas funções de chefe com a maior competência, devido ao 

fato que o homem dificilmente aceitam ordens de mulheres, por vê-las como inferiores a eles, mesmo sendo 

esta sua superior (chefe), o segundo caminho é fazer-se respeitar como chefe apta para tal cargo, este 

caminho é extremamente difícil, primeiro porque não se aceita por parte dos homens que uma mulher lhe dê 

ordens, segundo sua competência é sempre questionada. Atribuições estas que visam manter a mulher 

submissa ao homem de negócios, chefe de grandes empresas, enquanto é relegada à mulher atividades como 

cuidar da casa, o trabalho de secretaria, enfermeira entre outras atividades.  

O fato que ocorre é que, é negado a mulher a oportunidade de demonstrar sua capacidade, se a 

mulher trabalha como secretária, ela não pode pensar em subir de cargo, visto que  

 

Quando elas participam de um debate público, elas têm que lutar, permanentemente, para 

ter acesso à palavra e para manter a atenção, e a diminuição que elas sofrem é ainda mais 

implacável por não se inspirar em má vontade explícita e se exercer com a inocência total 

da inconsciência: cortam-lhes a palavra, orientam, com a maior boa-fé, a um homem a 

resposta a uma pergunta inteligente que elas acabam de fazer (como se, enquanto tal, ela 

não pudesse, por definição, vir de uma mulher). (BOURDIEU, 2012, p. 74) 

 

Sua capacidade intelectual é colocada em xeque, toda vez que se dispõe a debater sobre assuntos 

que dizem respeito a um suposto universo masculino – mulher não entende nada de política ou futebol – é 

sempre encontrado nos discursos de homens em todos os lugares. A atribuição de “sexo frágil” constitui uma 

base para construir que, “atrás de todo grande homem, existe uma grande mulher”, logo ela “grande mulher” 

por ser amparada pela grandiosidade de seu marido, ela é grande mulher, porque desempenha o papel de boa 

mãe, esposa, dona de casa, ou seja, ela sabe desempenhar seu papel submisso perante o grande papel de ser 

homem. Construir um relacionamento fora dos padrões patriarcais é algo difícil mas não impossível, pois 

“Haverá sempre aqueles que colocam em dúvida a masculinidade do homem ou que o consideram fraco, 

dominado por sua mulher (SAFFIOTI, 2004, p. 123)”. Para barrar qualquer que seja, a tentativa de superação 

de papeis desiguais e a construção de papeis mais igualitários, sempre se coloca em xeque o seu 

pertencimento ao grupo ao qual você pertence. O simples não questionamento mantem o status quo, e assim 

é mais fácil seguir a vida, sem questionar. 

 

4. VIOLÊNCIA CONTRA O CORPO DA MULHER – SUBMISSÃO, CONTROLE E VENDA 

DO CORPO PERFEITO/IMPERFEITO  

 

Em nossa atual sociedade de consumo, onde com o advento das redes sociais, vemos surgir um 

imenso bombardeamento de objetos de consumo e propagandas que estimulam este consumo, não obstante 

um desses objetos de consumo é o corpo, mas não um corpo qualquer, ele é um corpo caracterizado como 
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“perfeito”. O corpo perfeito é aquele - magro, sarado, livre de qualquer sinal visível de gordura, sinal de 

idade, definido e com musculatura saliente (no caso de homens ou mulheres que recebem o título de musa(o) 

fitness) e etc. – surge desta forma a necessidade do debate, a constituição física de meu corpo, a busca por 

um corpo (supostamente) perfeito, é uma escolha livre ou ela é imposta as pessoas. A visão de que não existe 

um padrão de beleza a ser seguido ou espelhado é um erro, pode não haver um, mas, um conjunto de padrões 

que, são encontrados em diferentes personagens elegidos como símbolo de beleza perfeita165. Desta forma, 

surge a necessidade de ser feito mesmo que de forma parcial, o debate sobre quão livre somos ao escolher a 

forma física de nosso corpo (nossa aparência), a escolha de nosso ideal de beleza, está realmente livre dos 

ditames do padrão de beleza e perfeição impostos pela sociedade através da mídia? E este padrão pode ser 

considerado uma violência? 

Tomado como estrutura física o corpo, tornou-se objeto de uso. Dentro de uma sociedade 

capitalista, o corpo foi eleito como objeto de alto valor de venda e consumo, sendo que, “Do corpo nascem e 

se propagam as significações que fundamentam a existência individual e coletiva; ele é o eixo da relação 

com o mundo, [...] (LÊ BRETON, 2007, p. 7)”. Vemos o corpo como um elo mediador entre o “eu” 

individual e o social, de tal forma que recebe e interioriza as normas sociais. Como visto antes, desde que 

nascemos somos ensinados a desempenhar um papel, somos atores no palco da vida em sociedade, o corpo 

nos representa nesta sociedade, dando carne a tal personagem. Ora se desempenhamos papeis que regem 

nossa conduta, através de regras impostas, mesmo que não percebidas, tais regras são atribuídas ao corpo no 

que condiz a sua forma física, ou seja, a sua beleza, sua atratividade, seguimos regras que ditam o que pode 

ser caracterizado como sendo “belo”, atraente e consequentemente “perfeito”. 

A beleza é algo relativo, variando de sociedade para sociedade, a qual varia também dependendo 

da cultura dessa sociedade166. Mas isso não significa que não aja um padrão a ser seguido, mas, ao contrário 

“O culto narcisista ao corpo está sempre remetido a algum modelo inspirador, não por acaso transformado 

em herói da telenovela de sucesso (SILVA, 2010, p. 134)”. A eleição de um modelo que é em suma um 

padrão de beleza a ser seguido, significa unicamente que, para ser belo ou ser visto como belo pela 

sociedade, logo, para se reconhecer como sendo igualmente belo, você deve parecer com o modelo eleito 

pela sociedade através da mídia, a coerção é tal que, temos uma visão distorcida de nosso corpo e de nossa 

aparência. A padronização da beleza segue um modelo único, no qual as pessoas se espelham e elegem como 

meta. Dentro desta padronização de corpos, suas normas são mais duras com as mulheres, onde para serem 

reconhecidas como sendo bonitas, belas e símbolos de beleza, devem seguir os padrões estipulados pela 

sociedade (de homens). O corpo belo, é o corpo potencialmente sexualizado, que exerce um fascínio sexual. 

Se entendido que violência, é o ato de restringir a liberdade de outrem e onde pode ocorrer a sua 

destruição como pessoa, a busca pelo corpo perfeito, pode ser visto como uma violência contra a mulher. 

Uma vez que, há normas exteriores à mulher, que elegem uma beleza a ser seguida e o seu não seguimento 

significa unicamente a sua exclusão do convívio social, não apenas exclusão, mas apropria aparência física, 

                                                           
165 Um exemplo da eleição de diferentes padrões de beleza, é atribuição de perfeição à partes de corpos de diferentes 

personalidade midiáticas (os olhos da atriz da novela das 9 horas, o cabelo de outra, as pernas da cantora “x” e etc. onde 

juntas servem para dar o objetivo a ser alcançado. 
166 Para uma melhor localização geográfica, utilizarei a sociedade brasileira. 
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legitima uma violência contra a mulher. A própria cirurgia plástica estética pode ser vista como uma forma 

de destruição do corpo, visando dar a este a forma e aparência dentro das normas do belo e atrativo, o corpo 

transformado pela plástica, não pode ser considerado (de certa forma) o mesmo de outrora, possui um novo 

significado pessoal e social. O corpo transformado em mercadoria vende ao consumidor a aceitação social, 

toma para si características que o denominam como belo, Silva (2010, p. 39) demonstra o perigo que a 

mercadoria pode exercer em nossas vidas 

 

O fetiche da mercadoria deteriorou a tal ponto a capacidade de discriminação entre 

homens e coisas, que as pessoas não somente são percebidas a partir das 

mercadorias que possuem, mas sua própria existência se assemelha à forma de 

mercadorias. (SILVA, 2010, p. 39) 
 

Sendo o corpo uma “mercadoria” passível de venda, ocorre uma alienação sobre meu próprio 

corpo, o corpo não aceito socialmente, o corpo considerado imperfeito, é um corpo diferente, o corpo de um 

“outro” que, não sou “eu”. O fetiche do corpo perfeito, do corpo padronizado, torna-se evidente, quando é 

apenas na conquista deste padrão que o sujeito se reconhece, ou seja, enquanto não há apropriação deste 

corpo, o “eu” real não é revelado. “Eu sou a mercadoria um “corpo” padronizado. Mas, não há esta 

percepção. A ausência de felicidade é atribuída ao corpo “defeituoso” frente aos padrões socialmente aceitos, 

no seu desrespeito às normas de beleza estipuladas e vendidas. O reconhecimento de si mesmo, como sendo 

a pessoa desejada ao se olhar no espelho, só ocorre na transformação do corpo perante a cirurgia plástica 

estética. A violência contra o corpo da mulher ocorre, na não aceitação de seu corpo natural, na abominação 

midiática a qualquer imperfeição do corpo. O corpo perfeito e belo representa um cuidado consigo próprio, 

neste caso a mulher é julgada pela aparência de seu corpo.  

Todo ato de violência se inscreve no corpo da vítima, ou vemos os sinais ali apresentados, a 

ditatura da beleza, é um poder coercitivo de controle de corpos, logo controla pessoas. As regras da moda (o 

estar na moda), não são vistas como controle padronizante do corpo, o aumento de cirurgias plásticas com 

fins estéticos em adolescentes, deve ser visto como sinal claro de um controle sobre o corpo exercido pelo 

mercado de venda e consumo de mercadorias que, oferecem bem estar e felicidade plena (até o próximo 

verão onde a moda referente ao corpo muda totalmente). A cirurgia plástica visando o corpo perfeito, está 

alicerçada na insatisfação da pessoa com o próprio corpo, se instaura na pessoa a necessidade de mudar 

perante os padrões socialmente aceitos e impostos,  

 

Com a manipulação das necessidades oferece formas substitutivas de satisfação das 

necessidades reivindicativas, inclusive de prazeres outrora reprimidos, o mal-estar 

generalizado subjacente à felicidade alienada não é percebido como expressão de 

sofrimento. (SILVA, 2010, p.146).  
 

 

A violência ocorre na manipulação dos objetivos (uma felicidade à ser alcançada) da própria 

pessoa, ou seja, retira-se da pessoa a capacidade de escolher como será feliz (se é que isso é possível, mas, 

fica evidente o caminho único colocado em nossa frente para alcançar a almejada felicidade), como irá 

alcançar esta felicidade. Há um condicionamento da liberdade de escolha. O corpo perfeito vendido pela 

mídia, o corpo padronizado é visto e mostrado como a única forma de satisfação na busca da felicidade, o 
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corpo feminino perfeito, é a representação167 máxima da mulher batalhadora, a qual trabalha, cuida dos 

filhos, do marido e da casa e se mantem sempre perfeita. Visão da sociedade machista. A violência desta 

manipulação ocorre de forma silenciosa, muitas vezes presente em mensagens subliminares em campanhas 

midiáticas. Vendido e consumido como “objeto” de desejo o corpo feminino deve seguir sempre 

representando um ideal a ser alcançado, sendo ele tomado como mercadoria, deve seguir os ditames do 

mercado em uma sociedade de consumo. “A sociedade de consumo prospera enquanto consegue tonar 

perpétua a não-satisfação de seus membros [...] (BAUMAN, 2008, p. 64)”, o corpo como mercadoria está 

sob as regras do mercado, onde encontra-se sujeitado a uma constante mudança em sua forma física, para 

sempre vender o novo, o desconhecido, visto como a nova felicidade a ser alcançada. A mulher que não 

sujeita-se a essa regra é culpabelizada, dado ao fato que o seguir o corpo padronizado representa um cuidado 

consigo mesma, desta forma, se ela não é considerada bela pela sociedade, deve-se ao fato de seu não 

seguimento e adesão ao corpo padronizado. O mais interessante é notar como as campanhas midiáticas 

destinadas ao público feminino vende a “felicidade”, na sua maioria a felicidade está associada a figura do 

homem, ou seja, a mulher apenas irá sentir-se feliz se a sua beleza for notada e apreciada pela figura 

masculina. 

O controle e submissão do corpo feminino encontra-se sob as regras de uma sociedade machista, 

onde é pensada, organizada, e regida por homens. A imposição de um corpo padrão, uma beleza padrão a 

mulher, é em suma a visão masculina do ser mulher e como esta deve ser fisicamente. Deve-se notar que, 

antes as modelos eram (e ainda o são) sinônimo de beleza e perfeição, mas, com o advento do photoshop 

nem a sua beleza encontra-se no padrão exigido, o photoshop retira tudo que é considerado “feio” ou que 

caracterize imperfeição, nota-se de passagem que o padrão de beleza exigido hoje, ultrapassou em muito o 

real, dado ao fato que, a perfeição atualmente exigida do corpo não sofre influência do tempo, o que não 

ocorre no corpo real. O novo padrão de perfeição e beleza é atemporal. 

 

5. ENFRETAMENTO DA VIOLÊNCIA – CONTRA A CULPABELZAÇAO DA MULHER LEI 

MARIA DA PENHA (11.340/2006) 

 

A violência perpetrada contra a mulher ocorria (e ainda ocorre) na maioria casos, no âmbito 

privado da casa, em sua maioria praticada pelo companheiro, namorado, cônjuge etc. Local de privacidade e 

proteção quase total do mundo de fora, onde privado significa “privado de”, ou seja, as ações ocorridas 

dentro do âmbito privado da casa, estava privado do acesso público, não era de conhecimento do público. O 

discurso de que “em briga de marido e mulher não se mete a colher”, demonstra, o poder dos muros que 

cercam as casas, isto não significa, o ato de ignorar a violência, mas, antes de tudo, havia (e ainda há) nestes 

caso um certo comedido “respeito” e “não interferência” ao fatos que ocorriam dentro destas casas, onde a 

característica de privado, significa que nada se sabe, nada se comenta. Este ato de não falar alicerça-se sob o 

                                                           
167 Representação esta estereotipada. 
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viés machista presentes nos discursos tanto de homens (maioria dos casos) quanto de mulheres168, onde a 

responsabilidade da não conivência com a violência cabe principalmente à “vítima” (na sua maioria 

mulheres), neste caso, o ato de ainda encontrar-se sob o mesmo teto do agressor, representa a conivência ou 

ainda o aceite da violência sofrida. 

Assim o âmbito privado do lar não é contestado. Ou não o seria contestado, não fosse o advento da 

Lei 11.340/2006, ou como ficou conhecida Lei Maria da Penha. 

A intervenção da Organização dos Estados Americanos (OEA) aceitando a denúncia de omissão do 

Estado brasileiro referente, ao caso da Farmacêutica Maria da Penha Fernandes a qual havia sofrido duas 

tentativas de homicídio por seu cônjuge que, a deixaram paraplégica, traz à luz a violência doméstica, tanto 

banalizada no Brasil. A OEA ao aceitar esta denúncia contra o Estado brasileiro, determina expressamente o 

julgamento do agressor e a elaboração de lei específica relativa à violência contra a mulher. A importância 

da Lei Maria da Penha não deve ser negada, mas, ela também demostra um fato demasiado negativo sobre a 

realidade brasileira, devido ao fato de estar disposto no (art. 226, § 8°, da Constituição federal de 1988) que 

cabe ao Estado assegurar “assistência à família, na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violência, no âmbito de suas relações”. Neste caso, encontrava-se estatuído a 

necessidade de coibir a violência no âmbito familiar, mas, devido a uma série de valores culturais, houve a 

necessidade de criação de uma lei que traga disposto a ilegalidade e o caráter punitivo à prática da violência 

contra a mulher, caracterizando esta como violação dos Direitos Humanos das Mulheres. É lógico que a Lei 

Maria da Penha tipifica a violência doméstica como uma forma de violação dos direitos humanos, mas, é 

lógico também afirmar que, esta lei vem com objetivo de coibir uma prática naturalizada e banalizada de 

nossa sociedade, onde não havia o respeito Estatal e muito menos social (em sua maioria frente o 

desconhecimento da lei) frente ao art. 226, § 8°, da Constituição federal. 

O advento da Lei Maria da Penha, traz consigo mudanças ao cenário jurídico brasileiro. A criação 

dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, pode ser considerado um marco ao 

combate à violência contra a mulher, mas, dados do Mapa da Violência (2012, p. 9) demonstra que, “No 

primeiro ano de vigência efetiva da Lei Maria da Penha3, 2007, as taxas experimentaram um leve 

decréscimo, voltando imediatamente a crescer de forma rápida até o ano de 2010 [...]”. A homologação de 

uma lei, não representa efetivamente o seu respeito. Entram neste desrespeito à Lei duas características: o 

primeiro diz respeito, ao desconhecimento da existência da lei em si, que leva a um maior número de 

violências cometidas que ainda são desconhecidas, devido à falta de denúncias; o segundo é o próprio 

preconceito derivado do machismo da sociedade, levando a banalização e naturalização da violência contra a 

mulher. Destarte, a Lei Maria da Penha, não adentra apenas em uma sociedade que pratica violência contra a 

mulher, mas, adentra em uma sociedade que naturaliza, banaliza e justifica esta violência. A criação de uma 

lei em especifico, onde traz disposto a criminalização e a punição da violência contra a mulher, demostra o 

afirmado acima. Não caindo do reducionismo da lei em si, mas, demonstrando a desigualdade existente entre 

                                                           
168 A reprodução de discursos machistas por parte de alguns grupos de mulheres, deve-se ao fato daquilo que Bourdieu 

chamou de violência simbólica que, caracteriza-se em muitos casos como uma violência suave, insensível e invisível as 

próprias vítimas desta violência. Poderia se dizer que é uma violência a qual a vítima não considera uma violência, tal 

como a violência institucional.  
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homens e mulheres, isto é, a criação da Lei Maria da Penha, e consequentemente a Lei do Feminicídio, demonstra a 

extrema necessidade de criação de leis especificas de proteção e que visem coibir a violência perpetrada contra a 

mulher. O que fica evidente é a exclusão das mulheres dos dispositivos legais, as leis. Este desrespeito aos direitos das 

mulheres é decorrente do já supracitado sistema patriarcal e machista de nossa sociedade, onde as leis e seus 

dispositivos apenas dizem respeito aos homens. É uma sociedade pensada por e para homens. 

 

6. Conclusão 

“Elas estão condenadas a dar, a todo instante, aparência de fundamento natural à identidade 

minoritária que lhes é socialmente designada (BOURDIEU, 2012, p. 41)”. Há sobre o agir da mulher, o qual 

deve passar uma característica de necessidade de proteção, visto de forma mais evidente, no fato de referir-se 

a mulher como o “sexo frágil”, onde busca-se evidenciar e até alicerçar uma (feérica) “incapacidade” da 

mulher em realizar determinadas tarefas. [...]é a elas que cabe a tarefa longa, ingrata e minuciosa de catar, no 

chão mesmo, as azeitonas ou achas de madeira, que os homens[...], deitaram por terra; (BOURDIEU, 2012, 

p. 41-42)”. Há o trabalho feito pelo homem, digno, nobre o qual necessita de força e resistência física, e 

existe trabalho da mulher, indigno para o homem, logo é por ela (mulher) desempenhado devido sua 

inferioridade pregada perante o homem, tal trabalho é caracterizado como monótono, e vulgar. 

O local que, atualmente a mulher ocupa deriva de uma longa construção histórica, que encontra-se 

enraizada em nossa sociedade, de forma tal que mesmo no século XXI, onde através do discurso nega-se e 

exprime-se a revolta de ainda haver preconceitos de todos os gêneros, demonstram a dificuldade de extinguir 

tal cenário.  

Nesta longa construção social, vê-se estatuir, percebida por poucos e ainda visada de superação por 

um número ainda mais resoluto, a divisão de classes baseada no “gênero”. Ou seja, divide-se a sociedade 

e/ou comunidade em duas classes distintas, que desempenham papeis e funções, condizentes com o seu 

pertencimento a uma destas classes. A construção do ser social, é demasiada longa, e extremamente 

naturalizada, para ser superada de forma tão rápida e sem conflitos, isso não desmerece a necessidade da 

transformação do entendimento, sobre a forma como a sociedade atual encontra-se alicerçada e estruturada. 

Não significa que, deve-se partir do pressuposto de impossibilidade da transformação desta sociedade 

desigual, mas, significa que as estruturas encontram-se solidas, mas, dando sinal da existência de um abalo, 

logo, parte-se da necessidade de chegar a raiz, desta desigualdade, para deste local, partir a revolução e a 

transformação da sociedade.  

Assim para, finalizar, parafraseando Rousseau, se há a desigualdade entre homem e mulher como 

algo natural, é porque ela existiu como algo não natural, contra a natureza169.  
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REPRESENTAÇÕES DO GÊNERO FEMININO NA MÚSICA: UMA SUTIL EXPRESSÃO 

DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
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 RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo realizar uma reflexão sobre as representações do gênero 

feminino presentes na música, fazendo uma discussão sobre o que é gênero, relações de gênero e violência 

de gênero. Foi construído a partir da leitura de bibliografias que trabalham as referidas categorias, bem como 

autores que propõe uma reflexão crítica sobre a música, ou seja, de pensá-la não apenas como uma expressão 

artística, mas também como uma mercadoria que possui fetiche pelos valores a ela agregados: valor de uso e 

valor de troca. ―O fato de que "valores" sejam consumidos e atraiam os afetos sobre si, sem que suas 

qualidades específicas sejam sequer compreendidas ou apreendidas pelo consumidor, constitui uma 

evidência da sua característica de mercadoria‖ (ADORNO, 1996, p. 77). Sobre gênero, utilizou-se 

principalmente das reflexões de Saffioti (2001, 2004) que o define como ―construção social do masculino e 

do feminino‖, que ocorre no processo histórico (SAFFIOTI, 2004, p. 45). Para qualificar a abordagem do 

tema proposto, foram analisados alguns trechos de músicas populares que refletem a desigualdade e a 

violência de gênero reproduzidas contra as mulheres. Como resultados, pode-se perceber que diferentes 

formas de violência contra o gênero feminino são incentivadas e reproduzidas pela música. Destacam-se nas 

letras o papel submisso da mulher em relação ao homem, a coisificação da mulher e a depreciação do 

feminino. Com base na análise e reflexão desenvolvida a partir das bibliografias e músicas utilizadas neste 

trabalho, foi possível perceber o impacto da música nas relações sociais da vida cotidiana, pois enquanto 

mercadoria e instrumento midiático, contribui para reafirmar e manter as relações desiguais de gênero. 

Percebe-se que um trabalho sobre gênero e violência de gênero com crianças e adolescentes, ou seja, com as 

futuras gerações, pode se constituir numa importante estratégia de resistência para a desconstrução dos 

valores sexistas.  
 

Palavras-Chaves: Gênero, Violência, Música.  

 
INTRODUÇÃO  

Quem não gosta de ouvir música? Independente do gênero musical, não há quem em determinados 

momentos e/ou circunstâncias do dia-a-dia não coloca uma música para ouvir e junto com ela, cantarolar. A 

música pode trazer alegria, leveza depois de um dia de trabalho, lembranças de amores passados, e inclusive 

possibilitar momentos de romantismo entre um casal que se conhece e se apaixona. Diverte crianças, 

adolescentes, adultos e idosos nas festas, bailes e baladas. Depois de ouvir uma ou duas vezes a letra de uma 

música nova, ela já está gravada em nossa mente e quando menos esperamos, lá estamos cantando ela!  

Pois bem, a música é isso e muito mais! Muito mais mesmo, inclusive ferramenta capaz de afirmar 

valores, atitudes, modos de ser e de pensar as relações na sociedade.  

Neste texto a música se fará presente para analisar as relações entre homens e mulheres, relações 

estas desiguais e que legitimam a violência de gênero. Nesse sentido, destaca-se que a temática central deste 

artigo não é a música, mas sim a violência de gênero produzida e reproduzida contra as mulheres, sejam elas, 

crianças, adolescentes, jovens, adultas ou idosas. E a música? Sim, estará presente na análise do tema 

proposto, pois ela, em sua diversidade de letras e estilos expressa relações de machismo, de banalização do 

corpo feminino, de mercantilização e submissão da mulher. De ―potranca‖ à ―Amélia‖, de Chico Buarque à 

                                                           
170 Doutora em Serviço Social, Professora do Curso de Serviço Social da UNIPAMPA; São Borja/RS; 

jaina.pedersen@gmail.com  
171 Doutor em Serviço Social, Professor do Curso de Serviço Social da UNIPAMPA; São Borja/RS; 

jorgealexandre@unipampa.edu.br  

mailto:jaina.pedersen@gmail.com
mailto:jorgealexandre@unipampa.edu.br


 

ANAIS DO I SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA, Volume 1, 2016, UNIPAMPA 

ISSN 2527-2411 
179 

Naldo, em diferentes épocas e diferentes gêneros musicais a mulher ocupa um papel ofuscado pelo 

―macho‖, que enxerga no feminino algo muito menos relevante daquilo que elas realmente são. Assim, a 

primeira parte do artigo buscará elucidar o que se entende por gênero, relações desiguais de gênero e 

violência de gênero. Na seqüência, apresenta uma reflexão sobre a música, que enquanto mercadoria vende e 

reafirma o papel submisso da mulher em relação ao homem.  

 

1. Refletindo sobre as relações de gênero  

Por gênero entende-se ―a construção social do masculino e do feminino‖ (SAFFIOTI, 2004, p. 45), 

que ocorre no processo histórico3. Tem relação direta e primeira com as diferenças de sexo e por isso, 

embora seja uma categoria ontológica, está inscrita na natureza. Como refere a autora, há [...] um vínculo 

orgânico entre gênero e sexo, ou seja, o vínculo orgânico que torna as três esferas ontológicas uma só 

unidade, ainda que cada uma delas não possa ser reduzida à outra. Obviamente, o gênero não se reduz ao 

sexo, da mesma forma como é impensável o sexo como fenômeno puramente biológico (SAFFIOTI, 2004, p. 

135). Nesse sentido, compreender o gênero enquanto uma construção social é de fundamental importância 

para perceber e analisar as diferenças existentes entre ser mulher e ser homem na vida em sociedade, visto 

que a identidade e os papéis assumidos por ambos não são determinados no nascimento. Como refere 

Chanter (2011, p. 53) ―o gênero [...] é a maneira como organizamos o sexo‖. Tendo em vista a construção 

histórico-cultural do conceito gênero, destaca-se que este  

 
3 Compreende-se, [...] que são construídos historicamente os papéis, as qualidades e 

as características, ou ainda, as atividades ditas femininas ou masculinas, e não 

determinadas fisiológica ou naturalmente. Há assim uma construção sócio-histórica 

do gênero. São, portanto, os homens e as mulheres, na construção de suas relações 

sociais, que irão determinar a sua forma de ser, agir e pensar. Enfim, determinar a 

ideologia e o modo de produção e reprodução da sociedade (CISNE, 2012, p. 50-

51).  

[...] refere-se às regras colocadas pela sociedade para mediar, impor e reprimir 

determinados comportamentos considerados nas relações postas entre homens e 

mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens. Tais regras expressam as 

relações desiguais de poder estabelecidas entre homens e mulheres. E, visto que são 

relações construídas socialmente, são tidas como verdades, as quais se legitimam, se 

naturalizam e quase não são questionadas (AMARAL; FERREIRA; PEREIRA, 

2013, p. 3).  

 

Saffioti (2001, p. 126) reforça que a mulher não pode ser responsabilizada pela ordem patriarcal de 

gênero e por seus resultados, como por exemplo, a violência. Sobre violência de gênero, a autora destaca que 

esta ―engloba tanto a violência de homens contra mulheres quanto a de mulheres contra homens, uma vez 

que o conceito de gênero é aberto‖ (SAFFIOTI, 2004, p. 44). Sabe-se, porém, que os maiores índices de 

violência de gênero são os praticados pelos homens contra as mulheres, pois ―os homens estão, 

permanentemente, autorizados a realizar seu projeto de dominação-exploração das mulheres, mesmo que, 

para isto, precisem utilizar-se de sua força física‖ (SAFFIOTI, 2001, p. 121).  

Nesse sentido, quando a violência de homens contra mulheres, sejam elas crianças, adolescentes ou 

adultas é compreendida sob a perspectiva de gênero, está se considerando a violência não na sua 

imediaticidade, mas a partir das diversas mediações históricas que atribuíram ao homem o poder de 
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dominação e exploração e à mulher a subordinação e opressão. Vale lembrar novamente que a violência 

também está relacionada às desigualdades de raça/etnia e classe social.  

Este poder de dominação e exploração do homem sobre a mulher, não se expressa apenas quando a 

mulher sofre algum tipo de violência física, psicológica, ou outra. Está presente nos mais diversos espaços 

em que ela se insere, ou até mesmo, onde não se insere, tendo em vista as divisões e desigualdades existentes 

entre homens e mulheres. Pode-se dizer que à mulher, via de regra, é reservado o espaço do privado, do 

cuidado com a casa, da atenção e educação aos filhos, de subserviência ao marido ou companheiro. Nesse 

sentido, ressalta-se que até ―novelas, filmes, músicas, fotos, matérias, outdoors, panfletos, vídeos podem 

estar colaborando para que a mulher seja taxada como inferior ao homem, promíscua, desprovida de 

intelectualidade, feita para ser ―dona do lar‖, submissa, incapaz, etc.‖ (LIRA, VELOSO, 2008, p. 2).  

 

3. A Música como cultura e como mercadoria: representações do gênero feminino  

Na sociabilidade capitalista, a música enquanto expressão artística não pode ser considerada em si 

mesma, mas como produto de uma indústria cultural, ou seja, como mercadoria, que possui valor de uso e 

valor de troca. Com esta constituição valorativa, torna-se uma possibilidade lucrativa, adaptando-se aos 

gostos e necessidades de consumo. 

  
Se a mercadoria se compõe sempre do valor de troca e do valor de uso, o mero valor 

de uso — aparência ilusória, que os bens da cultura devem conservar, na sociedade 

capitalista — é substituído pelo mero valor de troca, o qual, precisamente enquanto 

valor de troca, assume ficticiamente a função de valor de uso (ADORNO, 1996 p. 

78).  

 

Como qualquer mercadoria, a música também possui o seu fetiche. Adorno (1996, p. 66) refere que 

―em vez do valor da própria coisa, o critério de julgamento é o fato de a canção de sucesso ser conhecida de 

todos. [...] O comportamento valorativo tornou-se uma ficção para quem se vê cercado de mercadorias 

musicais padronizadas‖. O autor ainda acrescenta:  

 

O conceito de fetichismo musical não se pode deduzir por meios puramente 

psicológicos. O fato de que "valores" sejam consumidos e atraiam os afetos sobre si, 

sem que suas qualidades específicas sejam sequer compreendidas ou apreendidas 

pelo consumidor, constitui uma evidência da sua característica de mercadoria. Com 

efeito, a música atual, na sua totalidade, é dominada pela característica de 

mercadoria (1996, p. 77).  

 

Ou seja, o fetiche da música não está no conteúdo e/ou na qualidade de sua letra (valor de uso), mas 

pelo fascínio daquilo que está na moda. O seu consumo de massa é determinado por outros elementos, como 

por exemplo, todo mundo está ouvindo e cantando esta música, ou, é a música mais tocada nas rádios. Souza 

e Santos (s/d, p. 44) referem que as músicas de sucesso adaptadas ao consumo caracterizam-se por ter uma 

letra simples e repetitiva em harmonia com o seu refrão que também se torna simples e repetitivo. ―Esta é 

uma fórmula estratégica da própria indústria cultural visando garantir a alta circulação e consumo destas 

mercadorias‖ (SOUZA, SANTOS, s/d, p. 44). Além do sucesso acumulado e do culto à celebridade, há outras 

possibilidades de venda, que não se restringem à música, ou seja, revistas, imagens dos ídolos, modos de 

vestir, cortes de cabelo, bonecos, DVDs, entre outros, são potenciais de venda (SOUZA, SANTOS, s/d). 
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Há letras de músicas que não em meias palavras, incitam a violência, a banalização do erotismo, a 

depreciação do feminino, entre tantas outras descrições e características que fortalecem o papel submisso e 

secundário da mulher na sociedade. Muitas destas músicas, como dito na introdução, são facilmente 

assimiladas e reproduzidas por nós, sem sequer perceber que diferentes formas de violência acabam sendo 

reproduzidas e incentivadas pela música. Adorno (1996, p. 67) refere que ―os ouvintes aprenderam a não 

dar atenção ao que ouvem, mesmo durante o próprio ato da audição‖. Além disso, ressalta ―quanto mais 

coisificada for a música, tanto mais romântica soará aos ouvidos alienados‖ (p. 81). O refrão da música 

―Ajoelha e chora‖ do Grupo Tchê Garotos, evidencia alguns desses aspectos:  

Ajoelha e chora ajoelha e chora/ Quanto mais eu passo laço muito mais ela me 

adora/ Ajoelha e chora oi, ajoelha e chora/ Quanto mais eu passo laço muito mais ela 

me adora/ Mas o efeito do remédio que eu dei/ Foi melhor do que eu pensei ela faz o 

que eu quiser/ Me lava a roupa lava os pratos e cuida os filhos/ Anda nos trilhos 

garrô preço essa muié/ Faz cafuné me abraça com carinho/ Me chama de docinho 

comecei me preocupar/ Eu tô achando que esta mulher danada/ Ficou mal 

acostumada e tá gostando de apanhar.  

 

Muitas músicas ao se referir à mulher, também reforçam um determinado padrão de beleza. No funk, 

por exemplo, é visível a necessidade de um corpo curvado, de cintura fina, quadris largos, coxas grossas e 

sem flacidez, o que exige investimento nas academias de ginásticas (mais uma possibilidade lucrativa). 

Mulher ―fruta‖ (Melancia, Moranguinho, Melão, Jaca e Maçã) e mulher ―filé‖ são apenas alguns dos 

títulos e características atribuídas a estas mulheres, que dão origem a nomes e identidades comerciais em 

substituição às suas verdadeiras identidades. A seguir, trecho de música Bumbum que hipnotiza da funkeira 

Andressa Soares – ―Mulher Melancia‖:  

Para e analisa 

Para e analisa 

Eu sou a Mulher Melancia 

Do bumbum que hipnotiza 

Você vai ficar maluco 

Não vai conseguir piscar 

Do jeito que eu rebolo 

Eu vou te hipnotizar 

 

Um aspecto importante a ser destacado é o fato de que estas músicas não são ouvidas e reproduzidas 

apenas pelos adultos, mas também por crianças, que se constituem em potencial público consumidor. As 

experiências com aquilo que enxergam e com aquilo que ouvem vão contribuindo para a constituição de uma 

identidade social e de uma identidade de gênero, tanto do feminino como do masculino.  

Para uma sociedade machista, músicas que contenham em suas letras apelos sexuais, idéias que 

reduzem a mulher ao seu corpo e que enfatizam o quanto são ―descartáveis‖, é sucesso em venda! Enquanto 

produto de uma indústria cultural acaba banalizando o feminino e legitimando a dominação da cultura 

patriarcal sobre as mulheres.  

Além de incitar a reprodução de relações de coisificação e de reforçar que a mulher é ―propriedade 

do homem‖, muitas músicas, assim como reforçam valores ideológicos, também estimulam o consumo de 

mercadorias, como por exemplo, a bebida. De posse desses objetos, mulher e bebida, a festa está garantida. 

De forma sutil, bebida e mulher se fundem na expectativa de um momento de desejo e prazer, sendo 

―consumidas‖ de uma só vez. Tal aspecto pode ser evidenciado nas letras a seguir:  
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Eu vou zuar e beber/ Vou locar uma Van/ E levar a mulherada lá pro meu Apê/ Que 

é pra gente beber/ E depois paragadá/ Pa ra ra, pa ra Ra/ E depois paragadá/ Pa ra ra, 

pa ra Ra (Zuar e Beber, Leonardo)  

Onde tem mulher bonita/ Cerveja gelada e viola/ Pode crer que eu to no meio/ Não 

da pra ficar de fora (Mulher, Cerveja e Viola, Edson e Hudson).  

É pra toma todas todas e um pouco mais/ a mulher e a bebida são parecida demais/ e 

pra toma todas todas e um pouco mais/ da bebida eu quero um pouco da mulher eu 

quero mais (A mulher e a bebida, Gino e Geno).  

 

Associações com bebidas, frutas e filés, são apenas algumas expressões de coisificação e 

objetificação das mulheres presentes nas músicas nos seus mais diversos gêneros e/ou estilos. São músicas 

que sutilmente vendem machismo, desigualdades e violências. No entanto, são ouvidas e consumidas como 

cultura, mesmo que já estejam fora de moda.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como foi possível perceber, diferentes formas de violência contra o gênero feminino são 

incentivadas e reproduzidas pela música. Numa infinidade de letras e refrões, diversos são os papéis e/ou 

representações sociais atribuídos à mulher. De mulher submissa, sem voz e sem vez; que sofre as agressões 

do marido ou companheiro; que é reduzida ao corpo, tornando-se objeto de desejo e prazer; que é ―fruta‖, 

―filé‖ e bebida a ser consumida e que torna-se objeto atraente para a venda de inúmeras mercadorias.  

Ressalta-se que na sociabilidade capitalista, convive-se com inúmeras desigualdades, sendo as 

principais: entre ricos e pobres, entre brancos e negros e entre homens e mulheres. Para o enfrentamento da 

desigualdade de gênero,  

há que se construir novas masculinidades de feminilidades baseadas em relações 

equitativas, horizontais e respeitosas. Mudar as relações no interior da família, dar às 

mulheres maior controle sobre os recursos materiais e simbólicos e sobre seu próprio 

corpo e oferecer-lhe recursos de apoio (MENEGHEL, 2009, p. 23).  

 

Nesse sentido, percebe-se que uma possibilidade de mudanças está na realização de um trabalho 

preventivo com crianças e adolescentes, estes que estão em fase de crescimento e desenvolvimento, 

elaborando suas idéias e concepções de homem, de mulher e de mundo. Para estes que são atraídos pela 

melodia das mais diversas composições, a própria música pode de constituir numa ferramenta de diálogo e 

reflexão sobre as relações de gênero.  

A música pode e deve ser um potencial para a construção de novas feminilidades e masculinidades, mas para 

isso, é preciso que a música, enquanto expressão da arte e da cultura se emancipe, já que a Indústria Cultural 

é totalmente contrária à formação emancipatória.  
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RESUMO: Este estudo visa apresentar resultados parciais referente a pesquisa documental realizada junto às 

unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), no município de São Borja. Esta pesquisa está vinculada 

ao Programa de Extensão: “Educação ambiental e controle social da Política Nacional de Resíduos Sólidos: o 

trabalho da COOPUV no município de São Borja/RS”. O desenvolvimento da pesquisa teve como objetivo 

geral: verificar o perfil das mulheres catadoras de resíduos sólidos, não vinculadas a Cooperativa de 

catadores, que buscam atendimento às ESF no território onde estão inseridas. Quanto aos objetivos 

específicos buscou-se: contextualizar a mulher trabalhadora no mercado informal; conhecer a  organização 

da atenção à saúde e inclusão da mulher trabalhadora no município. O trabalho desenvolvido junto a  

Cooperativa Unidos Venceremos (COOPUV), desde 2015,  vem demonstrando que a participação das 

mulheres, na atividade prática da reciclagem é ativa. Porém, faz-se necessário entender como acontece a 

participação de outras mulheres, não vinculadas a Cooperativa nesta atividade laboral, a partir do vínculo que 

estas estabelecem junto à rede de atenção à saúde principalmente nos estabelecimentos da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF).  A metodologia utilizada é quanti-qualitativa, com a utilização das técnicas de 

pesquisa documental e coleta de dados através de entrevista estruturada, junto aos agentes de saúde dos 

ESFs. No processo de coleta e análise de dados observou-se critérios éticos, por meio da utilização de um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e da não identificação da identidade dos/as participantes. 

Verifica-se como conclusões a necessidade de políticas públicas voltadas a área da saúde, para mulheres 

catadoras, não vinculadas ao mercado de trabalho formal, portanto, sem acesso às condições básicas de 

proteção social, hoje asseguradas por meio do sistema de seguridade social e políticas de trabalho e geração 

de renda. 

 

Palavras-Chave: Política de Saúde, Gênero, Mercado de Trabalho 

 

1 Contextualização do estudo 

Este estudo está voltado à verificar como as mulheres inseridas no trabalho informal, na atividade da 

coleta de resíduos sólidos e recicláveis no município, acessam a rede de atenção básica em saúde, mais 

especificamente nos estabelecimentos da Estratégia Saúde da Família (ESF). Para tanto, a abordagem parte 

da compreensão sobre a inserção das mulheres catadoras,  nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde 

(SUS), especialmente na  Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora ( PNST). Quanto a 

definição de política pública Secchi, (2015, p. 2) nos diz o seguinte “Uma política pública é uma diretriz 
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elaborada para enfrentar um problema público [...]em outras palavras a razão para o estabelecimento de uma 

política pública é o tratamento  ou a resolução de um problema entendido como coletivamente importante”. 

A Constituição Federal (1988) em seu artigo terceiro afirma que os objetivos da República 

Federativa do Brasil visam a: “I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;II - garantir o 

desenvolvimento nacional;III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais;IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação”( BRASIL, 1988).  Mediante a estes objetivos surge a ampliação dos direitos 

sociais de todos/as os/as cidadãos e cidadãs, quais sejam:  direito à saúde, ao trabalho, ao emprego, à renda,  

à moradia, à alimentação, à assistência aos desamparados  entre outros.  

É possível interpretar estes objetivos a partir do enfoque de gênero, especialmente quanto ao trabalho 

da mulher, a informalidade, a sua participação no sustento da família, bem como, questões relacionadas à  

garantia  de igualdade nas condições de trabalho e de acesso aos dos serviços de atenção à saúde 

,principalmente na garantia da saúde no trabalho.  

A Constituição Federal respalda a lei de criação do Sistema Único de Saúde (SUS), no Brasil, como 

política pública, por meio da Lei nº 8080 de 1990, que orienta  a formulação de muitas outras políticas para 

atender às demandas  dos/as usuários/as e da sociedade, no campo da saúde. Pertinentes a esta,  tem como 

abordagem principal a universalidade,  a integralidade, a equidade,  a organização regionalizada e  a 

participação social. 

Assim, verifica-se que a saúde constitui-se como direito de todo o cidadão  e dever do Estado pois é: 

“[...] garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” 

(BRASIL, 1988). O Estado é a organização que deve oferecer ao cidadão segurança, atendimento à saúde, 

estabilidade no emprego e renda, elementos que relacionam Estado-cidadão gerado a possibilidade de um 

ideal de “bem – estar”  prometido (BRASIL, 2013) 

Para contextualização dos ESFs,   Costa e Carbone (2004) contribuem  afirmando que a Saúde da 

família é a estratégia que o Ministério da Saúde escolheu para reorientar o modelo assistencial do SUS a 

partir da atenção básica. Representa a porta de entrada ao sistema de saúde e trabalha de forma organizada, 

através da referência e contra- referência entre os diversos níveis de assistência (baixa complexidade, média 

e alta). 

 A metodologia abordada neste estudo é quanti-qualitativa, utilizando como métodos: a pesquisa 

documental, por meio da Lei nº 8080/1990 e a portaria 1823 de 2012, e entrevista estruturada, com roteiro de 

questões  fechadas, o qual foi utilizado nas entrevistas com os/as agentes de saúde, em cada ESF, da região 

de São Borja. Na análise  dos dados o método utilizado foi a interpretação dos dados gerados através da 

consolidação dos mesmos, evidenciados no texto através de gráficos (GIL, 2007; MOREIRA, 2010; 

MARCONI, LAKATOS, 2010). 

Destaca-se que este estudo tem origem a partir de um mapeamento realizado em 12 ESF do 

município, com finalidade de identificar a presença de catadores/as. O mapeamento contou com a 
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participação dos/as agentes de saúde que são as pessoas responsáveis pelo cadastramento e visitação das 

famílias, em cada bairro.  

A organização deste trabalho dispõe, primeiramente, de algumas referências que contribuem para 

problematizar o contexto da mulher trabalhadora, no mercado de trabalho informal, por meio da coleta de 

resíduos sólidos recicláveis. Posteriormente, aborda questões relacionadas à organização da atenção à saúde 

e inserção das mulheres catadoras, junto às ESFs e, por fim, apresenta-se resultados e considerações 

provisórias que contribuem para elucidar as questões apontadas e suscitar outros debates e construções 

teórico-práticas sobre o tema. 

 

2  O  contexto da mulher trabalhadora no mercado informal 

            O termo  “informalidade” é aberto a várias conotações e conceitos dentro do mercado econômico 

com relação a variante trabalho. Cordeiro (2011,p.24) afirma, “[...] muitos autores consideram o trabalhador 

informal como aquele que não tem o registro do contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) ficando à margem das garantias e proteção da legislação trabalhista”.  

O mercado de trabalho informal surge como alternativa, pós revolução industrial, principalmente 

para as mulheres sujeitadas a subordinação dos homens, tidos como dominantes no mercado de trabalho, 

além de hierarquicamente, também economicamente, possuindo menor carga horária e maiores salários, 

Cordeiro (2011). Diante disto, mesmo com a precariedade do trabalho e das condições socioeconômicas esta 

possibilidade se torna mais viável.   

A autora, refere também  às mulheres que, por vários fatores, especialmente pelo fato de ser mulher,  

foram impedidas de participar do mercado de trabalho formal, mas, estas continuam com a responsabilidade 

de prover ou ajudar no sustento familiar. Sendo assim, é relevante aprofundar conhecimentos quanto a 

realidade da mulher inserida no mercado de trabalho informal, com destaque neste estudo, para a mulher 

vinculada a atividade de coleta de resíduos sólidos e recicláveis.  Segundo   Pinheiro, et al  (2016, p.3): 

 

A inserção das mulheres no mundo do trabalho constitui-se em tema de grande interesse 

quando se trata de discutir a igualdade de gênero na sociedade brasileira. Ao longo das 

últimas décadas, as inúmeras reflexões sobre as condições do trabalho feminino 

possibilitaram um desenho detalhado sobre as diferentes formas de participação das 

mulheres neste espaço, seja do ponto de vista de informações quantitativas, seja de análises 

qualitativas que procuraram captar o sentido dessa inserção para os diferentes grupos sociais. 

Ainda assim, muito há que se dizer sobre as desigualdades entre homens e mulheres neste 

espaço tão valorizado nas sociedades capitalistas contemporâneas. 
 
 

O mercado formal de trabalho em diversos aspectos é excludente, principalmente quando se trata de 

gênero, raça e escolaridade. Pesquisa realizada pelo IBGE entre os anos de 2003 e 2008 destaca: 

 

No que se refere às formas de inserção, em janeiro de 2008, das mulheres ocupadas, 37,8% 

tinham trabalho com Carteira Assinada no Setor Privado, enquanto que entre os homens esse 

percentual foi de 48,6%. Já na forma de Trabalhador Doméstico a participação foi de 16,5% e 

de 0,7%, respectivamente, para mulheres e homens. 
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Considera-se que nos elementos apontados anteriormente, Singer (2000) acrescenta que  pensar nos 

“mercados de trabalho informal” é visualizar desaguadouros de trabalhadores que desistiram  de procurar o 

trabalho formal ou por dificuldades e oportunidades encontraram outra forma de sustento. Nesse contexto 

faz-se necessário refletir sobre as formas de divisão do trabalho, promovida pela sociedade patriarcal, que 

conferem à mulher os afazeres domésticos e também o trabalho na esfera pública, sem isentá-la das 

responsabilidades com o cuidado da família e execução do trabalho doméstico.   

Ao relacionar o trabalho informal da mulher à necessidade  de inclusão do trabalhador/a na atenção à 

saúde e na garantia de acesso à rede,  para ações e serviços de promoção, prevenção, tratamento  e 

reabilitação ao trabalhador,  é criada  a Portaria nº 1.823 de 2012, que institui a Política Nacional de Saúde 

do Trabalhador e Trabalhadora (PNST) que tem como finalidade a definição de princípios e objetivos que 

devem ser observados e desenvolvidos pelas três esferas de gestão ( Federal, Estadual e Municipal), 

resultando na atenção integral da saúde do trabalhador,  promovendo e protegendo a saúde deste e reduzindo 

a morbimortalidade desencadeada pelos modelos de desenvolvimento e processos de produção ( BRASIL, 

2012) 

A Política de Saúde do Trabalhador e da  Trabalhadora apresenta como público alvo 

trabalhadores/as, homens e mulheres, da cidade ou do campo, com inserção formal  ou informal no mercado 

de trabalho, público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativados, aprendiz, 

estagiário, doméstico, aposentado ou desempregado. Verifica-se que a mulher trabalhadora abordada neste 

estudo está intrinsecamente ligada a esta política pública, partindo do acesso a melhores condições de saúde 

e efetivação do direito fundamental.  

 

3  Organização da atenção à saúde e inserção da mulher trabalhadora catadora em São Borja  

A rede de atenção à saúde municipal está organizada através de estabelecimentos  e equipes de saúde 

e ou profissionais prestadores de serviços, os quais estão distribuídos na rede de atenção básica (baixa 

complexidade) média e alta complexidade. O ESF insere-se como unidade pública vinculada a baixa 

complexidade. No Plano Municipal de Saúde (2014, p. 40) do município de São Borja é possível localizar 

referências acerca dos ESFS: 

O Programa de  Saúde   da   Família,   passou   a   ser   executado  em  2002, quando de 

início dez equipes foram formadas. Em 2003 mais três equipes foram formadas e hoje 2009 

mais uma equipe está em andamento, com o projeto de transformação   de   Estratégia   de   

Agentes   Comunitários   de   Saúde   para   ESF  totalizando   quatorze   equipes   sendo   

uma,   em   unidade   móvel   que   trabalha   de segunda a sexta-feira, cada dia em uma 

localidade do interior do município.  Em  2008   o   Programa   de   Saúde   da   Família   

passou   a   ser   denominado Estratégia de Saúde da Família, e o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde, passou   a   ser   Estratégia   de   Agentes   Comunitários   de   

Saúde.   Cada   equipe   é composta por um(a) médico(a), um (a) enfermeiro(a), um (a) 

técnico(a) de enfermagem,   um(a)   dentista,   um(a)   agente   operacional,   um(a)   

auxiliar   de consultório dentário e 6 ou 7 Agentes Comunitários de Saúde. 
 

  Importante situar a forma de organização do sistema de saúde no município para poder 

contextualizar a inserção da mulher neste sistema. Em São Borja há cinco equipes de ESF divididas em 

bairros: 13 nos bairros da cidade, um na localidade de  Nhú-Porã e um ESF itinerante no meio rural. A partir 
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dos dados coletados foi possível  evidenciar um perfil da mulher trabalhadora no mercado informal, na 

atividade de coleta de resíduos sólidos e recicláveis, que não estão vinculadas ao trabalho cooperativado. 

Estas são usuárias da rede de atenção básica do município. Os dados pesquisados integram um conjunto de 

84 mulheres, cadastradas nos ESFS e acompanhadas por agentes comunitários/as de saúde, conforme pode 

ser observado na figura 1. 

 

Figura 1:  Relação ESF e mulheres trabalhadoras informais atendidas 

 

Fonte: Roteiro de entrevista junto aos ESFS. 

 

A figura 1 possibilita identificar as regiões em que as mulheres catadoras estão vinculadas, 

considerando-se o atendimento feito pelos ESFS no município, os quais se constituem como porta de entrada 

dos usuários do SUS. Quanto ao perfil verifica-se que o maior número de mulheres catadoras atendidas nos 

ESFS, pertencem ao ESF 1 (19,05%) que se localiza na área do Bairro do Passo mais especificamente na 

Vila Erneldo Matter,  território da cooperativa de catadores Unidos Venceremos “COOPUV”.  Após em 

segundo lugar está o ESF 10 (14,29%), localizado no Bairro Cabeleira e ESF 4  (11,90%), no Bairro Itacherê 

com percentual maior de mulheres cadastradas.  

Importante acrescentar que quanto à saúde da Mulher  existe um programa que deve ser 

desenvolvido  no ESF,  o Programa de Saúde Integral à Mulher  ( PAISM) criado em 1984 e atualizado em 

2004,, inclui ações de educação prevenção, tratamento e reabilitação, elencando a assistência da mulher 

ginecológica, pré-natal, parto, puerpério, climatério, planejamento familiar, doenças sexualmente 

transmissíveis, câncer de colo de útero e mama, além de outras necessidades que levem em consideração o 

perfil epidemiológico da mulher e o meio em que está inserida. ( BRASIL 2004) 

Além da localização de acesso das mulheres aos ESFS é fundamental observar a faixa etária dessas 

mulheres que acessam os serviços de saúde, conforme pode ser observado na figura que segue. 

Figura 2: Faixa etária das mulheres catadoras 
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Fonte: Roteiro de entrevista junto aos ESFS. 

 

Na figura 2 é possível identificar a faixa etária predominantes entre as mulheres catadoras atendidas 

pelos ESFS em São Borja.  Constata-se que, a maior parte das mulheres atendidas, têm entre 40 a 59 anos, 

sendo 52,38% do total. Essa faixa etária corresponde a um segmento de trabalhadores/as que uma vez 

desvinculados/as do mercado de trabalho formal, com direitos trabalhistas assegurados, encontram 

dificuldades de inserção neste campo de trabalho, geradas pelo desemprego estruturante, quando postos de 

trabalhos uma vez fechados, não volta a existir, seja por limites quanto a profissionalização ou por novas 

requisições postas aos trabalhadores/as, a exemplo do uso de novas tecnologias. Outro fator agravante neste 

processo refere-se a questão racial, conforme pode ser observado na figura 3. 

 

Figura 3: Descrição das mulheres catadoras atendidas nos EFS a partir do critério de raça  

 

 

 

Fonte: Roteiro de entrevista junto aos ESFS. 

 

Este perfil busca  demonstrar  a identidade da mulher,  possivelmente auto declarada, relacionada a 

sua adscrição na área de ESF. A figura 3 apresenta dados pertinentes em que  66,67% dos/as participantes se 

inscrevem como sendo de raça branca,  evidenciando uma proporção muito maior em relação aos demais 
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resultados: 19 % negra e 8,33% que não especificaram a raça. Este resultado tem origem a partir da ficha de 

inscrição, que as mulheres preencheram ao serem cadastradas no ESF pelo/a agente de saúde. E contribuindo 

com este perfil  está a renda das mulheres descrita na figura 4. 

 

Figura 4: Renda das mulheres catadoras 

 

 

 

                  Fonte: Roteiro de entrevista junto aos ESFS. 

 

Figura 5: Escolaridade das mulheres catadoras 

 

 

                      Fonte: Roteiro de entrevista junto aos ESFS. 

 

De acordo com a figura 5 constata-se que o maior índice de escolaridade entre as catadoras está 

voltado ao ensino fundamental incompleto (70,24%), ou seja, estas mulheres têm menos de nove anos acesso 

ao ambiente escolar. Este índice põe em evidência a dificuldade de acesso ao trabalho formal, especialmente 
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ao considerar-se as novas requisições postas aos trabalhadores/as, com o avanço das novas tecnologias e da 

ausência de novos espaços de trabalho, que valorizem as capacidades e saberes dos/as trabalhadores/as, em 

âmbito local.  Conforme refere Antunes, as mudanças estruturais ocorridas no mundo do trabalho têm 

apontado para a constituição de um perfil de trabalhador polivalente e multifuncional “[...] capaz de operar 

com máquinas com controle numérico e de, por vezes exercitar com mais intensidade sua dimensão mais 

intelectual” (ANTUNES, 2005, p. 184).  Este perfil aponta para uma classe trabalhadora heterogênea e 

complexificada, que classifica os/as trabalhadores/as entre os/as “qualificados/as e os/as desqualificados/as”. 

Esta classificação tem reflexo no vínculo de trabalho das mulheres catadoras que acessam os ESFS conforme 

pode ser evidenciado na figura  6. 

Figura 6:  Vínculo de trabalho 

    

 

                          Fonte: Roteiro de entrevista junto aos ESFS. 

 

A Figura 6 aponta o perfil que identifica a relação da mulher no mercado de trabalho. Observa-se 

que a taxa de desemprego é de  63,10% das mulheres que estão vinculadas a estas ESFS. Este dado 

configura-se como pressuposto para inserção da mulher no mercado de trabalho informal, através da coleta 

de resíduos sólidos, que em dado contexto é vista com saída para a sobrevivência familiar. É importante 

ressaltar também que posterior a este número encontram-se as mulheres aposentadas sendo 17,86% desse 

total. Estas fazem uso da coleta, para complementar a baixa renda familiar, especialmente quando estas 

mulheres são as principais responsáveis pela economia familiar como pode ser verificado na figura 7. 
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Figura 7:  Responsável pela economia familiar 

 

                    Fonte: Roteiro de entrevista junto aos ESFS. 

 

Este gráfico demonstra que a responsabilidade primeira pela sustentação da família está a cargo da 

mulher “chefe de família” com (33,33%), seguido da participação do esposo com (30,95%). Esta 

responsabilidade gera sobrecarga da mulher que na maioria das vezes, além de dar conta do trabalho 

doméstico também tem que dar conta das atividades profissionais desenvolvidas fora de casa. Este processo 

pode levar às mulheres ao adoecimento e, por vezes, à sua culpabilização pela forma de educação dos filhos, 

pela inserção destes na sociedade, pelas situações classificadas pela sociedade como “desestruturação 

familiar”. Pertinente a este resultado a busca pelo sistema de saúde e a necessidade de resolução dos 

determinantes do processo saúde-doença e neste caso, a responsabilização pelo fator econômico da família e 

o meio em que se insere leva aos resultado dispostos na figura 8, a necessidade de referência para demais 

políticas de saúde e assistência social. 

 

Figura 8:  Inclusão em  políticas de saúde e assistência social 

 

Fonte: Roteiro de entrevista junto aos ESFS. 
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Os resultados descritos na figura 8 possibilitam identificar que a maioria das mulheres (44,05%) 

possuem atendimentos referenciados pela porta de entrada do SUS que é o ESF, ou seja, são atendidas no 

ESF e no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) que se também se constitui porta de entrada, 

na Política de Assistência Social. Há também indicativos de atendimentos isolados em 23,81%, somente nos 

ESFS e 16,67% nos CRAS. Este resultado é potencializado através do ingresso das famílias no Cadastro 

Único para Programas Sociais (CADÚnico) e acesso ao programa Bolsa Família fator que contribui para o 

aumento da renda familiar. Também contribui para melhorar os condicionantes e determinantes do processo 

saúde - doença através da intersetorialidade em políticas de saúde e serviço social. o que podemos verificar 

no texto abaixo:  

“Da mesma maneira que diferentes populações estão expostas a variados tipos e graus de 

risco, mulheres e homens, em função da organização social das relações de gênero, também 

estão expostos a padrões distintos de sofrimento, adoecimento e morte. Partindo-se desse 

pressuposto, é imprescindível a incorporação da perspectiva de gênero na análise do perfil 

epidemiológico e no planejamento de ações de saúde, que tenham como objetivo promover a 

melhoria das condições de vida, a igualdade e os direitos de cidadania da mulher.” ( BRASIL 

2004) 

 
 Esta intersetorialidade, citada à cima, se constitui desafio no âmbito da qualificação dos serviços 

socioassistenciais e da efetivação de um trabalho em rede, entre as instituições públicas e privadas, com 

vistas a qualificação dos serviços prestados aos usuários/as dessas políticas. 

 

5 Considerações finais 

    Ao finalizar este estudo é possível confirmar sua relevância frente a busca da compreensão do 

trabalho da mulher relacionado a questão de gênero, relações de trabalho e políticas públicas. Tal correlação 

aponta que esta mulher trabalhadora informal, catadora, necessita ser atendida de forma qualificada como 

pessoa de direitos, para atingir um melhor patamar de condição de vida e de saúde. Verifica-se que os 

objetivos propostos para este trabalho foram atingidos. Em relação ao contexto  da mulher no  mercado 

trabalho informal, identifica-se que esta modalidade de trabalho, apresenta várias definições ao que seria 

realmente o trabalho informal. Num segundo plano o contexto histórico que recorre desde revolução 

industrial, retóricas do capitalismo, a busca pela lucratividade, o patriarcalismo e a subalternidade da mulher, 

tem contribuído para seu ingresso no mundo do trabalho de forma precarizada e arraigado com premissas 

culturais e preconceituosas quanto ao trabalho doméstico e a sua profissionalização, bem como, com a busca 

de inserção no mercado formal de trabalho.  

Quando se fala em gênero este não pode ser entendido como sinônimo de mulher, pois engloba  

homens e  mulheres e deve ser usado em dimensões  históricas , sociais , econômicas para refletir as relações 

entre gêneros em dados momentos históricos e não somente  em análise de discurso. Marcando o significado 

e sentido de ser homem e ser mulher na sociedade, marcando trajetórias de construção de vida e 

sociocultural. Ao incorporar o enfoque de gênero nas políticas de saúde esta possibilita o desenvolvimento 

de ações integrais de cuidado. ( SOUTO, 2008) 

Enfatiza-se a necessidade de formulação de políticas públicas  sociais e econômicas que possibilitem 

o efetivo ingresso das mulheres, no mundo do trabalho, de modo a superar a dupla jornada de 
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responsabilização pelo trabalho doméstico e sustentação da família.. Quanto a organização da atenção à 

saúde e a inclusão da mulher trabalhadora no município foi possível conhecer e identificar a porta de entrada 

ao sistema de saúde - a Estratégia de Saúde da Família-  que tem por objetivo reorganizar  a rede de atenção,  

promover ações e serviços  resolutivos aos usuários, através de equipes que atuem em uma área adscrita com 

número de famílias que serão atendidas e  também incluídas e referenciadas a outros serviços quando tal 

resolutividade não acontecer.  

Por fim foi possível conhecer o perfil das mulheres catadoras de resíduos sólidos e recicláveis  

inseridas em territórios de ESF, tal perfil evidencia-se idade com percentual maior entre 40 e 59 anos; quanto 

a raça o maior percentual de autodeclaração é  branca; a renda fica em torno de um salário mínimo, a 

escolaridade com maior percentual ensino fundamental incompleto; o vínculo de trabalho em sua maioria é 

de mulheres desempregadas; responsáveis pela economia familiar e que recebe atendimento de outras 

políticas sociais, a exemplo da Política de Assistência Social, por meio do acesso aos CRAS. Este perfil 

socioeconômico foi identificado por meio de entrevista realizada com profissionais das ESFS, que por sua 

vez, utilizaram-se de consulta junto às fichas cadastrais dos/as usuários/as para responder às questões 

solicitadas.  

 Diante da pesquisa realizada identifica-se a importância de continuidade deste estudo, com vistas a 

identificar como os elementos aqui evidenciados impactam junto aos homens vinculados aos ESFS, com 

perfil de inserção no mercado de trabalho informal, por meio da coleta de resíduos sólidos, bem como, dos/as 

trabalhadores/as catadores/as inseridos em espaços cooperativados a exemplo da Cooperativa Unidos 

Venceremos (COOPUV).  
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SISTEMA DE FINANCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DE MULHERES NA 

ASSEMBLEIA GAÚCHA 
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RESUMO A história da participação das mulheres nas cadeiras políticas do estado do Rio Grande do Sul é 

recente, assim como é a conquista do sufrágio feminino brasileiro. Apesar do eleitorado feminino compor 

cerca de 51% no Brasil (maioria), os representantes continuam sendo em sua maior parte homens, e as 

políticas voltadas às mulheres tornam-se pautas secundárias e, por vezes, inexistentes dentro do cenário 

político. Para compreender essa desproporcionalidade representativa, o presente trabalho analisa a Eleição de 

2014 para a Assembleia do Rio Grande do Sul, tendo como foco o papel do financiamento de campanhas. A 

partir dos dados coletados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), relacionamos o valor destinado a 

candidatos e candidatas e o índice de sucesso eleitoral, confirmando nossa hipótese de que as mulheres 

recebem menores recursos para suas campanhas, e que, dessa maneira, são prejudicadas na disputa por votos. 

Palavras-Chaves: Eleições; Gênero; Representação política; Sistemas de financiamento. 

 

Introdução 

O Brasil é um país de democracia recente, apenas em 1985, há 31 anos, o país deixou de ser uma 

ditadura militar para se tornar democrático, conquista evidenciada pela Constituição de 1988, chamada a 

Constituição Cidadã. Justamente por ter uma experiência democrática tão curta, o país enfrenta dificuldades 

em assegurar a qualidade de sua democracia e, principalmente, uma igualdade que vá além do aspecto 

formal, e se torne real no cotidiano social. Um dos desafios, principalmente histórico-culturais, apresentados 

para o fortalecimento da qualidade da democracia brasileira, encontra-se nas questões de gênero.  

Segundo Bohn (2008), o tema da igualdade de gênero é socialmente importante porque qualquer 

tipo de desigualdade, seja de gênero, etnia, orientação sexual, etc., evidencia a “existência de estruturas de 

dominação que alteram significativamente um dos princípios fundamentais de sociedades democráticas, a 

igualdade de oportunidades entre os distintos grupos sociais” (2008, p.2). Ou seja, a desigualdade, neste caso 

de gênero, é incompatível com os ideais democráticos.  

A luta por essa igualdade vem de longa data, com as mulheres conquistando seu espaço na 

sociedade gradativamente. No Brasil as mulheres puderam ingressar no ensino superior apenas em 1879, e 

em 1922 foi fundada a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Dez anos depois, em 1932, foi 

aprovado o direito ao voto feminino, um passo importante na busca pela igualdade de gênero. Podemos 
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estabelecer um comparativo entre o Brasil e outros países quanto à obtenção do direito ao voto feminino. O 

país pioneiro nessa questão foi a Nova Zelândia, que permitiu o voto feminino em 1893, já a Suíça, que é 

considerada uma das democracias mais sólidas do mundo, apenas obteve esse direito em 1971. 

Entretanto, foi apenas com o fim do regime militar, em 1986, que a representação de mulheres na 

política eleitoral começou a crescer no Brasil. E apenas em 1995, sessenta e três anos depois da conquista no 

país, a lei nº 9.100 estabeleceu que 20% dos candidatos de cada chapa proporcional partidária deveriam ser 

mulheres. Em 1997, com a Lei 9.504, a chamada Lei das Eleições, esse número é elevado para 30%.  

Apesar dos avanços conquistados para as mulheres, e para o fortalecimento da democracia, o 

campo político ainda tem restrições significativas no que diz respeito à representação feminina. No Brasil, 

segundo o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), as mulheres representam 51,3% da 

população, no entanto ocupam apenas 9,9% das cadeiras da Câmara Nacional de Deputados, e 13,6% no 

Senado. No Rio Grande do Sul, elas também representam 51,3 % da população, e são apenas 12,72% dentre 

os deputados eleitos para a Assembleia Legislativa estadual. 

Essa baixa representação, além da questão de gênero em uma maneira mais ampla, vêm se 

tornando uma preocupação mundial, com a criação de comissões em organizações de nível internacional, 

bem como com a realização de inúmeras pesquisas no âmbito acadêmico. A partir de 1990 o papel das 

instituições políticas, principalmente dos partidos, foi gradativamente questionado e avaliado de maneira 

mais profunda, ocupando um papel mais central na discussão sobre inclusão de gênero.  

Dentre os argumentos utilizados por teóricas como Sanchez (2014), Sacchet (2012), Phillips (2001) 

e Young (2006), para defender a busca por igualdade de representação, estão às experiências vividas pelas 

mulheres na vida privada, que por serem diferentes das experiências masculinas, além de trazerem novos 

pontos de vista para questões gerais, permitem uma discussão mais crítica sobre a própria desigualdade de 

gênero. Além disso, a simbologia que o aumento da representatividade de mulheres na política traz, poderia 

beneficiar a luta por igualdade de gênero, uma vez que faz modificações numa estrutura institucional, mas 

também cultural, e estas duas variáveis influenciam e interagem entre si. E, por fim, o fato das mulheres 

representarem mais de metade da população, porém as decisões políticas estarem concentradas nas mãos de 

homens representa uma desproporcionalidade representativa. 

A teoria política feminista apresenta a representação política como aspecto importante no 

empoderamento e desenvolvimento da cidadania das mulheres. Dessa forma, torna-se fundamental entender 

o processo de participação e representação de mulheres na política, bem como identificar quais as variáveis 

que limitam a igualdade nesse campo.  

O presente trabalho analisa a representação política de mulheres a partir da perspectiva do 

financiamento de campanhas eleitorais. Na primeira seção observamos as características do sistema eleitoral 

e do sistema de financiamento brasileiros, e de como, teoricamente, estes se relacionam com a problemática 

da representação feminina. A seguir trazemos o histórico político da representação de mulheres na 

Assembleia do Rio Grande do sul, desde 1990. Por fim, analisamos as eleições de 2014, para o cargo de 

deputado estadual no Rio Grande do Sul. Para tal, utilizamos os dados retirados do Tribunal Superior 
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Eleitoral (TSE), a fim de verificar nossa hipótese de que as mulheres são prejudicadas na disputa eleitoral, 

também por receberem menos recursos que os homens. 

O sistema eleitoral e o financiamento de campanhas no Brasil 

No Brasil há a adoção de dois tipos de sistema eleitoral. O primeiro é o sistema majoritário com 

maioria absoluta, presente nas eleições para presidente da república, senador, governador e prefeito nos 

municípios com mais de 200 mil eleitores. Nos municípios com menos de 200 mil eleitores o prefeito é eleito 

por maioria simples. Já nas eleições para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador, 

o modelo de sistema eleitoral adotado é o proporcional de lista aberta.  

O sistema proporcional tem como principal objetivo garantir a correspondência entre voto 

partidário e representação. Jairo Nicolau (2004), aponta para o fato de que esse tipo de sistema tende a 

oferecer uma representação mais espelhada da sociedade, garantindo uma pluralidade de ideias maior na 

arena política. Isso ocorre porque a proporcionalidade dá mais espaço aos pequenos partidos e diminui a sub-

representação dos mesmos. Além de aumentar as chances de eleição de partidos pequenos, o sistema 

proporcional é considerado promotor da representação de mulheres, uma vez que há uma representação mais 

diversificada de ideias, setores e grupos em sociedades que optam por esse sistema. 

Entretanto, o tipo de lista adotada no sistema proporcional ocupa um aspecto relevante nas chances 

de sucesso eleitoral de grupos minoritários, como as mulheres. 

 

O sistema eleitoral de representação proporcional é considerado favorecedor à promoção 

política das mulheres e de grupos minoritários, na medida em que ele incentiva uma maior 

seleção de candidatos de membros destes setores. Porém, ele, por si só, não garante a 

eleição de mais mulheres. Como assinalado por alguns estudos na América Latina sobre a 

política de cotas, naqueles países onde o sistema eleitoral é de representação proporcional 

com listas fechadas, e onde há mandato de posição, isto é, a proporção das cotas é 

observada na ordem em que os candidatos são alocados nas listas, é onde há maior 

possibilidade de sucesso eleitoral das mulheres. Portanto, o tipo de lista é um elemento 

particularmente importante em países onde cotas de gênero são adotadas (SACCHET, 

SPECK, 2012, p. 178). 

 

Nos sistemas de lista fechada é o partido que define o ordenamento dos candidatos, portanto, há a 

possibilidade de reservar espaço nessa lista para as minorias políticas. É por esse fator que a lista fechada é 

considerada uma promotora da eleição de mulheres, o partido político tem o poder de colocar suas candidatas 

entre os primeiros nomes de sua lista. 

Já na lista aberta, como é o caso do sistema eleitoral brasileiro, é o próprio eleitor que ordena a lista 

de candidatos através do voto.  Desse modo, não há como o partido reservar espaço especial para as 

mulheres em suas listas. Além disso, a lista aberta sofre críticas relativas ao individualismo que pode causar. 

“Uma das principais críticas sofridas pela lista aberta é que ela estimularia a competição entre os candidatos 

de um mesmo partido, pratica que enfraqueceria os partidos na arena eleitoral” (NICOLAU, 2004, p. 56).  

Com o aumento da competição entre os candidatos, inclusive do mesmo partido, as campanhas 

eleitorais se tornam ainda mais complexas e difíceis. Os candidatos precisam de esforço e recursos extra para 

conseguir os votos necessários nesse modelo de eleição mais disputada. Os fundos obtidos por cada 
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candidato, portanto, tem peso especial no sistema de lista aberta, sejam esses fundos de origem pública ou de 

doações privadas. 

No Brasil, até o ano de 2015, os recursos destinados a campanhas políticas foram controlados pela 

Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.906 de 19 de Setembro de 1995), Lei das Eleições (Lei nº 9.504 de 30 de 

Setembro de 1997) e a Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135 de 19 de Maio de 2010). São essas 

legislações que determinam as possíveis origens de financiamento e os limites de doações e gastos, seja para 

partidos políticos, candidatos ou comitês partidários. 

Nas eleições de 2014, que serão analisadas nesse artigo, eram legais as seguintes formas de 

arrecadação: 

 Doações de pessoas jurídicas, com limitação de 2% do faturamento bruto anual do doador; 

 Doações de pessoas físicas, com limitação de 10% do faturamento bruto anual do doador; 

 Recursos próprios do candidato, com valor máximo estabelecido pelo próprio partido 

político; 

 Recursos de Fundo Partidário; 

 Comercialização de bens e realização de eventos. 

 

O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é composto 

por recursos recebidos por multas e penalidades eleitorais, doações de pessoas físicas e/ou jurídicas e 

doações orçamentárias da União. Cabe ao partido político decidir como serão utilizados os recursos desse 

fundo, sendo possível aplicar uma parte em campanhas eleitorais. 

Além das fontes descritas acima, é comum ocorrerem transferências de recursos entre os partidos, 

comitês e candidatos. Uma empresa pode, por exemplo, fazer uma doação a um partido político, que por sua 

vez transfere a quantia para o comitê estadual do partido, que por fim divide e transfere esses recursos entre 

os candidatos. Dessa forma, a maior parte dos recursos utilizados nas campanhas eleitorais, são originários 

de pessoas jurídicas, mesmo que a doação seja feita indiretamente (MANCUSO; SPECK, 2014). 

Wagner Mancuso e Bruno Speck possuem um estudo importante sobre as origens das receitas de 

campanhas. Analisando as eleições nacionais e estaduais de 2010, bem como as eleições municipais de 2012, 

os autores encontraram padrões de financiamento para cada cargo. As doações empresariais diretas aparecem 

em primeiro lugar na quantidade de recursos disponibilizados para campanhas, em segundo estão as doações 

de pessoas físicas e em terceiro os recursos próprios dos candidatos. 

Os recursos próprios estão presentes principalmente nas campanhas legislativas proporcionais 

(deputado estadual, deputado federal, deputado distrital e vereador) e nas campanhas do executivo municipal 

(prefeitos).  Já as doações de pessoas físicas tendem a centrar-se no nível local. As maiores doações são 

feitas para as campanhas para prefeito e vereadores, e em seguida para os cargos de deputado estadual. Os 

autores mostram que os cidadãos doam pouco para os cargos de presidente da república, senador e 

governador. 

Ainda segundo esse estudo, as doações empresariais estão presentes em peso para todos os cargos. 

18% dos recursos dessas doações são destinados as campanhas para presidente federal, governador e 
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senador. Já nas eleições para prefeitos esse número é de 13%. A maior parte dos recursos, entretanto, está 

designada às campanhas legislativas. 21% dos recursos empresariais são alocados para os cargos de deputado 

estadual, federal e vereadores. Mancuso e Speck atentam para o fato de que dois quintos das doações 

empresariais são destinadas para os partidos políticos. 

No caso das eleições para deputado estadual, que serão analisadas nesse artigo, a distribuição de 

origem das receitas é a seguinte: 40% provem das doações empresariais, 27% das doações dos cidadãos, 

23% são recursos próprios e 11% são transferências partidárias (MANCUSO; SPECK, 2014). 

 

A representação feminina na Assembleia Gaúcha 

A representação feminina na Assembleia Legislativa Gaúcha é recente, tendo eleita a primeira 

deputada estadual do Rio Grande do Sul apenas em 1950179. Contudo, desta data até a metade da década de 

1990, as mulheres ocuparam pouquíssimos lugares nesse espaço de representação.  

Apesar de ainda apresentar níveis muito baixos de participação e principalmente de eleição de 

mulheres, ocorreram avanços constantes desde 1998. Os dados retirados do site do TSE180 mostram os 

avanços quantitativos no campo eleição a eleição. 

 

Tabela 1- Número de candidatos e eleitos por gênero (1990-2014) 

 Feminino Masculino 

Ano Eleito Não Eleito Total Eleito Não Eleito Total 

1990 2 26 28 53 391 444 

1994 4 14 18 51 277 328 

1998 4 37 41 51 322 373 

2002 2 43 45 53 363 416 

2006 5 58 63 50 373 423 

2010 8 127 135 47 363 410 

2014 7 192 199 48 420 468 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do TSE. 

 
Em 1994, apesar de notarmos o aumento de deputadas eleitas, percebemos  a queda do número de 

candidatas, de 28 candidatas em 1990 passamos a 18 em 1994, único ano em que houve diminuição e não 

aumento do número. Em 1998 esse número salta para 41 e a partir de então entra em franca expansão, 

atingindo o número de 199 candidatas em 2014, o equivalante a quase 30% do total de candidaturas.No 

entanto, apesar das mulheres buscarem seu espaço atraves da candidatura, percebemos que o número de 

eleitas permanece sempre baixo. 

                                                           
179 Suely Gomes Oliveira foi eleita a primeira deputada estadual gaúcha em 1950, sendo reeleita cinco vezes para o 

cargo. Durante dezesseis anos foi a única mulher na Assembleia Gaúcha. Ver mais em Pinto (2014). 
180 Dados retirados do site do Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-

anteriores/eleicoes-anteriores. Acesso em 11 de fevereiro de 2016. 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-anteriores
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-anteriores
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Em ordem crescente de anos, podemos observar o aumento da porcentagem da representação das 

mulheres na Assembléia do Rio Grande do Sul. Em 1990 do total de eleitos as mulheres representaram 

3,63%, em 1994 o número subiu para 7,27% e se manteve o mesmo nas eleições de 1998. Em 2002 há a 

queda na representação, as mulheres conquistaram novamente apenas 3,63% das vagas concorridas. Em 

2006 o número volta a subir, sendo 9,09%, em 2010 sobe para 14,54%, o maior do período, e em 2014 baixa 

para 12,72%. Na média de todos os anos as mulheres obtiveram apenas 8,30% das cadeiras disponíveis na 

Assembléia. 

O maior indice de mulheres eleitas para a Assembleia Legislativa Gaúcha é de 14,54%, do ano de 

2010, no entanto a poupulação gaúcha é formada em mais de 50% por mulheres. Nas eleições de 2014 esse 

número sofreu uma queda, ficando em 12,72%.  

 

A eleição de 2014 e o financiamento de campanhas 

Como observamos, o financiamento de campanhas possui maior relevância nas chances eleitorais 

daqueles candidatos que disputam cargos em sistemas proporcionais de lista aberta. Para observar tal 

afirmação, bem como, qual a situação das mulheres diante desse panorâma, utilizamos como estudo de caso 

a eleição de 2014 para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Construímos um banco de dados 

onde constam tanto os resultados eleitorais, ou seja, o número de votos recebidos por cada candidato e 

candidata, quanto os valores declarados por candidatos e partidos ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) 

referentes a este pleito. 

Do total de 667 candidatos para a eleição de 2014, 61 não entregaram sua prestação de contas com 

o lançamento de receitas, e uma candidata não entregou a prestação ao TSE. Esses candidatos foram 

desconsiderados na construção dos dados para o presente artigo por não apresentarem as informações 

necessárias sobre o financiamento de suas campanhas. Portanto, foram analisadas as contas eleitorais de 605 

candidatos, bem como o número de votos recebidos por eles. 

Tabela 2 – Dados quantitativos financiamento de campanhas 2014 

 

 Homens Mulheres Total 

Valor total de receita declarada 43.751.166,10 10.158.398,75 53.909.564,85 

Total de votos 4.800.902 1.118.656 5.919.558 

Média do valor de voto 9,11 9,08 9,10 

Nº Candidatos 468 (70,17%) 199 (29,83%) 667 

Nº Eleitos 48 (87,28%) 7 (12,72%) 55 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do TSE 

 

Confimando a ideia de que a quantidade de recursos impacta as chances eleitorais, observamos que 

dos 55 eleitos, 45 estão na lista de 100 maiores arrecadações no ano, o que corresponde a 81% candidatios 

que conquistaram vitória eleitoral. Ainda dentre os eleitos, aquele com menor quantidade de recursos, se 

encontra na 269ª posição na lista de maiores arrecadações de 2014. Dentro das 55 maiores arrecadações de 



 

ANAIS DO I SEMINÁRIO (DES)FAZENDO SABERES NA FRONTEIRA, Volume 1, 2016, UNIPAMPA 

ISSN 2527-2411 
202 

recursos eleitorais, 34 candidatos, o que corresponde a 61,81%, foram eleitos, totalizando 1.845.967 (um 

milhão, oitoentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e sete) votos e R$ 19.779.838,17 (dezenove 

milhões, setecentos e setenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezessete centavos).  

Assim, a quantidade de recursos destinada a homens e mulheres deve ser igualitária, para que as 

mulheres possuam as mesmas chances de eleição que seus oponentes eleitorais. No entanto, essa situação 

não foi observada no pleito de 2014. Das candidaturas com as 100 maiores arrecadações, apenas 19 são de 

mulheres. 

Proporcionalmente, do total de R$ 53.909.564,85 (cinquenta e três milhões, novecentos e nov mil, 

quinhentos e sessenta e quatro reais com oitenta e cinco centavos),  29,83% deveria ser destinado às 

mulheres, ou seja R$ R$ 15.633.733,80 (quinze milhões, seissentos e trinta e três mil, setecentos e trinta e 

três reais com oitenta centavos), no entanto as candidatas receberam R$ 5,4 milhões a menos. Os homens, 

que somam 70,17% dos candidatos, deveriam receber, de forma proporcional, R$ 38.275.831,05 (trinta e oito 

milhões, duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais com cinco centavos), mas receberam 

mais de R$ 43,7 milhões. 

 

Gráfico 1 – Comparativo entre total recebido e total proporcional 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do TSE 

 

Portanto, a hipótese apresentada foi comprovada. A quantidade de recursos destinados para as 

campanhas afeta a possibilidade de sucesso dos candidatos, ou seja, quanto maior a arrecadação, maiores as 

chances de eleição. E as mulheres recebem, proporcionalmente, menos do que os homens, sendo, portanto, 

prejudicadas na disputa eleitoral. 
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Considerações finais 

Apesar dos direitos já conquistados pelo movimento feminista em prol da igualdade de gênero, às 

mulheres ainda buscam garantir seus lugares em espaços historicamente ocupados apenas por homens, como 

a política. Em muitos países, principalmente aqueles que adotaram cotas eleitorais para mulheres, a 

igualdade de representação de gênero parece muito próxima, com mulheres ocupando quase 40% das 

cadeiras dos parlamentos. No entanto, no Brasil, essa situação parece uma realidade distante. 

Como demonstrado nesse trabalho, as mulheres são prejudicadas na disputa eleitoral brasileira, com o 

financiamento de campanhas sendo uma, dentre as variáveis, que dificultam a igualdade política feminina. Já 

existem na Câmara de Deputados Federal e no Senado, projetos de reforma do sistema eleitoral e de 

financiamento brasileiros. Alguns destes têm por objetivo, justamente, proporcionar uma maior 

representação de grupos historicamente marginalizados, como é o caso das mulheres. Entretanto essas 

propostas se arrastam por anos pelas casas legislativas sem uma decisão final. 
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A MULHER COMO OBJETO DA MIDIA: A BELA, RECATADA E DO LAR 

 

Michelle Laisth181,  

Carmen Regina Abreu Gonçalves182 

 

RESUMO: Em pleno século XXI podemos analisar a nossa sociedade e ver que temos muito a conhecer 

sobre esse valor feminino que é algo muito forte no ocidente. Vemos anúncios mostrando o padrão perfeito 

de esposa que, acima tudo, nunca está à frente de seu marido, ela está sempre atrás de um “grande homem”. 

Neste artigo será analisada a expressão “Bela, recatada e do lar”, e como os homens ainda buscam a partir 

deste padrão a “mulher perfeita’’ para casar. Então é colocada à disposição dos homens que buscam um 

modelo de esposa, que cuide de seu lar e sexualize na hora que ele quiser, teoricamente significa escolher a 

“embalagem” de sua preferência ou escolher uma mulher padronizada por ser o modelo ideal. Parece 

evidente a tentativa da sociedade de fazer uma oposição do que a mulher representa, de fato. Uma mulher 

aguerrida, forte, fora do padrão imposto do que se entende como a mulher deve se comportar é errado, foge 

ao ‘’ padrão’’ tradicional da mulher ser ou mostrar ser. É perceptível a misoginia da qual as mulheres mais 

independentes vêm sendo alvo. Um homem em seu lugar não tem sua capacidade questionada e nem sofre 

ataques de nenhuma natureza e por isso acabam não respeitando e não havendo igualdade. Esse trabalho se 

dará a partir de pesquisa bibliográfica buscando analisar o tema através da opinião de autores para a 

discussão. Podemos analisar que apesar de alguns avanços, a mentalidade machista ainda perdura e o mais 

surpreendente é que o modelo ideal de mulher que é descrito pela nossa sociedade em nada difere daquele 

exaltado pela imprensa conservadora dos séculos passados. 
 

Palavras-Chaves: Mulher, Mídia, Padrão, Conservadorismo. 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

O tema a ser discutido neste artigo é a mulher que a mídia aceita na política, a partir disso questionar o 

padrão correto de ser mulher dentro do conservadorismo Brasileiro. A violência de gênero diz respeito aos 

constrangimentos impostos pelas representações sociais de gênero – sobre o feminino. 

O Brasil vem se fortalecendo desde a década de 1970, as mulheres conseguiram muitas conquistas em 

diversos campos, principalmente na política. Conquistaram o seu direito ao voto à vitória eleitoral, a mulher 

vem ganhando espaço na sociedade, em sua incansável busca pela igualdade de gênero. Ainda assim com 

todas suas conquistas a falta de representatividade e a discriminação sobre sua imagem por ser feminina 

ainda estão muito enraizadas na sociedade atual.  

Marcado pelo machismo, o discurso misógino da grande mídia insiste em definir o padrão da mulher 

perfeita, que a faz preocupada com a aparência, discreta, submissa e sempre atrás de seu HOMEM. 

Recentemente, dois dos maiores veículos impressos reproduziram um discurso, mostrando o perfil da mulher 

relacionada à política. Em abril de 2016, a revista IstoÉ nos apresentou, em sua capa, a reportagem intitulada 

“As explosões nervosas da presidente”, onde apresenta a então presidenta Dilma Rousseff como uma pessoa 

louca, desiquilibrada e sem condições emocionais e psicológicas para governar o Brasil. Podemos ver que no 

mesmo mês, a revista Veja traz a reportagem “Bela, recatada e do lar”, onde descreve o perfil de Marcela 
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Temer, esposa do então vice-presidente Michel Temer, onde na reportagem ele é considerado um homem de 

sorte por tê-la em seu lado.  

A sociedade atual vive de padrões impostos pela mídia, que divulgam representações constrangedoras 

das mulheres, a exemplo as mulheres da política atual, que reforçam a imagem da “Mulher ideal’’, dentro do 

sistema político Brasileiro. Segundo Bourdieu (1999) para se compreender a dominação masculina é 

importante analisar as estruturas inscritas na objetividade e na subjetividade dos corpos. Os corpos viram 

uma estrutura dentro dos sujeitos dominados, assim fica determinado gestos, posturas, disposições ou marcas 

de sua submissão. Quando a mídia expõe a figura da mulher, com um padrão já imposto, ela fica repleta de 

significados e valores que precisam ser analisado com referência a quem eles estão de fato favorecendo com 

um modelo imposto de mulher ou um modelo que a sociedade aceita, por exemplo, na política. 

O posicionamento é a partida da classe social, sujeita à força do imaginário e do compartilhamento dos 

hábitos de sua classe social, profissional e sexual. É utilizada do conhecimento feminista como forma de 

mostrar todo esse universo de imagens, ideias e significados. O objetivo é realizar uma análise crítica, e 

dentro desta refletir sobre um olhar feminista e de que forma está sendo imposto este padrão que tanto a 

mídia quer reforçar, como um valor dominante e tradicional sobre as mulheres. A hipótese levantada aqui é 

que a nossa sociedade atual ainda quer impor um modelo padrão de mulher, onde elas usam de seus corpos 

para serem submissas de seus homens, não saem sem seus maridos para não ficar “mal falada”, dedicam suas 

vidas a suas casas e filhos, constituindo uma forma de que as mulheres não podem ser independentes dentro 

da sociedade atual, que ainda é uma sociedade machista. 

É fundamental entrar a fundo nesta contextualização para adentrarmos no debate e em combate contra 

a opressão das mulheres e da desigualdade de gênero. O que torna mais difícil é inserir o debate sobre as 

formas de representação e sobre as mulheres na mídia, dando mais visibilidade as várias formas de violência 

e propondo políticas públicas que discutam as desigualdades de gênero. O intuito é mostrar com mais 

visibilidade as relações desiguais dentro da mídia, que nos interpelam através das várias formas que esse 

padrão bela, recatada e do lar nos mostram uma tendência machista, preconceituosa e abusiva, tendo espaço 

e visibilidade midiática. 

Hoje a sociedade é visual, onde somos pessoas de imagens, prazer e em uma cultura de comunicação 

muito forte. Portanto, dentro da mídia é relevante para quem vive em um mundo da sociedade de consumo, 

aprender a conviver neste ambiente midiático, aprendendo como entender suas formas, interpretar e criticar 

os seus significados e imagens, resistindo a sua manipulação. 

A metodologia utilizada é a bibliográfica e dentro dessas pesquisas selecionamos o tema “Bela, 

Recatada e do lar”’. Na sequência, foi realizada uma reflexão sobre o papel da mulher que a mídia aceita na 

política, evidenciando os critérios pertinentes para a análise. A partir da perspectiva feminista, foi percebido 

construções nas suas práticas discursivas. A exibição do padrão de uma mulher perfeita e sua construção do 

imaginário masculino pela busca do prazer e sua satisfação e de seu prazer em olhar mulheres que são suas 

submissas. Dando seguimento, trazemos algumas categorias para que possamos realizar a análise de gênero, 

raça, classe e geração para irmos mais a fundo nessa ideia de padrão. Identificando os estereótipos 

construídos tradicionalmente e socialmente pela mídia. A forma que foi abordada possibilita uma visão 
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melhor das discussões, pois ela mostra questões que podem passar despercebida no olhar de quem leu a 

matéria “Bela, Recatada e do Lar”, e que são de total importância para uma investigação e uma produção de 

conhecimento da mídia conservadora. 

A análise Crítica da matéria e do tema que foi discutido, parte do estudo da transmissão de ideologias 

padronizadas da sociedade masculina, valores e doutrinas que trazem uma maior captação dos discursos 

particulares como sendo universais e idealizados, surgindo daquilo que é “normal” no momento de definir 

um grupo social tradicional de acordo com a sociedade. Essa cultura construída na análise é geralmente a da 

mulher branca, ocidental, de classe média ou superior, e estão embutidas em raças, classes, grupos e corpos 

desejados. 

 

MULHER E A MÍDIA BRASILEIRA 
 

As imagens são representações construídas sobre o que pode se tornar palpável, dentro dos pontos de 

vista que a mídia acha correto ser dentro da política Brasileira, sendo assim, a mulher não se encaixa 

totalmente. As representações que a mídia traz sobre a mulher perfeita, representada na figura de Marcela 

Temer, estão dentro das imagens sociais construídas para se tornar palpável para o sistema, que também 

mostram que as outras mulheres não contempladas. Essas mesmas mulheres que infelizmente não tem esse 

maridão que resolve tudo enquanto elas estão “no lar” cuidando das coisas que lhes são designadas por ser 

mulher da casa. São essas mulheres que mostram seu poder de militância, que vão às ruas, que dão seu total 

apoio as manifestações, que não se calam, que se expõem, que fazem “textão” e mostram a cara para falar a 

verdade sobre esse sistema machista. Vemos essas mulheres que não ficam nos bastidores, mas que são 

deputadas, prefeitas, ativistas e presidenta da República e que por mais que a opressão seja grande elas se 

mantem erguidas.  

São produzidas e partilhadas as representações dentro de um contexto histórico da mulher tradicional 

brasileira dentro da política. A experiência vivida é construída a partir das informações oferecidas, dos 

saberes e dos modelos do pensamento social, transmitidos e construídos através do conservadorismo político, 

da educação e da mídia conservadora, diante disso vamos entender essa cultura dos homens. Vemos que 

essas representações são criadas de acordo com a realidade através dos seus discursos dominantes criados 

sobre o gênero. Ou seja, a matéria da revista Veja sobre a Marcela Temer, usou da imagem da nova primeira 

dama para expor um padrão de mulher perfeita, e que seu esposo Michel Temer tem sorte de ter a “Bela, 

Recatada e do Lar” ao seu lado. 

Esses padrões estabelecidos pela mídia, são construções de estereótipos dos modelos femininos dentro 

da nossa atual sociedade e da atual mídia conservadora. Estes estereótipos passam despercebidos pelas 

pessoas que os recebem, os quais não veem qual a diferença ou quais perguntas fazer do por que essas 

representações são mostradas na mídia, uma vez que elas se apoiam no senso comum. 

São aceitos e assimilados pelas pessoas suas próprias representações e assim se torna real para ela, 

mesmo que seja algo em que não seja palpável, ela irá querer, por que é aquele padrão o correto. Vivemos de 

uma cultura naturalizada dentro da nossa sociedade que entende que “é normal ter padrão”, alegando que não 

que não tem como mudar, pois, o que a mídia mostra é o certo. 
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PRIMEIRA DAMA PERFEITA E SEUS MODELOS PADRONIZADOS 
 

No Brasil, não se ouve falar de nenhum trabalho feito ou administrado por alguma primeira-dama, na 

época do Império (1822- 1889) ou na República Velha (1889-1930).  A visibilidade social da primeira dama 

ressurgiu no Governo Vargas, com a atuação de sua esposa Darcy Vargas, que foi a mais atuante até hoje. Na 

ditadura as mulheres dos coronéis, não existiam e não exerciam seus papéis como primeiras – damas, pois na 

época elas não podiam ter cargo de destaque.  

Na legislação brasileira não existe uma previsão legal para o papel de primeira-dama, sendo, que ela 

não é considerada integrante da administração federal e nem recebe salário por estar ali. No Brasil, os 

profissionais da área social sempre criticavam a atuação de primeiras-damas no setor, sempre em lugares 

como a caridade do que gestão profissional de serviços que o estado tem que oferecer como obrigatório. 

Entretanto, no caso de Marcela Temer, ela não será vista como gestora, mas sim como promotora e que 

viabiliza o sistema social. 

Podemos analisar que, com nosso contexto histórico do país, é vivido o conservadorismo que faz com 

que a mulher não seja vista em cargos de destaque na política, quando é vista, é taxado um padrão correto a 

seguir ou a mostrar. Podemos acrescentar o forte autoritarismo do militarismo em que as mulheres tendiam a 

ser submissas e obedientes aos seus esposos. Dentro do Brasil é vivido uma diferenciação de gênero que é 

acompanhada por toda história da civilização, que passa por todas as áreas de nossa sociedade. A mulher 

vem lutando por direitos iguais a mais anos, sempre foi vista como o “segundo sexo”, aquela que vem 

sempre atrás de seu marido.  

O machismo corrompe nossa sociedade, trazendo então todo o conservadorismo ai presente, fazendo 

com que a mídia taxe padrões de beleza, esse mesmo mostrado pela revista Veja no dia 18 de abril, 

elogiando os atributos de Marcela Temer como “Bela, Recatada e do Lar”, claramente vendendo um padrão 

conservador da imagem feminina e ignorando todas as lutas que as mulheres têm e tiveram para conseguir 

seu espaço no trabalho e adquirir respeito pelo seu próprio corpo.  

Para Foucault (1979), 

 

O domínio, a consciência do seu próprio corpo só pudera ser adquirida pelo efeito do 

investimento do corpo pelo poder: a ginástica, os exercícios, o desenvolvimento muscular, 

a nudez, a exaltação do belo corpo... tudo isso conduz ao desejo de seu próprio corpo 

através de um trabalho insistente, obstinado, meticuloso, que o poder exerceu sobre o corpo 

das crianças, dos soldados, sobre o corpo sadio (p.146). 
 

Vemos os significados que o corpo assume na atualidade, de um corpo esteticamente controlado e 

manipulado pela mídia conservadora. A mulher vive em seu controle absoluto, pois precisa estar em perfeita 

saúde e beleza para que possa ser exposta, ou seja, desta forma será assumida e mostrada pela mídia, 

segundo Foucault, não se existe uma forma de controle da repressão, mas sim um controle de estimulação 

masculina: “Fique nu, mas seja magro, bonito e bronzeado” (1979, p.147). 

Vemos que a mídia traz historicamente um olhar masculino que utilizado para inferiorizar a imagem 

da mulher na sociedade. Com a Marcela Temer não está sendo diferente, a mídia está trazendo padrões 

antigos do conservadorismo brasileiro com sua imagem de “primeira – dama”, esses mesmos que são 
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idealizados pelo olhar masculino, que tem uma construção de objeto de submissão, onde a mulher estará 

sempre atrás e não à frente, ou ao lado de seu marido. Essa dominação faz com que a mulher seja vista 

apenas como a recatada que a revista Veja trouxe em sua edição. Mulheres que são simpáticas, femininas, 

sedutoras, sorridentes e ainda dependendo da sociedade no qual está inserida, ela será sempre apenas isso, 

pois a mídia nos mostra o que a sociedade quer das mulheres, o que ela tem que fazer para ser aceita como 

principal sujeito de desenvolvimento político, sendo assim, a mulher tem que reconhecer seu lugar dentro da 

política brasileira, um lugar onde ela fique sempre atrás e sem nenhuma exposição, essa mesma terá que ser 

uma mulher recatada.  

 
A IMAGEM DA MULHER QUE A MÍDIA ACEITA NA POLÍTICA 

O discurso midiático traz uma questão que trabalho com as concepções sobre a imagem da mulher 

dentro da política, que são atributos naturalizados como padrões corretos, assim delineando sua 

personalidade e idealizando mulher perfeitas para seus esposos da política. A matéria da Veja traz em seu 

discurso a imagem feminina adequada do ano 1950, que era essa mesma que apresentava um modelo ideal de 

mulher: discreta, obediente ao marido, boa mãe, e que se fosse trabalhar fora teria que ser uma profissão 

“Honesta” e em caso de necessidade se o marido autorizar.  

A vida para elas seria muito melhor se tudo que fizessem girasse em torno do marido e dos filhos. Nesta 

mesma época, as publicações de revistas que eram voltadas para o público feminino traziam receitas e dicas 

de como ser uma “esposa perfeita”, como não discutir por “bobagens”, não seja uma mulher ciumenta, saiba 

cuidar bem de seus filhos, nunca questione seu marido, não de margem para os vizinhos falarem de você, não 

tenha intimidade com terceiros ou com outros homens que não fossem da família. Mesmo assim, ainda em 

2016, vemos pessoas que não se cansam de glorificar o comportamento recatado da primeira-dama, sua 

dedicação ao filho, e principalmente, o fato dela saber o seu lugar, não se meter em “assuntos de homem”, 

como a política, por exemplo. 

A aparência bela e elegante de Marcela é explorada de forma que a mídia faz para que a sociedade 

admire ela como o padrão a ser seguido por todas as mulheres. O Brasil parece estar feliz com sua primeira-

dama, pois terá aquela singela moça que irá enfeitar os eventos oficiais do governo, e que sempre será vista 

como a mulher de um homem poderoso. Voltando na década de 50, julgamos importante analisar um aspecto 

que era muito comum naquela época, que sua esposa sempre tinha que cuidar de sua aparência, tinha que se 

embelezar para manter o “homem em casa’’, era como uma obrigação de ‘‘boa esposa’’, Marcela não fica 

longe desses padrões em que a mulher vira submissa de seu homem”. 

De acordo com Sabat (1999) a mídia, junto com o seu universo de imagens, é também uma forma 

“regulação social” que reproduz padrões que virão ser aceitos pela sociedade capitalista conservadora.  

Na edição de nº 2474 da revista Veja, publicada em 18 de abril de 2016, a matéria "Marcela Temer: 

bela, recatada e 'do lar'“, nos trouxe um artigo machista e nós fez pensar como a mulher está sendo 

representada pela mídia. São essas mesmas representações que são contornadas e nos mostram uma certa 

normatividade por parte dos meios de comunicação em massa, que torna tal discurso legitimo de 

especialistas a serviço de seus interesses, normalmente políticos. 
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Os meios de comunicação em grande parte têm influência sobre as pessoas, e podem até a\ser 

consideradas meios de doutrinação e pesquisa do quarto poder, a mídia tem a capacidade de forjar e conduzir 

a opinião pública, trazendo pressupostos em suas rotinas de produção, são esses mesmos meios que detém 

um discurso midiático que agrada ao seu público alvo e futuramente trazendo um ambiente de lógica e uma 

suposta verdade. 

Assim, vai se construindo com um espetáculo a formação do padrão de beleza ou a mulher que é aceito 

na política, sendo que a mídia tem o poder de construção da realidade, criando pessoas alienadas e futuros 

analfabetos políticos, que são incapazes da busca da verdade. 

Charaudeau (2013, p. 103) destaca que: 

 
Assim sendo, o propósito, como componente do contrato de informação midiática, 

inscreve-se num processo de construção evenemencial, que deve apontar para o que é 

"notícia". O propósito recorta o mundo em um certo número de universos de discurso 

tematizados, transformando-os em rubricas, tratando-os segundo critérios de atualidade, de 

socialidade e de imprevisibilidade, assegurando-lhes assim uma visibilidade, uma 

publicização, e produzindo um possível efeito de captação. Com isso, compreende-se que o 

espaço público se confunda com o próprio acontecimento midiático, tal como aparece em 

sua configuração discursiva. 

 
 

Os meios de comunicação em massa não incorporam somente a mídia, seja impressa ou eletrônica, ela 

se faz presente em tudo e todos os lugares, fazendo dos momentos da vida de cada sociedade melhor ou pior 

em seu senso crítico. Os meios de comunicação atuam na sociedade como se fosse um papel de atriz famosa. 

Esse caráter que a mídia exerce, torna passível de uso transformador de uma realidade, que nos traz 

evidencias dentro de narrativas que tornam público um padrão de moda, beleza e estilo, na vida da sociedade 

feminina, assim criando expectativa ou revolta. 

Tratando da comunicação, mais em especifico da mídia impressa, sua imparcialidade em suas 

reportagens é necessária, mas ao mesmo tempo é impossível, vendo todos os procedimentos de análise que 

traz uma implicância de tomada de decisão. É desafiador produzir e relatar, de maneira que pode ser um 

discurso autentico e que possam trazer características dominantes para a sociedade. 

A mídia obedece seus conceitos e fundamentos teóricos dentro da composição da notícia e pensa que 

traz com ela sua imparcialidade, assim a construção é baseada em moldes adotados pelos políticos homens 

do poder. O discurso não inocente mostra que seu posicionamento e sua opinião em determinado assunto, 

traz repercussão dentro da opinião pública, trazendo os comportamentos padronizados por manifestações 

machistas e absurdas como a matéria da Veja. 

De acordo com Bourdieu (2010), o sistema que vivemos é o patriarcal que mostra na história o poder da 

sociedade masculina, sendo que o homem é tem sua virilidade, a força, a figura do que faz descobertas no 

mundo ou que sempre está na luta, a ele é delegado o poder político de atuação, já mulher fica como a frágil, 

que precisa de proteção e repouso para que possa gerar e trazer novos frutos, cuidar de seus filhos e lar, 

sendo assim, excluída do poder político.  

Trazendo o processo histórico, a sociedade estabeleceu algumas atribuições ou responsabilidade que 

mostram a desigualdade de gênero dentro do poder público. Suas atribuições são socialmente divididas a 
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cada um, que irá depender como será o processo de sobrevivência dentro do sistema, como sexo, classe e 

raça, esta mesma realidade traz um comportamento de visão particular da mídia conservadora. 

Naturalmente a mulher é excluída do poder político e a mídia mostra isso como uma legitimação de que 

a política é negócio de homens. A mídia mostra que as mulheres não deveriam se interessar por debates 

políticos, que ela tem que saber seu lugar na sociedade, sua vida privada e doméstica. A crítica feminista atua 

como correspondente em confrontar essas práticas patriarcais que com o passar dos anos foram se 

atualizando, tendo como principal eixo o silêncio da atuação feminina na esfera pública e volta com a 

reprodução de estereótipos.  

Thompson (1995) dizia que, os meios de comunicação são considerados aparatos técnicos de mediação 

simbólica que transformaram a natureza das interações sociais e as percepções que indivíduos e grupos têm 

de si mesmos e dos outros. Podemos afirmar que os valores organizados para a experiência são afirmados e 

reproduzidos e assim transformados pela mídia. As mulheres acabam ganhando padrões e sendo julgadas, na 

maior ou na menor medida, no fim virando um discurso padronizado de beleza. 

Marcela Temer é o tipo ideal de mulher aceito pela mídia conservadora, apesar de que já superamos o 

fato de nunca ter havido na história do país uma mulher como presidente, podemos ressalta que o Brasil 

ainda está de ter representação feminina na política por já termos tido uma mulher como Presidente por dois 

mandatos seguidos. Significa que, sim a democracia também favorece na inserção da imagem feminina na 

política em seus diversos cenários, sem levar em consideração sua desigualdade de gênero e o tema aqui em 

questão, que é o padrão instituído pela mídia. 

É possível destacar que a mulher hoje ocupa todos os espaços ao mesmo tempo e ainda vive em sua 

busca por direitos e representatividade na prática, mas e na mídia, como sua imagem é retratada? Sua 

disseminação é rápida e levanta várias discussões sobre seus discursos de opinião sobre sua importância em 

relação a igualdade entre mulher e homem e qual espaço cada um deveria ocupar.  

A mídia retrata a mulher de uma maneira em que faz com que a reflexão venha diretamente na 

sociedade feminina, podemos ver o próprio reflexo. Podemos dizer que, essa imagem retratada são padrões 

estabelecidos para que seja criado a perfeição em uma sociedade feminina. 

Destacado no início deste artigo que o campo da mídia é rodeado por rotinas de produção e uma grande 

disputa de forças e interesses que podem futuramente interferir na construção de conteúdos midiáticos. 

Podemos trazer o exemplo da revista Veja que causou polemica ao públicas no dia 18 de abril deste ano 

(2016), a matéria com o título ‘’ Marcela Temer: Bela, recatada e do lar’’, que é o objeto de análise deste 

artigo. 

 

MARCELA TEMER: “BELA, RECATADA E DO LAR’’  

 

A revista Veja tem sua distribuição semanal e é publicada pela editora Abril, foi criada em 1968 por 

dois jornalistas Roberto Civita e Mino Carta, trata dos mais variados temas  tanto nacional como global, o 

diferencial da revista é seu lado ou posicionamento político que é deixado bem claro a todos, que muitas 

vezes acaba condenando suas matérias por seu posicionamento dos conservadores da direita. 
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A matéria vai além da notícia, pois apresenta sofisticação em seus elementos e dos mais variados 

recursos linguísticos.  

Para Charaudeau (2013, p. 221), 

 
A reportagem deve adotar um ponto de vista distanciado e global (princípio de objetivação) 

e deve propor ao mesmo tempo um questionamento sobre o fenômeno tratado (princípio da 

inteligibilidade). É por isso que recorre a diversos tipos de roteirizações, utilizando os 

recursos designativos, figurativos e visualizantes da imagem, para, por um lado, satisfazer 

às condições de credibilidade da finalidade de informação (com formatos de investigações, 

de testemunho, de reconstituição detalhada trazendo a prova da existência dos fatos e da 

validade da explicação), por outro, satisfazer às condições de sedução da finalidade de 

captação (dramatizações destinadas a tocar a afetividade do espectador). 

 

Na matéria aqui abordada, Marcela é descrita como uma mulher de sorte, que se casou com um homem 

43 anos mais velho que ela e hoje é o atual presidente do Brasil. Seu primeiro namorado, na época com 62 

anos, Michel Temer era deputado federal quando se conheceram. O texto faz elogios a Marcela, por ser 

discreta, falar pouco, reconhecer seu lugar na sociedade e usar saias na altura do joelho. 

A todo tempo a matéria afirma que Marcela é uma mulher de sorte e que Michel também é um homem 

de sorte, podemos notar aí o modelo estabelecido tanto para o homem como para a mulher, ou seja, ela tem 

sorte por ser a mulher escolhida por esse homem maravilhoso e muito bem-sucedido. Ele por encontrar uma 

mulher recatada, que não se impõe, que é uma donzela de tão pura e bela. 

Podemos analisar que a postura da revista diante de todas as manifestações ao feminismo, ao mostrar 

que Marcela Temer sim é a mulher que todas deveriam ser. Apresenta como uma mulher poderosa e cheia de 

sorte por ser amada e receber das mais variadas formas as provas de amor de seu marido 43 anos mais velho. 

 
Figura 1 e 2 – Reportagem – Revista Veja, nº 2474, publicada em 18 de abril de 2016, Site e Impresso 
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Provavelmente o maior erro neste periódico foi mostrar sua posição dessa maneira em uma época de 

lutas para as mulheres, pois lutamos por igualdade, certo? Lutamos contra os padrões, certo? 

Esposa do atual presidente, descrita como a primeira-dama perfeita, a revista trouxe um pensamento 

muito antigo sobre a imagem da mulher no poder político. Colocada no patamar de “Bela, recatada e do lar’’, 

voltamos a ideia de sociedade patriarcal, que afinal, ela é uma bela mulher, recatada e do lar, essa mesma 

idealizada no século XIX, destaca o pensamento machista e de submissão, o mesmo daquela época antiga. 

Destaca também que ela é formada em direito, mas que trabalhou bem pouco e que seu maior sonho no 

momento é mais filhos, sonho de toda mulher padronizada. 

Toda a matéria focou na submissão da mulher ao homem, a mulher dócil, submisso e claro sem 

ambições profissionais, um elogio para a mulher que segue padrões perfeitos e que vive na busca incansável 

por um marido. A mídia nos trouxe com essa matéria seu olhar sobre o tipo de mulher que a sociedade espera 

dentro do poder político, digo sociedade por que a mídia é quem contribui para a construção da opinião 

pública.  

A publicação da revista trouxe sua manifestação de qual seria o padrão correto a ser seguido, um 

padrão mais formal, onde não há lutas e é mais discreta. Vemos o estereótipo a ser seguido, um tipo certo de 

mulher que serve para ser representada na política, vemos esse lugar como o de Marcela, primeira-dama e 

jamais governante, esse é tipo de leitura que dá para entender e feita sobre sua posição referente a mulher 

dentro da sociedade. 

 

CONCLUSÕES 
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A prática dominante da mídia tem como principal objetivo contribuir para a dominação masculina, 

assim fortalecendo a discriminação das mulheres no ambiente político e também em sua sociedade atual. 

Vemos que os agentes sociais sofrem com as ações com relação a elas, podendo ter uma construção de 

mudança individualmente ou coletivamente, em suas vidas ou práticas sociais e culturais. A mulher é 

representada nos meios de comunicação como uma mulher padronizada dos anos de 1950, onde ela era a 

submissa da sociedade masculina, hoje ainda não mudou muito esses padrões, por mais lutas que os 

movimento feministas fazem, é difícil modificar toda uma cultura já formada. 

Vemos a grande necessidade de políticas públicas eficazes para que o uso do corpo feminino ou a 

imagem feminina, não seja de forma padroniza onde temos que ser do jeito que querem ou da forma que 

acham correto ser.  

A imagem da mulher está sendo usada de forma errada pela mídia, não está analisado as 

consequências que futuramente pode deixar nas mulheres. Busquei utilizar a abordagem de Bourdieu e 

Foucault em que eles dizem que o corpo é um lugar prático direto de controle social, que podemos perceber 

na análise que a exposição da imagem da mulher, do jeito em que está sendo utilizada pela mídia só 

prejudica a tão discutida dominação masculina. 

Conforme foi discutido aqui, chegou-se a conclusão que neste contexto é necessário um olhar mais 

crítico sobre as mídias, suas formas de produção e seus interesses, a fim de evidenciar alguns fatores 

intrínsecos a mídia, que traz um olhar sobre a verdade que ela quer, e o mostrar para a sociedade.  

Neste contexto, a mídia traz concepções consolidadas ou com uma fase final de consolidação, embora 

que essas tais concepções possam ser fruto de sua cultural atual, onde se rodeia os interesses econômicos e 

políticos. Vemos que o sentido que a revista traz, representa um pensamento e a finalidade em normatizar um 

modelo de mulher. 

Destaca-se que ainda que está leitura é particular e que faz sobre um conteúdo especifico sobre a 

mídia, mas com embasamentos em termos e perspectivas teóricas que nos ajudam a compreender essa mídia 

que tanto falamos e qual sua atual construção de ideias sobre a imagem da mulher.  Desta forma, a mídia 

brasileira tem relevância em sua construção ou em sua desconstrução em fazer representações das mulheres e 

seus variados gêneros.  
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O EMPODERAMENTO FEMINISTA E A REFORMULAÇÃO DAS PERFORMANCES DE 

GÊNERO 

 
Rafa Ella Brites Matoso183 

Caroline Rodrigues Miranda184 

 Jaqueline Carvalho Quadrado185 

 
RESUMO: O Movimento Feminista é um dos grandes movimentos atuantes no mundo, e certamente um dos 

maiores do séc. XX. Suas pautas surgem a partir da reivindicação das mulheres, historicamente oprimidas no 

sistema social, cuja crítica feminista classifica como um sistema patriarcal machista, que privilegia homens e 

subjuga mulheres. Com todo seu histórico, segmentos, recortes e vertentes, o feminismo tem tomado 

configuração de lugar de empoderamento feminino: um espaço de politização e fortalecimento do grupo 

oprimido de mulheres. Sinteticamente, Perkins e Zimmerman (1995, p. 1) definem o empoderamento como 

“um construto que liga forças e competências individuais, sistemas naturais de ajuda e comportamentos 

proativos com políticas e mudanças sociais”. Partindo deste ponto, interessa-se nas questões do processo de 

politização, de empoderamento, que essas pessoas sofrem: o que mudaria em suas vidas? Cabe considerar 

que, segundo Ana Alice Costa (2000), as relações patriarcais se veem ameaçadas pelo empoderamento das 

mulheres, principalmente dentro do núcleo familiar, assim como põe em xeque a dominação do homem e sua 

manutenção de privilégios de gênero; o empoderamento feminino nega a dominação tradicional masculina e 

assegura a autonomia das mulheres, principalmente no tocante ao seus corpos, sexualidades, direitos, 

liberdade, assim como um rechaço aos abusos exacerbados cometidos pelos homens. Bento (2013) considera 

o gênero enquanto uma construção puramente sociocultural, um verdadeiro “projeto social” de ser humano. 

Logo, ser mulher implica em assumir um determinado papel pré-determinado socialmente. Butler (2003), 

uma das fontes de Bento, vai teorizar gênero enquanto uma performance, ou seja: um tipo de imitação de 

comportamentos, para os quais não há uma única origem. Considerando o espaço do feminismo enquanto um 

lugar empoderador, de transformações sociopolíticas, de negação das imposições do sistema patriarcal 

machista e utilizando a teoria da performatividade de Butler (2003), a performance de gênero dessas 

mulheres circunscritas nos espaços feministas sofreria reformulações? Que conotação a frase “eu não sou 

obrigada” toma nesse contexto, nessa conjuntura? A presente proposta, ainda em construção, objetiva-se na 

compreensão das variações de performance de gênero em sujeitos imersos em lugares, espaços e 

organizações cujas práticas e princípios guiadores sejam de cunho feminista. Pode-se constatar, até o 

presente momento, a tendência dos resultados para a legitimação da hipótese de que: sim, as mulheres que 

apropriam-se da prática feminista passam a deslegitimar as imposições de gênero oriundas do patriarcado 

machista instaurado na sociedade. 

 

Palavras-Chaves: Gênero, Performance, Feminismo. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 A sociedade em que vivemos apresenta evidentes indícios de uma disparidade e profunda 

desigualdade entre os gêneros. A mulher vem sendo construída historicamente (e não apenas 

cronologicamente) como inferior, como não racional, como um ser faltante. Os espaços designados à mulher, 

tem sido os de submissão, de anulação, de subjugação e exploração. A mulher, antes de tudo, ocupa a esfera 

(e faz parte) da propriedade privada, o objeto do homem (o grande provedor). Nesse sentido, de acordo com 

a autora Birolli (2014):  
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Compreender como se desenhou a fronteira entre o público e o privado no pensamento e 

nas normas políticas permite expor seu caráter histórico e revelar suas implicações 

diferenciadas para mulheres e homens – contestando, assim, sua naturalidade e sua pretensa 

adequação para a construção de relações igualitárias (BIROLI, 2014, p. 31). 

 

O condicionamento da mulher é hierarquizado, inferior, ao do homem. A partir do momento em que 

que o homem é feito e construído na/para esfera pública e a mulher na/para esfera privada, cria-se uma 

assimetria. “Papéis atribuídos a elas [mulheres], como a dedicação prioritária à vida doméstica e aos 

familiares, colaboram para que domesticidade feminina fosse vista como um traço natural e distintivo, mas 

também como um valor a partir do qual outros comportamentos seriam caracterizados como desvios” 

(BIROLI, 2014, p. 32) também corroboram para a legitimação da dominação/inferiorização feminina. 

A crítica feminista vem de encontro a essas construções puramente socioculturais. O movimento 

feminista tem construído sua militância justamente em cima destas tamanhas disparidades sobrepostas sobre 

as mulheres. O empoderamento de mulheres em consequência disso traz novos questionamentos. 

Sinteticamente, Perkins e Zimmerman (1995, p. 1) definem o empoderamento como “um construto que liga 

forças e competências individuais, sistemas naturais de ajuda e comportamentos proativos com políticas e 

mudanças sociais”. Quando mulheres formam tal ligação, dentro de uma estrutura social machista, sexista e 

patriarcal, que conotação pode tomar? O que esses espaços feministas podem causar na construção de gênero 

dessas mulheres? Temos aqui casos de subversão da ordem, a grande pauta da militância feminista, e 

perguntas que ainda não se tem respostas definitivas. 

 

METODOLOGIA 

 Devido ao caráter inicial, incompleto, de constante transformação e debate teórico da pesquisa, 

optou-se pela pesquisa teórico-bibliográfica, explorando autoras e atores que abordam tal assunto. Além 

destes, convencionou-se a interpretação dialético-crítica no afrontamento das ideias, a fim de gerar uma 

síntese o mais próximo de uma coerência e coesão com a realidade das militâncias populares. 

 Sendo assim, utiliza-se neste trabalho autores como Butler (2003), Bento (2013), Biroli e Miguel 

(2014) e Costa (2000) nas explanações. As análises assumem um caráter de incompletude, visto seu atual 

processo de construção constante. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O empoderamento feminista começa a ganhar foco e atenção. Acaba por tornar-se alvo de buscas de 

emancipação e amenização das violências estruturais as quais as mulheres estão submetidas. Como bem 

coloca Costa (2000): 

 
“O empoderamento das mulheres representa um desafio às relações patriarcais, em especial 

dentro da família, ao poder dominante do homem e a manutenção dos seus privilégios de 

gênero. Significa uma mudança na dominação tradicional dos homens sobre as mulheres, 

garantindo-lhes a autonomia no que se refere ao controle dos seus corpos, da sua sexualidade, 

do seu direito de ir e vir, bem como um rechaço ao abuso físico e a violação sem castigo, o 

abandono e as decisões unilaterais masculinas que afetam a toda a família”. (COSTA, 2000, 

p. 9) 
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 A união das mulheres desencadeia a crise do sistema machista. A resistência de mulheres, ao 

fortalecerem estes espaços de empoderamento, é uma afronta às imposições de gênero, à manutenção das 

relações de domínio e exploração sobre as mulheres. O espaço empoderador se configura como uma 

potencial ferramenta de transformação social, visto que representa, retomando Costa (2000), “um desafio às 

relações patriarcais”. 

 Butler (2003), filósofa britânica, teoriza gênero enquanto uma performance. Nos apresenta a questão 

de gênero como uma imitação que não possui um original: ou seja, que aprendemos a ser do nosso gênero ao 

longo do nosso crescimento. Pode-se inferir que sua teoria da performatividade quebra com as compreensões 

binárias e biologizadas dos corpos, passando a lê-los enquanto narrativas construídas e conservadas pelo 

meio cultural. Bento (2013), socióloga brasileira, cuja maior fonte teórica é Butler, vai tratar do gênero 

enquanto um “projeto social”: uma construção feita historicamente pela cultura dos sujeitos, e conservada 

pelos mesmos. Uma “vida pré-moldada”. A teoria de ambas narra as imposições de gênero e formas de 

subverter essa ordem. 

Paechter (2009) fala sobre as “comunidades de prática”, os locais onde aprendemos e recebemos o 

que nossa cultura já produziu (inclusive nossos gêneros). Essas comunidades de prática podem ser a família, 

o círculo de amigos, a escola, enfim, espaços dinamizados por sujeitos, onde nos são ensinadas as 

convenções socioculturais locais. O espaço do empoderamento feminista assume caráter de comunidade de 

prática. Assumindo tal papel, assume potencial contra hegemônico: posiciona-se contra a hegemonia 

masculina. Essa comunidade de prática feminista, assim como as demais comunidades, visa a transmissão 

dos saberes e a transformação dos sujeitos que compõem este círculo. 

Portanto, chega-se ao ponto culminante das reflexões. De que forma se constitui a performance de 

gênero das mulheres que adentram tais comunidades, tendo em vista a tamanha imposição de gênero feita 

pelo patriarcado através dos seus dispositivos sociais de dominação e controle? Considerando a 

performatividade do gênero um “comportamento”, esse aspecto se transformaria. Transformando-se, altera-

se a performance do gênero. Alternando a performance, subverte-se o sistema de imposições opressor das 

mulheres. 

 

CONCLUSÕES 

  Esta pesquisa não possui um fim definitivo, por se tratar de um objeto de estudo que se encontra em 

constante modificações dentro do cenário político e social brasileiro. No entanto, as reflexões feitas 

convergem para possíveis afirmações. As reflexões feitas até o momento encontram-se, conectam-se, no 

horizonte da hipótese. Se o gênero é construção sociocultural, quando se muda o meio sociocultural, muda-se 

o gênero. 

 Podemos inferir, retomando as discussões teóricas, que o empoderamento transforma e subverte os 

indivíduos e, consequentemente, a ordem autoritária social. Podemos dizer, nos limites do nosso 

embasamento teórico, que os espaços de empoderamento feminista vem modificando a performance de 

gênero das mulheres. 
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 A famosa frase nas redes sociais: “Eu não sou obrigada”, ganha sentido. Ela conota a libertação das 

mulheres das imposições da sociedade. Entendemos essa libertação (ainda que muito sútil, porém simbólica) 

como fruto das discussões das comunidades de prática, na teoria de Paechter (2009), cujos princípios são 

pautas da militância feminista.  
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VIOLÊNCIA ESTRUTURAL E PSICOSSOCIAL: 

O SOFRIMENTO SOCIAL DOS HOMOSSEXUAIS E PESSOAS TRANS NO CONTEXTO 

DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR E SOCIAL.186 

 
Lins Robalo187 

 

RESUMO: O presente artigo trás a discussão do tema sobre violência, as formas distintas de violência 

estrutural e violência psicossocial, discutido esses tipos de violências aplicadas a pessoas trans e a 

homossexuais no interior das famílias, permitindo que possamos voltar o olhar a um tipo de violência 

socialmente aceita, moralmente correta, discutindo que esse tipo de violência pauta-se a uma ordem religiosa 

e heteronormativa de um grupo hegemônico e dominante que entende a violência a pessoas “diferentes” ou 

aos chamados “desviantes sociais” justificando que, como a ordem é ser heterossexual, entende-se que a 

prática da violência estrutural e psicossocial a esses grupos socialmente estigmatizados e marginalizados. 

 

Palavras chave: violência estrutural e psicossocial, homossexualidade, pessoas trans. 

 

Introdução 

 Por que violência? É uma de muitas perguntas que permeiam o pensamento dos estudiosos do 

assunto, por que estudar um assunto que possivelmente não teria uma solução pontual, já que segundo 

SPIVAK (2010) as relações sociais são pautadas de pequenos atos de violência que podem ser observadas e 

entendidas como forma de dominação e marcação territorial, tudo pautado pelo que seria um “instinto 

animal”. 

 Neste contexto a proposta desse resumo é fazer uma breve discussão acerca da violência estrutural e 

psicossocial que estão tão fortemente presente nas famílias que vivenciam em seu contexto social a 

“presença” de um adolescente homossexual ou ainda com identidade de gênero em contraposição com a 

sexual. 

 A discussão pauta-se no contexto social das famílias que aplicam a esses adolescentes castigos, e 

possuem atitudes que segundo inúmeros autores são sintomas de violência intrafamiliar, o texto busca 

exemplificar, estratificando de alguma forma como se dão essas permissões e pautado em que “normas 

sociais” procuram justificar os atos e as atitudes. Não muito distante dessa realidade vivenciada no núcleo 

familiar ainda há uma pretensa busca de exemplificar como são vivenciadas essas formas de violência na 

vivencia da comunidade, bem como ao final propor algumas formas de intervenção do profissional assistente 

social neste contexto de violência intrafamiliar e social a esse grupo socialmente excluído e marginalizado, 

voltando o olhar para uma atuação mais humana e menos composta de preconceitos. 

 

Problematização da temática  

 É importante ressaltar que homossexuais e pessoas trans188 vivenciam na convivência familiar uma 

gama de violências que em sua grande maioria saem da estrutura social e adentram a familiar como expõe 

                                                           
186 Trabalho executado com recursos do Edital do Fundo PositHIVo, aplicado pela Girassol, Amigos na Diversidade e 

em parceria com a ALGBT e Mulheres de Rio Grande 
187 )Coordenadora do projeto e avaliadora da aplicação dos recurso; Girassol, Amigos na Diversidade e ALGBTT e 

Muleres de Rio Grande; São Borja, Rio Grande do Sul; die.pops@bol.com.br.; 
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ALMEIDA e COELHO (2009) “a violência se manifesta de inúmeras formas e, em alguns casos, não causa 

reação de perplexidade nas pessoas, mas, sim, de conformidade”(p1). A violência estrutural somada à 

violência psicossocial ganha grande força na forma de provocar nas pessoas de orientação sexual diferente 

uma estigmatização do ser como muito bem explicada por GOFFMAN (1988).  

O processo de estigmatização reflete no cotidiano social em que as pessoas estão inseridas, sendo 

que a violência estrutural e intrafamiliar é um extrato das atitudes que moralmente estão presentes na 

sociedade, como exemplifica MINAYO (1994), quando diz que “É, hoje, praticamente unânime, por 

exemplo, a idéia de que a violência não faz parte da natureza humana e que a mesma não tem raízes 

biológicas. Trata-se de um complexo e dinâmico fenômeno biopsicossocial, mas seu espaço de criação e 

desenvolvimento é a vida em sociedade.” (p2). 

Nesta perspectiva é de suma importância que se exemplifique o que são esses tipos de violência, 

começando sobre o que é a violência estrutural. Dessa forma segundo ALMEIDA e COELHO (2009) “a 

violência estrutural atinge, principalmente, sujeitos que vivem a exclusão social e que se encontram inábeis 

frente ao desamparo”.(p1), neste contexto a forma de construção de como se dá esse tipo de violência varia 

conforme a estrutura social em que a pessoa está inserida. 

Quando dá-se inicio nas discussões acerca da violência estrutural observa-se que ela assenta-se na 

estrutura social da vivencia do cotidiano onde ao buscar respostas a ela encontramos estruturas que 

exemplificam que ela se dá diante da exclusão social visto que segundo ALMEIDA e COELHO “a exclusão 

social dos indivíduos é uma das manifestações mais violentas de nossa sociedade, uma vez que produz a 

carência de qualquer horizonte de perspectivas”(p2). 

 Esse fenômeno atinge todos os níveis da sociedade, porém o que podemos inferir é que a violência 

estrutural apresenta-se de  inúmeras formas, nesta perspectiva NETO e MOREIRA (1999) revelam que 

“é necessário compreender que este fenômeno pode se manifestar de diversas maneiras, sendo distribuída 

desigualmente, assumindo diferentes papéis sociais e possuindo caráter revelador de estruturas de 

dominação”(p45). O que fica evidenciado nesta forma de apresentação conforme a estrutura social 

percebemos que em grande parte a violência estrutural está ligada a fatores sociais, econômicos, territoriais e 

políticos. MINAYO (1994) explica que: 

 Entende-se como aquela que oferece um marco à violência do comportamento e se aplica 

tanto às estruturas organizadas e institucionalizadas da família como aos sistemas 

econômicos, culturais e políticos que conduzem à opressão de grupos, classes, nações e 

indivíduos, aos quais são negadas conquistas da sociedade, tornando-os mais vulneráveis 

que outros ao sofrimento e à morte. Conforme assinala Boulding (l981), essas estruturas 

influenciam profundamente as práticas de socialização, levando os indivíduos a aceitar ou a 

infligir sofrimentos, segundo o papel que lhes corresponda, de forma "naturalizada". 

(MINAYO, 1994 – p2) 

                                                                                                                                                                                                 
188 Uso o termo “PESSOA TRANS” para denominar um grupo de pessoas que cotidianamente vivem de forma 

“inversa” a seu sexo biologicamente natural, apresentando-se socialmente com o gênero oposto ao sexo. Neste contexto 

de pessoas trans, incluem-se Transgêneros (habitualmente conhecidos como travestis), transexuais (tanto transHomem 

ou transMulher)  
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 Pensando por essa perspectiva MANAYO (1994) ainda vai expor que a violência não deve ser 

considera apenas como um problema da área da saúde, porém ela afeta a vida social das pessoas de forma 

endêmica que em certo momento tem como resposta a ela sequelas que atingem a estrutura da saúde do 

individuo que a vivencia. O que notamos é que na realidade mundial a violência estrutural é sim um 

problema da saúde pública, pois tem a sutileza de atingir grandes contingentes populacionais possibilitando 

um alastramento de atitudes violentas que transformam a vivencia em comunidade. 

 Ainda podemos entender a violência estrutural como faceta inicial para todas as outras formas de 

violências que se apresentam, visto que segundo MINAYO (1994) “numa sociedade de democracia aparente, 

que é o locos da violência estrutural, subsiste a promessa de igualdade no acesso aos direitos” (p 4), 

demonstrando com isso o núcleo limitador que a violência estrutural tem na sua forma de aplicar-se. 

 Nesta perspectiva ainda temos a violência psicossocial, sendo umas das formas mais aparentes na 

violência aplicada a pessoas que possuem orientação sexual diferente da que hegemonicamente está no que 

poderíamos dizer “poder da sociedade”, grupos fortalecidos pela ordem social, econômica e moralmente 

“normal”, atuam como grandes disseminadores dessa forma de violência aplicada a pessoas homossexuais e 

em grande parte a pessoas trans. 

 Nesse contexto como exemplificam FOUCAULT (1987) e GOFFMAN (1990) temos que a violência 

psicossocial nasce da violência estrutural e em sua grande maioria é aplicada de forma a atingir a vítima no 

âmago da sua construção social e psicológica, neste perspectiva observa-se que o adolescente homossexual 

ou ainda que identifica-se enquanto pessoa trans vivência essa forma de violência muitas vezes primeiro no 

seio familiar e mais tarde socialmente, porém o que pode-se perceber dessa estrutura é que a violência 

psicossocial que se dá diante do núcleo familiar é o causador de inúmeros fatores sociais, mentais e de saúde 

dessas vítimas, o que se faz necessário entender  como explica LACLAU (2001) que essa violência tão 

aparentemente como uma forma de proteção, nada mais é que uma forma velada de aplicar a “normatividade 

heterossexual” e assim vitimizar o “diferente” aplicando-lhe castigos, ofensas, agressões morais e físicas, na 

busca da iminente “cura”, muitos pais, irmãos e parentes permitem-se aplicar pequenos atos de violência 

com o apoio social na busca do “enquadramento social” da “pessoa desviante”189 

 A violência psicossocial aplicada à pessoa trans e ao homossexual em geral, tem seu inicio na 

família, podemos então dizer, que há uma forma de “violência intrafamiliar” aparentemente estruturada que 

segue e se normatiza pela forma “religiosa” e que se assenta no “direito” que os pais têm sobre a pessoa, 

referindo que de alguma forma, seria dos pais a “obrigação” de orientar a sexualidade dos filhos. 

 Nesse contexto muitos adolescentes sofrem cotidianamente e em muitos casos são expulsos de sua 

família, tendo que em sua grande maioria viver da prostituição, e novamente vivenciar o que seria conhecido 

como “violência social” estruturada e pautada na “escolha” do individuo, falta neste contexto o entendimento 

de “orientação sexual” de toda a estrutura social, que acaba fragilizando o homossexual e a pessoa trans por 

não entender a relação psicológica da aparente “escolha” de ser ou não homossexual. 

 

                                                           
189 Uso o termo “pessoa desviante” em virtude da forma social em que a HOMOSSEXUALIDADE estrutura-se, 

primeiro como pessoa que não segue preceitos religiosos e que de alguma forma desvia da “ordem divina” do que seria 

“normal” 
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Contribuições da área profissional para o enfrentamento da violência  

 Há uma brecha nas políticas públicas que primam pela defesa dos homossexuais e pessoas trans na 

atualidade, visto que ainda, vivenciamos uma forma minuciosa de agredir e praticar a violência contra 

pessoas que aparentemente são “diferentes” da ordenação social. O que antes era prática “normal”, hoje é 

forma errônea de agir contra pessoas de orientação sexual e de gênero, mas quais são as políticas públicas de 

melhoramento da defesa desses grupos socialmente excluídos. 

 O Serviço Social é uma profissão que atua na defesa de grande parte desses grupos, se não, de todos, 

mas realmente o profissional assistente social, está recebendo uma formação voltada a atuação com esse 

grupo especifico? Ou ainda, será que realmente as políticas públicas disponíveis estão sendo disseminadas 

como deveriam? Seguindo a estrutura ética da profissão Serviço Social, nos seus princípios fundamentais 

está inserida a seguinte orientação “Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando 

o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das 

diferenças”(p3). Neste contexto a profissão em seu âmago naturalmente deveria estar preparada para a 

proteção social desse grupo social, ainda na construção dos princípios fundamentais aparece a seguinte 

exemplificação “Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por questões de 

inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual190191, idade e condição 

física”(p3). O que podemos perceber ainda neste fundamento é a grande preocupação em fomentar na 

estrutura da profissão a preocupação com os distintos grupos sociais. 

 Como poderiam ser feitas as atuações dos assistentes sociais nestes casos de violência intrafamiliar 

contra adolescentes homossexuais ou que possuem identidade de gênero diferente da sexual? Primeiramente 

é importante o aprimoramento no entendimento da estrutura dos fatores que formam esse grupo, é necessário 

um olhar, uma escuta que compreenda sem julgamentos pautados na normativa heterossexual, entendimento 

das políticas públicas de defesa e proteção, um entendimento dos direitos humanos, e das novas construções 

das famílias. 

 É possível a criação de grupos focais de debates sobre a sexualidade, direitos humanos, família e 

trabalho. Grupo que devem ser específicos com os adolescentes, mas há a necessidade do trabalho com os 

pais, para poder atingir a violência no seu todo, discutindo com os pais, identidade de gênero, diversidade 

sexual, família, trabalho e comunidade.  

 O acompanhamento constante com a inserção na sociedade de discussões que venham a amadurecer 

o convívio da comunidade com as pessoas trans e com os homossexuais, outra forma de atuação do 

profissional de Serviço Social seria no fortalecimento dos movimentos sociais, já que movimentos de classe 

são em sua grande maioria a forma de enfrentamento e ruptura com a ordem social heteronormativa que 

possibilita o amadurecimento dos indivíduos e que de certa forma enriquece a convivência comunitária, 

fazendo com que o “diferente” aceito.   

                                                           
190 Grifado pelo autor. 
191 O termo “opção sexual” presente nos princípios fundamentais da profissão Serviço Social criado em 93, aparece uma 

condição da homossexualidade, não como “orientação mas como “opção” reafirmando a ordem hegemônica do grupo 

dominante, heterossexual, que mesmo na criação de um código de orientação ética da profissão, peca em, ainda 

salientar, as questões de identidade sexual como uma coisa escolhida, e não definida psicossocialmente. 
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 O assistente social deve saber da importância da sua atuação nesses grupos, pois há uma grande falha 

de algumas políticas publicas que de alguma forma devem ser supridas por um profissional que possa estar 

atuando como fio condutor entre os adolescentes homossexuais e a pessoas trans que de alguma forma 

sofrem a violência estrutural e a psicossocial no núcleo da família e na convivência comunitária. 

 
 Conclusão  
 A violência estrutural e psicossocial vivenciado por adolescente homossexuais e pessoas trans, no 

âmago da família e na vivência social, não é um novo que se apresenta, já que a violência é historicamente 

aprendida, desta forma entende-se que os atos de vitimação aplicados pelas famílias e essas pessoas, 

estrutura-se historicamente seguindo orientações e convenções sociais que normatizam e regram como deve 

ser “entendida” como certa ou errado nas “preferências” sexuais. Desta forma poderíamos deferir que, 

segundo essa heteronormatividade, a sexualidade seria algo, pré definido na construção da identidade social 

e sexual com a pré-identificação do sexo. Nesta perspectiva o gênero, algo construído socialmente para 

definir ao público o que seria privado, nascemos macho e fêmea, e nos tornamos homens e mulheres ao 

longo do tempo, normatizamos nossa vida neste contexto, mas quando isso foge ao padrão? Encontramos ai 

a discussão que nos leva a refletir sobre, se realmente seriam explicáveis essas vitimizações sociais a essas 

pessoas só por conta da “opção sexual” ou indo mais a fundo só por conta de sua “orientação sexual”, 

pensando que historicamente, não seria uma opção, seria algo para além de escolha, seria como, uma 

formação identitária, que faz parte da genética das pessoas que compõe esse grupo. A discussão acerca dessa 

temática poderia adentrar outras mil formas de observar essa estrutura social, ou ainda voltar o olhar a 

inúmeras formas de apresentação dessas violências aplicadas dentro da família e na convivência na 

sociedade. O que pode-se dizer é que a estrutura dessa permissividade a prática desse tipo de vitimização 

ainda está muito presente na nossa sociedade e perdurará ainda por muito tempo, pois com o decorrer do 

tempo ela reconfigura-se diante das inúmeras formas de reconhecer-se socialmente. 
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DIÁLOGOS TRANS: QUANDO A TRANSFOBIA É FAMILIAR.192 

 

Lins Robalo193 

 

RESUMO: Quando o espaço da familiar, não é tão familiar, e este, que deveria proporcionar acolhida, 

respeito a individualidade, ao próximo, dotado de amor, e proteção, torna-se um lugar de violência, 

abandono e ruptura. Baseado em histórias e depoimentos, o presente artigo busca desvelar a realidade das 

pessoas trans no cotidiano das suas famílias, buscando observar como se dão dentro deste espaço as 

permissivas ações violentas em busca de uma adequação do outro, estranho e diferente, as normas sociais 

heterossexuais vigentes em nossa sociedade como sendo a única forma de ser e estar em sociedade. 

Trazendo, por meio do discurso do sujeito, a realidade, as questões sobre o sistema que dociliza, manipula, 

violenta e subjulga o diferente. Esses diálogos trans, possibilita a nós observar o quanto à transfobia é 

familiar, e encontra-se presente no seio desse espaço que deveria ser de inteira proteção. 

 

Palavras-chave: Pessoas Trans, Violência, Transfobia. 

 
 
Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. (Caetano Veloso) 

 
 O Presente artigo tem por finalidade, proporcionar um estudo sobre o processo de violência sofrido 

pelas pessoas trans no espaço da família. Trazendo para a discussão sobre o assunto, a própria vivencia dos 

sujeitos. Usando, o discurso do mesmo para analisar a realidade da violência, estrutural, física, psicológica e 

social que acometem grande parte das pessoas que compõe o grupo LGBT194 no processo de reconhecimento 

de si, enquanto sujeito na sociedade, e processam para grande maioria o momento de ruptura com a família 

que os violenta. Desta forma, segundo explicação da SNDH195, em seu relatório anual sobre violência contra 

LGBT, explica que: 

Discriminações são violências cometidas contra indivíduos por motivos diversos, 

possuem um forte componente de violência simbólica, e podem ser exercidas também 

pelo poder das palavras que negam, oprimem ou destróem psicologicamente o outro. 

Nesse sentido, é notável o poder do preconceito sofrido, que infere não apenas na 

conformação das identidades individuais, mas também no delineamento de 

possibilidades de existência e trajetória de vida da população LGBT na sociedade 

brasileira. Vale também sublinhar que a violência homofóbica é cometida contra os 

indivíduos cuja orientação e/ou identidade de gênero presumidas não se conformam à 

heteronormatividade. Ou seja, são também recorrentes episódios contra sujeitos que, 

apesar de se auto identificarem como heterossexuais, têm a eles atribuídas 

características que fazem com que os perpetradores das violências os classifiquem 

como LGBT. (BRASIL, 2013. p11) 

 

 

Estudar violência no âmbito familiar196 é um processo complexo, pois atualmente o que observamos 

no cotidiano das notícias, tanto as impressas, radiofônicas e televisivas, internet e redes sociais são de que, 

                                                           
192 Artigo produzido para aprovação na especialização em Políticas d Violência Intrafamiliar da Unipampa em 2014. 
193 Coordenadora do projeto e avaliadora da aplicação dos recurso; Girassol, Amigos na Diversidade e ALGBTT e 

Mulheres de Rio Grande; São Borja, Rio Grande do Sul; die.pops@bol.com.br.; 
194 Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros. 
195 Secretaria Nacional de Direitos Humanos. 
196 “Violências contra a população LGBT estão presentes nas diversas esferas de convívio social e constituição de 

identidades dos indivíduos. Suas ramificações se fazem notar no universo familiar” (BRASIL, 2013.p11) 
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são imensamente crescentes as denúncias197 de violência doméstica, tanto psicológica quanto as estruturais e 

sociais. Segundo Foucault (1987) e Goffman (1963), a violência é usada como instrumento de docilização 

dos corpos.  

Assim Chauí (1984), afirma que, usam a violência como método cultural de enquadramento social. 

Desta forma o que observamos que, de alguma forma a violência encontra uma significação, que muito nos 

parece como justificativa para atos que invadem não somente o corpo, mas a mente e a vida no espaço 

comunitário e familiar das “pessoas trans” 198. 

 A violência atualmente tem um significativo aumento dentro do espaço familiar, porém estudiosos 

do movimento LGBT e gênero como Louro (1997), Bento (2006 e 2008) e Ferreira (2010) acreditam que, o 

que aumentou em realidade são os números de denúncias199. Assim, sabemos que existiu (e pode ser que 

ainda exista), algo chamado pelos autores de “segredo familiar”.  Como é exemplificado por Ferreira (2010) 

quando apresenta a Lei Maria da Penha como suporte a proteção as pessoas trans.  

Ação que pretende manter no espaço do cotidiano da família, preso as pessoas que circulam na 

residência, todos os atos de violência que dentro deste espaço ocorrem, e de alguma forma toma o 

reconhecimento e a legitimidade, de atos de proteção em virtude de uma moral. Criando com isso uma 

preocupação com a proteção da família. Assim o assunto violência doméstica e abuso sexual não são sequer 

tocados para o bem de todos.  

 Porém, com leis como ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, na proteção do direito a criança 

e ao adolescente, visto que dos diálogos e das pessoas trans os atos violentos tem início na fase da 

puberdade. Outra que pode ser usada como aporte de defesa é a Lei Maria da Penha, que tem como principal 

foco a defesa da mulher no que tange “qualquer ação ou omissão baseado no gênero” (Brasília, 2006), que 

promova violência. E o próprio entendimento das pessoas que compõem o espaço familiar demonstra um 

grande aumento no percentual de denúncias sobre violência, no espaço familiar, segundo dados da SNS200 e 

SDH, quando nos apresenta as seguintes estimativas do quadro da violência: 

 
A primeira informação a ser analisada acerca das violações de direitos humanos de 

caráter homofóbico diz respeito ao local em que tais violações ocorreram. Violências 

homofóbicas acontecem tanto em espaços públicos (como ruas, estradas, escolas, 

instituições públicas, hospitais e restaurantes), quanto em espaços privados, como se 

pode denotar com os dados de 2012. 38,63% das violações ocorreram nas casas – da 

vítima (BRASIL, 2013. p31) 

                                                           
197 A análise das denúncias de violação de direitos humanos contra a população LGBT efetuadas junto ao poder público 

durante o ano de 2012 foi realizada a partir de dados do Disque Direitos Humanos, da Central de Atendimento â 

Mulher, da Ouvidoria do SUS e de denúncias efetuadas diretamente aos órgãos LGBT da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, e revela um quadro de violações cotidianas dos mais variados tipos contra essa 

população no Brasil. (BRASIL, 2013. p16) 
198 Uso o Termo “pessoas trans” com a finalidade de englobar a realidade de todas as pessoas que transcenderam o 

gênero e a normativa sexual imposta pela pretensa “normalidade da heterossexualidade”. Assim me apropriando deste 

termo que faz parte da comunidade LGBT e comunidade acadêmica englobo Mulheres Trans, Homens Trans e Cross 

Dress. 
199 Em 2012, foram registradas pelo poder público  3.084 denúncias de 9.982 violações relacionadas à população 

LGBT, envolvendo 4.851 vítimas e 4.784 suspeitos. Em setembro ocorreu o maior número de registros, 342 denúncias. 

Em relação a 2011 houve um aumento de 166,09% de denúncias e 46,6% de violações, quando foram notificadas 1.159 

denúncias de 6.809 violações de direitos humanos contra LGBTs, envolvendo 1.713 vítimas e 2.275 suspeitos. 

(BRASIL, 2012) 
200 Secretaria Nacional de Saúde. 
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Porém, ainda hoje pouco se vê denúncias sobre violência doméstica, psicológica e física quando 

tratamos da realidade das pessoas trans201. Desta forma, tais ações em busca de uma reeducação psicossocial, 

a família permite-se a ações como violência verbal, psicológica, estruturada e física. Poucas denúncias, 

porque até então são incluídas no rol heteronormativo – homem e mulher. Não existindo delegacias 

especializadas, como para outros segmentos. 

 Não podemos esquecer que no campo da transgressão, as pessoas trans tanto femininas quanto 

masculinas ainda sofrem as humilhações da não compreensão por parte da família e da comunidade. Muitas 

pessoas trans vivenciam dentro da família os primeiros sinais da transfobia que busca como Bento (2008) e 

Louro (1997) afirmam “reenquadrar cotidianamente o diferente, o exótico, o marginalizado”. 

 A sociedade as vê como homossexuais, que transgridem a norma. Mas que norma é essa que limita 

o uso de adereços e instrumentos, usando-os como ferramentas que servem somente as ações de um dos 

gêneros? Assim muitas pessoas trans são obrigadas durante a infância a vivenciar e ocupar um espaço que 

não lhes pertence, espaço esse condicionado por valores heteronormativos. Tendo como oferta elementos 

“educativos” (LOURO, 1997. p 58) que mais falam do seu genital do que de sua identidade psicossocial. 

 Na adolescência o processo de ruptura com a família e a sociedade, e seus padrões sociais 

formatados. Assim, a família vai aos extremos, utilizando-se como, por exemplo, de agressões físicas, o que 

leva muitas pessoas trans, a vivenciar o abandono familiar202 e ao sofrimento solitário. Porém muito antes 

desse abandono ocorrer, a família cistogênica203, heteronormativa busca ações, que visam obrigar o 

“diferente”, a permanecer usando as vestes e a se comportar com ações e posturas que não condizem com a 

realidade da identidade de gênero ao qual a pessoa trans se identifica.  

Observo ainda, que existe um processo de adoecimento neste período, momento onde há uma grande 

incidência de tentativas de suicídio, depressão e sofrimento social por parte das pessoas trans. O deputado 

Jean Wyllys do PSOL-SP em uma entrevista fez o seguinte relato sobre a violência sofrida pelos 

homossexuais que também se aplica a esta realidade. 

 
“Quando um menino negro é chamando de “preto” na escola, ele chega em casa e 

encontra conforto, pois observa em seus pais a igualdade e o entendimento do que o 

mesmo sofreu, quando um menino homossexual é chamado de “bicha” na escola, ao 

chegar em casa ele não tem a quem recorrer para buscar ajudar e desabafar, pois 

                                                           
201 De acordo com a pesquisa hemerográfica, as travestis foram as mais vitimizadas de violência homofóbica, sendo 

51,68% do total; seguidas por gays (36,79%), lésbicas (9,78%), heterossexuais e bissexuais (1,17% e 0,39% 

respectivamente). A invisibilização e desconhecimento das transsexuais espelha‑ se também na subnoticiação nos 

meios midiáticos, onde não se encontraram notícias relacionadas a essa parcela da população. Em 2011 as travestis 

correspondiam a 50,54% das vítimas, seguidas pelos gays (36,5%), lésbicas (6,7%), heterossexuais e bissexuais (2,3% e 

0,84%,respectivamente). (BRASIL, 2013. p43) 
202  A seguinte afirmação tem muito mais haver com o abandono do espaço de convívio com os familiares, sair de casa, 

porém ainda fica evidente nesta assertiva que, há também um abandono do sujeito por este grupo que compõe a família 

(consanguínea ou não). Assim, afirmo que diante das questões e dos diálogos junto ao movimento social, temos os dois 

casos distintos e em outras situações um se dá em virtude do outro. 
203 “Uma pessoa cis é uma pessoa na qual o sexo designado ao nascer + sentimento interno/subjetivo de sexo + gênero 

designado ao nascer + sentimento interno/subjetivo de gênero, estão “alinhados” ou “deste mesmo lado” – o prefixo cis 

em latim significa “deste lado” (e não do outro), uma pessoa cis pode ser tanto cissexual e cisgênera, mas nem sempre, 

porém em geral ambos.” (disponível em <https://www.facebook.com/Transfem>) 

https://www.facebook.com/Transfem
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possivelmente até seus pais o violentam porque percebem a diferença nele” (WYLLYS, 

2011) 

 

 Assim o violentado pela sua diferença sexual ou de identidade de gênero não sabe a quem recorrer. 

Se o espaço familiar é um produtor e reprodutor da violência. Como recorrer a quem perpetua a 

heteronormatividade dentro do espaço da família? Como buscar conforto a quem também limita, e alimenta 

medo? Como encontrar forças para transcender a violência e promover a ruptura com essa realidade? 

O que temos como resposta, a essa realidade, é que muitas famílias perpetuam dentro dos seus 

espaços um perfil normativo social que é aceito por todos. Cercear a liberdade do outro a diferença, por 

medo da violência urbana, comunitária e institucional, assim muitas famílias acabam cometendo atrocidades 

em prol dessa vontade. 

 Nesse sentido “estigma” (GOFFMAN, 1963) da diferença, provoca medo, e acaba estimulando o 

sofrimento, tornando-o constante na infância, puberdade e parte da vida adulta das pessoas trans. Fazer da 

denúncia uma forma de fomentar a ruptura com a violência ainda é uma realidade distante. Muitas se calam e 

vivem uma situação de “morte em vida” (FOUCOLT, 1987), aceitam o sofrimento em virtude do medo, em 

virtude das formas com que essa violência se dá, “subalternizados” (SPIVAK, 1942), perdem a voz, e a 

possibilidade de mudar a realidade do sofrimento.  

 

Método da Pesquisa. 

 Os diálogos propostos neste artigo são uma síntese das muitas falas, lidas e ouvidas, dos inúmeros 

discursos trans e homo que emergem do contexto da inserção em movimento LGBT. São relatos de 

experiências, coletados por meio das seguintes fontes de informação: utilizando como ferramenta principal 

redes sociais204, rede do movimento social, e a própria realidade da ONG Girassol, Amigos na Diversidade 

na cidade de São Borja/RS. 

 Foram feitas questões com a finalidade de proporcionar o diálogo e o desenvolvimento das falas dos 

pesquisados no espaço das redes sociais e em rodas de debate, onde o foco era a família e a aceitação do 

diferente no espaço que compõe a residência dos pesquisados. 

 Foi escolhida a sistemática de grupo focal, com a finalidade de melhor absorver as informações dos 

diálogos que emergem das rodas de debates. Assim, a tabulação e a análise poderiam ser feitas de forma 

bilateral possibilitando a produção tanto de dados quantitativos quanto de qualitativos. Foi utilizada análise 

qualitativa, por melhor se encaixar no processo da pesquisa. Os dados que emergiram das redes sociais foram 

usados de forma mais aberta, pois possibilitaram ao pesquisado uma amplitude de respostas, os dados 

recolhidos dos diálogos nas rodas de debate foram mais fechados e conduzidos pela pesquisadora. Tendo em 

vista o tempo de aplicação de em média 2h para a realização da técnica em formato de “Rodas de Debates”. 

                                                           
204A democratização do acesso à internet e consequente aumento da produção de informação tem ampliado a 

visibilização dos crimes homofóbicos. A divulgação das notícias não se resume apenas aos jornais impressos. Portais de 

notícias, sites, blogs e redes sociais expandiram o acesso aos relatos sobre violações de direitos da população LGBT. 

(BRASIL, 2013. p40) 
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 No espaço das redes sociais foi usada a seguinte questão, de modo amplo: “gostaria de saber de 

vocês (do maior número possível) como foi a aceitação da família em relação à identidade de gênero?”. Já 

nos diálogos em espaço fora das redes sociais foram feitos questionamentos com base no intuito de melhor 

desvendar a realidade social do contexto familiar e as questões deram-se no decorrer do debate. Questões 

como: Reconhecimento das pessoas trans no espaço familiar? Qual o percurso escolhido para a construção da 

identidade? Quem soube primeiro da orientação sexual e do processo de mudança?  

 

Quadro de Dados 

 Foram utilizados quatro grupos de debates da rede social, todos os grupos têm como principal foco 

as discussões de gênero, pessoas trans e sexualidade. Os Grupos encontram-se logados ao Facebook. 

 A roda de debates com pessoas trans foi aplicada em um evento nacional do movimento LGBT, 

corrido do dia 24 ao dia 30 de setembro de 2013, na cidade de Curitiba/PR, que tinha como foco ações de 

defesa e proteção as pessoas trans, e a luta contra o HIV/AIDS. Desta forma os dados importantes e 

relevantes foram os seguintes: 

 

Nome: grupo ou Evento Assunto principal Quantas pessoas 

participaram do debate 

XX Entlaids – Curitiba 

set/2013 

“Da FORMAÇÃO à PREVENÇÃO” 

– Estratégias para o fortalecimento do 

exercício da Cidadania da População 

Trans Brasileira – 2013 

10 pessoas 

Mundo T-GIRL (travestis 

e transexuais) (Facebook) 

 

Grupo Aberto apenas para LGBTT e 

Colaboradores da Causa e 

Visibilidade TT  

6 pessoas 

Discussões de gênero 

(Facebook) 

 

Discussões sobre sexualidade e 

identidade de gênero. 

1 pessoa 

(dês) Construção de 

Gênero (Facebook) 

 

Por enquanto, buscamos formar 

equipes de estudos e reflexões, 

estabelecer fluxos e trocas a respeito 

do feminismo e suas abrangências. 

2 pessoas 

Disforia de Gênero 

(facebook) 

 

O Disforia de gênero é um espaço 

para que pessoas trans* (Não só 

pessoas trans* são bem-vindas, desde 

que tenham algo a acrescentar todos 

serão bem recebidos...) se 

relacionem, contem seus relatos e se 

sintam vontade pra conversarem e 

10 pessoas 
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debaterem acerca da transexualidade 

e assuntos que nos cercam. 

 

 Mude, mas comece devagar... (Lispector)  

 Antes de ampliar nossas discussões acerca deste assunto é prudente e necessário construir alguns 

conceitos, que ao longo da discussão serão de suma importância, já que estão diretamente ligados uns aos 

outros.  Nesse processo de desvendamento dos conceitos é importante indicar a forma de reconhecimento do 

espaço (o que foi feito no inicio), bem como saber de que lugar está sendo propondo a discussão bem como 

sob que olhar que estamos observando.  

  Primeiramente vamos conceituar o que é identidade questionando sem perder-se diante de uma 

construção identitária tão atípica a que socialmente conhecemos? Quando faço essa pergunta me coloco 

frente a uma questão forte, pois a discussão que vamos iniciar sobre esse “eu” é diferente das identidades 

ditas “normais”, as pessoas trans possuem uma construção identitária de gênero que anda na contramão a 

construção sexual205 que se tem de macho/fêmea. 

 Saber dessas diferenças e reconhecê-las no campo da identidade como uma forma social de 

apresentação fortalece o reconhecimento do outro como ser social, possuidor de diferenças, mas da mesma 

forma humano, unir o universal ao particular sem desprezar as diferenças, mas entendo e aceitando no 

universal que essa “diferença se faz necessário” Laclau (2001), defende essa ideia quando explica que “o 

universal emerge do particular não como uma principio sublinhando e explicando o particular, mas como um 

horizonte incompleto suturando uma identidade particular deslocada” (p 240). 

 Esse universal discute que o particularismo identitário é algo aceitável, mesmo que haja a presença 

da disputa do poder, onde ainda há um oprimido e um opressor, que são necessários para poder discutir as 

diferenças. Assim sobre o processo de aceitação as diferenças pela família algumas deram a seguinte 

resposta: 

 

“No meu caso, o início, a aceitação foi bem difícil, mas com o tempo eles aprenderam a 

conviver e acabaram enxergando que não era algo proposital, e sim, algo normal 

[...]Me transformei aos 24 anos [...] no início é tudo muito difícil [...] sofri violência 

verbal!” (C.F – diálogo em Mundo T-Girls) 

 

“No começo foi difícil, cortamos os laços e tudo” (S.P – diálogo em Mundo T-Girls) 

 

“Não aceitam, minha família é muito conservadora” (H.P – Diálogo em Disforia de 

Gênero) 

 

“Não aceitam é como se eu não existisse!” (M.O – Diálogo em Disforia de Gênero) 

 

“Minha família sabe. Eu tenho até um grau de “passabilidade” alto, mas todo mundo 

finge que não tem nada acontecendo e não usam nem nome social, nem prenomes 

adequados. Eles fazem a opressão pela negligência ao reconhecimento [...] reforçam 

uma identidade feminina para mim” (E.S – Diálogo em Disforia de Gênero) 

 

                                                           
205 Segundo Foucault (1984), em História da Sexualidade. O autor discute a idéia da sexualidade pondo-a em xeque, a 

discussão sobre os elementos disciplinadores e biopolíticos usados para manter uma premissa “heteronormativa” acerca 

do sexo. 
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“Não há flores no caminho de uma trans... a família, é mais cruel que a rua, pois ela 

possuidora do maior dos sentimentos “o amor”, o usa como instrumento que promove 

dor, que vem do abandono e da negligência com nossa vida. Nem sempre nos saímos 

bem nas relações com nossos familiares, já ouvi que era melhor ter morrido a ser isso” 

(J.B – Diálogo em XX Entlaids) 

 

“A mãe compreendeu, mas o pai e o mano foram os maiores carrascos que tive, todo o 

dia acordava com receio de estar ao lado deles e ter de fazer as coisas masculinas com 

eles, porque me maltratavam, sentia como se fosse uma penitência” (C.L – Diálogo em 

XX Entlaids) 

 

Ao olhar sob o foco do reconhecimento da diferença e sobre como discutirmos sobre ela. 

Materializamos a diferença enquanto diferença, quando a reconhecemos como um estigma social como 

explica Goffman (1963), pontuando que “a questão do encobrimento levantou o problema da “visibilidade” 

de um estigma particular" (p 58), é necessário essa discussão para que esse estigma possa se materializar e 

ser evidencializado ou percebido, para que o mesmo possa ser discutido, se faz necessário que haja essa 

visibilidade, o autor vai dizer que “a visibilidade de um estigma deve ser diferençada de sua “possibilidade 

de ser conhecido”. Quando um estigma de um individuo é muito visível, o simples fato de que ele entre em 

contato com outros levará o seu estigma a ser conhecido.” (GOFFMAN 1963, p 59). 

Essa situação acontece nos casos tratados neste artigo, como esconder um estigma que está aparente 

como no caso das pessoas trans? Como trabalhar esse particular no universo heteronormativo homogêneo?  

São discussões que são presentes já que esses grupos inegavelmente estão presentes no contexto social das 

famílias e como pessoas que fazem parte desse universo vivenciam as violências feitas pelas famílias.  

Desta forma, em referencia a este espaço social e comunitário chamado de família, assim, a mesma 

que é espaço de convívio entre pessoas que mantém alguma ligação, consanguínea, parental e ou de 

permanecia no mesmo espaço enquanto lugar “familiar” perpetua o mesmo como polo de interação 

interpessoal das pessoas que compõe esse universo. Assim, Sarti (2003), quando fala sobre a família na 

atualidade argumenta que: 

 
Falar em família neste começo do século XXI, no Brasil, como alhures, implica a 

referência a mudanças e a padrões difusos de relacionamentos. Com seus laços 

esgarçados, torna-se cada vez mais difícil definir os contornos que a delimitam. 

Vivemos uma época como nenhuma outra, em que a mais naturalizada de todas as 

esferas sociais, a família, além de sofrer importantes abalos internos tem sido alvo de 

marcantes interferências externas. Estas dificultam sustentar a ideologia que associa a 

família à idéia de natureza, ao evidenciarem que os acontecimentos a ela ligados vão 

além de respostas biológicas universais às necessidades humanas, mas configuram 

diferentes respostas sociais e culturais, disponíveis a homens e mulheres em contextos 

históricos específicos. (SARTI, 2007. p21) 

 

Portanto a família enquanto espaço de interação, social, psíquica e histórica do processo de convívio 

e proteção, também sofre, nesse novo contexto pós-moderno, digitalizado e cada vez mais capitalista 

transformações em seu núcleo, porém, é necessário questionar se, estas novas configurações familiares, estão 

realmente criando novas formas de proteção, aos homossexuais, libertando-se dos padrões heteronormativos 

que de alguma forma impulsionam a violência, subalterniza e oprime o diferente e o exótico? 
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Quando dialogamos a partir do discurso do outro provocamos uma “transformação da consciência” 

(SPIVAK 1942, p 33) desse personagem subalterno ou estigmatizado, podemos então reconhecer uma 

“identidade na diferença” (SPIVAK 1942, p 37), pois segundo Goffman (1963). 

 

A identidade pessoal, então, está relacionada com a pressuposição de que ele pode ser 

diferençado de todos os outros e que, em torno desses meios de diferenciação, podem-se 

apegar e entrelaçar, como açúcar cristalizado, criando uma história continua e única de 

fatos sociais que se torna, então, a substância pegajosa à qual se vem agregar outros 

fatos biográficos. (GOFFMAN 1963. p 67)  

 

Reconhecer-se como um ser único dotado de identidade particular e que não segue a ordenação 

biológica, coloca as “pessoas trans” na situação de particularismo, estigmatizados e subalternizados, porém o 

que as práticas opressoras não levam em consideração são os fatos biográficos, podem reconhecer-se 

diferentes, e reconhecer que o universal ou social é diverso e como diz Coelho (2008), reconhecer “que as 

culturas são múltiplas e estão constantemente se reconfigurando” (p 01), seguindo essa premissa se faz 

necessário “discutir e historicizar a visibilidade trans, com o intuito de desconstruir abordagens universalistas 

e naturalizantes que facilmente desembocam em enfoques patológicos” (JUSTA 2006 apud COELHO 2008. 

p 01). 

“o mais engraçado é ver eles usando o meu sofrimento aparente, na presença deles 

como um argumento de que minha “escolha” é errada... enquanto me tratam com o 

gênero errado, e acham que eu to fazendo uma mudança por escolha [...] eles não 

entendem [...] que na verdade eu sempre fui eu mesmo” (E.S – Diálogo em Disforia de 

Gênero) 

 

“no meu caso, foi desde de criança mesmo, eu brincava de bonecas, usava roupas de 

menina, era confundida com uma, me lembro disso [...] sempre perceberam quem eu 

era [...] fui levada a psicólogos, mas isso não impediu de sofrer preconceito, apanhar 

direto durante os estudos, até estupros...” (I.R.B – Diálogo em Disforia de Gênero) 

 

“A pior parte foi abrir o jogo da forma como iria me vestir” (J.L – Diálogo em XX 

Entlaids) 

 

“Os pais demoram a compreender nossa sexualidade, ai quando falamos que não é 

apenas um “desvio” sexual, que tem também as questões do uso das roupas, a casa cai, 

porque pode até ser gay entre quatro paredes, mas sair de mulher na rua é muito pior 

para eles [...] quando comprei minha primeira saia, a primeira reação do meu pai foi 

mandar cortar meu cabelo, como um castigo tive de escolher entre ser menino gay ou 

ser menina sem família” (R. R – Diálogo em XX Entlaids) 

 

Sobre essa visibilidade tão discutida em relação a o ser estigmatizado, particularizado e 

subalternizado, fica a questão tão bem feita por Coelho (2008), ao discutir essa visibilidade, ao discutir esse 

outro, o autor questiona “seria a visibilidade trans restrita ao enquadre do monstruoso e do aberrante? Que 

tipos de práticas têm sido feitos para a construção de uma visibilidade outra?” (p 04). 

Essas questões enquadram-se bem no tema, por nos possibilitar discutir sobre essas visibilidades, 

esses estigmas que são postos a realidade das “pessoas trans”, como Coelho (2008), segue referendando, que 

primeiro devem abandonar e refutar que sua existência social é nova, pois seguindo a autora não é.  
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É sabido que muitas famílias têm em seus espaços as “pessoas trans”, e que em muitos casos são 

tratadas de forma a podar sua identidade de gênero, tentado fortemente disciplinar206 não só o transgressor e 

puni-lo em virtude da sua orientação sexual207, mas também em virtude da sua identidade de gênero. 

Segundo relatos, as punições vão dos maus-tratos, subjugando esse homem/mulher a humilhações. Desta 

forma Foucault (1987) afirma que a disciplina tem o poder de reordenar e renomear o outro frente os atos de 

poder, assim:  

Não é a primeira vez, certamente, que o corpo é objeto de investimentos tão imperiosos 

e urgentes; em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito 

apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações. Muitas coisas, 

entretanto são novas nessas técnicas. A escala, em primeiro lugar, do controle: não se 

trata de cuidar do corpo, em massa, grosso modo, como se fosse uma unidade 

indissociável, mas de trabalhá-lo detalhadamente; de exercer sobre ele uma coerção sem 

folga, de mantê-lo ao nível mesmo da mecânica. (FOUCAULT, 1987. p163) 

 

 Então este espaço de coerção e normatização que é a família, em virtude da busca pela reafirmação 

heterossexual do estado “normal” de ser e estar no mundo e na sociedade, busca elementos com a finalidade 

de reencaminhar o desviante, o diferente e o exótico usando da disciplina para tais ações. Assim, dos 

diálogos e das conversas podemos observar os elementos disciplinadores usados por algumas famílias. 

 

“Cortaram meu cabelo quando disse que era diferente” (J.L – Diálogo em XX Entlaids) 

 

“Me puniram com o silêncio... fiquei algum tempo sem falar com a mãe e anos sem nem 

receber um bom dia do Pai” (J.B – Diálogo em XX Entlaids) 

 

“Para poder me vestir de mulher, para ser realmente o que sou, tinha que sair vestida 

de menino e levar uma mochila com roupas femininas, saia para as festas e baladas e 

me sentia “eu”, um dia fiquei bêbada e cheguei em casa mulher, foi o pior dia, meu 

irmão me chamava de aberração, meu pai revoltado me jogou para fora de casa, minha 

mãe submissa me esqueceu [...] acabei na prostituição porque era o caminho mais 

rápido de fazer tudo” (B.A – Diálogo em XX Entlaids) 

 

“Acharam que eu precisava ser exorcizada, fui ao psicólogo, fui colocada em time de 

futebol, fui para a luta [...] sofri porque eles queriam me “endireitar”, minha irmã era 

a única que me defendia, e sempre estava ao meu lado” (P. B – Diálogo em XX 

Entlaids) 

 

“Mamãe sabia que um dia meu pai entenderia, e mesmo sendo contra, zelou pela minha 

vida, me mandou para a casa de uma tia em São Paulo, o problema foi que a minha tia 

achava que eu era uma escrava, sofri abandonada, não sei se seria melhor em casa, 

pois meu pai era muito duro, mas longe de casa sofria de solidão saudade, fui, fui 

doméstica, vendedora e tudo mais que você pode imaginar, quando assumi minha 

transexualidade minha tia achou que não podia ficar perto dos filhos dela, e dos primos 

que já abusavam de mim há muitos anos, e então acabei sem casa aos 22 anos em São 

Paulo [...] não tenho vergonha de ser garota de programa, mas sempre fico pensando 

se teria sido assim se tivesse ficado em casa.” (A. S – Diálogos em XX Entlaids) 

 

Essa forma de “docilizar” (Foucault, 1987) esse diferente se dá em todos os níveis, em alguns relatos 

observa-se como são as ações a essas “pessoas trans”, bem como o julgamento e a própria inserção do 

mesmo em espaços onde de fato sofrerão repressões, começando claro pelo nome. Entrando nesse assunto 

                                                           
206 Ver em “Vigiar e Punir” – Foucault (1987) 
207 Em relação aos homossexuais. 
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podemos começar a discutir sobre o nome e o uso do mesmo para materializar-se social como pessoa trans, 

diferenciando-se do universal e trazendo a tona à discussão da construção de identidade de gênero das 

pessoas trans, possibilitando que João seja Maria, como se dão essas construções identitárias, como é feito 

esse reconhecimento social, como é assimilado à questão do nome pelos transgêneros?  

Em Goffman (1963), “um nome, então, é um modo muito comum [...] de fixar a identidade” (p 69) e 

de reconhecer sua identidade social, é a forma que se tem para confirmar-se socialmente, diante disso nos 

casos das pessoas trans em contrapartida ao nome socialmente apresentado e o nome de fato, entram em 

choque e “uma vez que a diferença entre os símbolos sociais e os documentos de identidade é percebida, 

pode-se passar ao exame da posição especifica de declarações orais que atestam linguisticamente, e não só 

expressivamente, a identidade social e pessoal.” (GOFFMAN 1963. p 72). 

 

“Me chamam pelo meu nome social hoje em dia, mas nem sempre foi assim” (J.- 

Diálogo em Mundo T-Girls) 

 

“Meus pais fingem que não sabem como devem me chamar, ai me chamam de mano até 

hoje” (F. L – Diálogo em Disforia de Gênero) 

 

“Por muito tempo quem me chamou de “o” e pelo nome de menino foi minha irmã, meu 

pai ainda hoje fala que devo depilar as pernas e usar saia, imagina me reconhecer 

como uma homem trans, acho que ele está muito distante disso” (L. P – Diálogo em XX 

Entlaids) 

 

“Tive dificuldades em me adaptar ao meu nome porque todo o dia eles repetiam o meu 

nome de homem, reafirmando que eu era um homem, martelando na mesma tecla, ai 

acho que cansaram e perceberam que eu não voltaria atrás e começaram a diminuir as 

violências com uso do nome masculino” (R. – Diálogo em Mundo T-Girls) 
 

A discussão acerca da identidade sexual e da identidade de gênero apresentada pelas pessoas trans 

provoca n a sistemática da família um novo olhar sobre essas questões, segundo Bittencourt (2003), as 

pessoas trans são “vitima, portanto [...] de um desencontro fatal entre alma e corpo.” E por fim para 

relacionar especificamente, o que identificamos alma/corpo/gênero discutimos aqui as construções 

identitárias referidas e ligadas aos transgêneros. Assim, Wagner (2010) explica que:  

 
 Alma é ao mesmo tempo o grande mistério da cultura, a coisa que ela realça, busca, 

nutre e compele, e também a própria conversão que ancora o ator a seu mundo de 

invenção dialética, ela é não apenas o eu, mas a moralidade, não apenas a “pessoa”, mas 

também uma relação pessoal com o mundo [...] e, quando a alma é perdida, o único 

recurso que resta é restaurá-la, “encontrá-la” [...] e não coagi-la ou educá-la. Não se 

disciplina uma alma. (WAGNER, 2010. p 157). 

 

Portanto a com a finalidade de discutir essas premissas da busca em unir alma e imagem, sexo e 

gênero e o nome a personificação da pessoa trans ao sexo oposto ao seu. Resta-nos questionar: Quais os 

limites dessa busca? Nesse espaço social representado pela família. Nos questionamos se, realmente é um 

espaço heteronormativo e heterogêneo? Será que a família, realmente esta preparada para entender a 

diferença, da pessoa trans, sem provocar, por meio de suas ações, feridas psicossociais que perdurarão por 

muitos anos? 
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Não há o fim, há sempre um novo recomeço! (Considerações Finais) 

A violência estrutural e psicossocial vivenciado por pessoas trans, no âmago da família e na vivência 

social, não é um novo que se apresenta, já que a violência é historicamente aprendida. Desta forma entende-

se que os atos de violência aplicados pelas famílias e essas pessoas, estrutura-se historicamente seguindo 

orientações e convenções sociais que normatizam e regram como deve ser “entendido” como certo ou errado 

nas “preferências” sexuais. 

 Desta forma poderíamos deferir que, segundo essa heteronormatividade, a sexualidade seria algo, 

pré-definido na construção da identidade social e sexual com a pré-identificação do sexo. Nesta perspectiva o 

gênero, algo construído socialmente para definir ao público o que seria privado, nascemos macho e fêmea, e 

nos tornamos homens e mulheres ao longo do tempo, normatizamos nossa vida neste contexto, mas quando 

isso foge ao padrão?  

Encontramos ai a discussão que nos leva a refletir sobre, se realmente seriam explicáveis essas 

vitimizações sociais a essas pessoas só por conta da “opção sexual” ou indo mais a fundo só por conta de sua 

“orientação sexual”, pensando que historicamente, não seria uma opção, seria algo para além de escolha, 

seria como, uma formação identitária, que faz parte da genética das pessoas que compõe esse grupo.  

A discussão acerca dessa temática poderia adentrar outras mil formas de observar essa estrutura 

social, ou ainda voltar o olhar a inúmeras formas de apresentação dessas violências aplicadas dentro da 

família e na convivência em sociedade. O que se pode dizer é que a estrutura dessa permissividade a prática 

desse tipo de vitimização ainda está muito presente na nossa sociedade e perdurará ainda por muito tempo, 

pois com o decorrer do tempo ela reconfigura-se diante das inúmeras formas de reconhecer-se socialmente. 
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CORPO PERFORMÁTICO: o que podemos ser? 

 

Oneide Alessandro Silva dos Santos208 

Carlise Scalamato Duarte209 

 

DESCRIÇÃO 

A proposta baseia-se na oferta de uma oficina que estabeleça a reflexão sobre a inserção 

sociopolítica do sujeito no mundo enquanto produtor de culturas, práticas e discursos. E na relação da 

performancei como gênero e destes corpos estranhosii que se identificam ou não enquanto manifestação 

artística e em suas possibilidades de construção de uma consciência crítica e de intervenção na sociedade.  

A oficina nasce dos estudos audiovisuais analisados através do GPAD – Grupo de Pesquisa em 

Audiovisualidades da Dança no Curso de Dança Licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria que 

pensa a performance de gênero e sexualidade a partir das interações sociais entre iiicorpo-mídia e como a 

cultura digitaliv e audiovisual influência os corpos neste processo de reprodução de discursos e práticas, 

assim as oficinas realizadas são destinadas a pessoas que se interessem pela temática corpo – mídia - cultura 

digital – gênero - sexualidade e que possam se permitir realizar práticas corporais que promovam o pensar de 

maneira cultural e interdisciplinar, possibilitando o diálogo entre as diversas áreas do conhecimento.  

 

OBJETIVOS 

 

 Provocar a reflexão sobre o papel dos sujeitos enquanto produtores de culturas, práticas e discursos;  

 Instigar a performatividade dos corpos em ação, evidenciando as manifestações artísticas e a 

construção de uma consciência critica e da intervenção na sociedade;  

 Ofertar práticas corporais relacionando o corpo-mídia e as relações de gênero e sexualidade 

enquanto experimentações culturais visualizando quais representações de estigmas habitam os 

corpos; 

                                                           
208 Graduando em Dança Licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Bailarino e pesquisador da 
Faculdade Metodista de Santa Maria – FAMES. Pesquisador e membro do GPAD – Grupo de pesquisa em 
audiovisualidades da dança e do GEEDAC – Grupo de Estudos em Educação Dança e Cultura. Bolsista PIBID\CAPES 
subprojeto dança. 
209 Professora na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) do curso de Dança - Licenciatura. Coordena o Grupo de 
Pesquisa em Audiovisualidades da Dança (GPAD). Bailarina, Coreógrafa, Professora e Pesquisadora. Pesquisa Dança, 
Cultura Digital, Corpo, Audiovisual e Semiótica da Cultura. Bacharel e Licenciada em Dança pela Faculdade de Artes do 
Paraná/ Universidade do Estado do Paraná (FAP/UNESPAR). Especialista em Corpo Contemporâneo pela 
FAP/UNESPAR. Mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Doutora 
em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
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 Promover espaço de fazer cultura dentro dos espaços públicos, universidade e comunidades para 

diversos públicos que se identifiquem com a temática. 

PÚBLICO ALVO 

A oficina destina-se a pessoas de ambos os sexos, a partir dos 16 anos, principalmente do espaço 

público de universidades e comunidades que se identifiquem com a temática instigando ofertar cultura 

diversificada sobre o papel do cidadão nas relações de corpo – mídia – cultura digital – gênero - sexualidade.  

ESTRATEGIA DA AÇÃO 

A oficina tem caráter propositivo e experimental ao público alvo visa refletir sobre o corpo – mídia – 

cultura digital – gênero - sexualidade a partir das práticas corporais enquanto cultura diversificada. 

Funcionará a partir do reconhecimento dos sujeitos participantes seu perfil, anseios e expectativas, partindo 

disso far-se-ia uma fala principalmente da teoria vQUEER de Judith Battler, e outras bases teóricas para 

embasar a oficina de maneira que o espaço seja prático e teórico. 

Após esta introdução começaremos por questões que serão respondidas através dos corpos em 

movimento pelo espaço da sala, COMO É O COMPORTAMENTO DAS MULHERES? QUAIS 

MOVIMENTOS VOCÊ REPRESENTARIA UM HOMEM? COMO É UM HOMOSSEXUAL? Disto falamos 

dos estereótipos clássicos e constituídos ao longo da sociedade, e COMO UMA IMAGEM DE SER MULHER 

PASSA PARA O SER HOMEM? COMO SERIA A FRONTEIRA ENTRE ELES? Adentramos então as 

questões de perfomatividade em gênero e sexualidade para começar provocar a reflexão entre outras 

perguntas que surgem conforme práticas corporais realizadas no tempo e espaço da oficina.  

Seguindo disto pensaremos os principais movimentos performáticos instigando os participantes a sua 

consciência acerca destas ações de maneira crítica, colocando em pauta o movimento “vogue fem” dos anos 

1980 que tinha como linha discursiva a mulher exagerada, midiática e performática e que nasceu nos clubes 

gays dos EUA e que reverbera nos discursos sociopolíticos de corpo, mídia e cultura digital atualmente de 

uma forma pop e instantânea. Como isso se traduz no corpo enquanto produto de cultural massificado pelo 

capital, tudo isso será propositivo e estimulado para ser respondido com o corpo que se move que dança. 

Finalizando a oficina faremos uma reflexão acerca da realização das práticas corporais e quais 

relações podem-se fazer com a sociedade contemporânea e como foi realizar este processo experimental de 

pensar corpo - mídia – cultura digital – gênero - sexualidade pelo e através do corpo.  
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i Citamos performance no sentido performativo ou da perfomatividade como define Butler: “O gênero é 

performativo porque é resultante de um regime que regula as diferenças de gênero.Neste regime os gêneros se dividem 

e se hierarquizam de forma coercitiva” (Butler,2002, p. 64). 

 
ii Este corpo estranho remetesse ao que cita Louro: “Queer pode ser traduzido por estranho, talvez ridículo, 

excêntrico, raro, extraordinário”, diz Louro (2004, p. 38). 

 
iii Termo este defendido pelo professor doutor Odailson Berté em seu livro Dança contempop; Corpos, afetos 

e imagens (mo) vendo-se, que explica como o corpo-mídia estabelece relações com a sociedade contemporânea e disto 

como a imagem e a mídia produz práticas.  

 
iv Analisa-se a cultura digital enquanto perspectiva da professora doutora Carlise Scalamato Duarte: “Cultura 

digital é um termo apresentado por Lemos (2010) para designar os modos de relação social mediados por tecnologias 

informatizadas, as representações simbólicas e o imaginário sobre a informática oriundos dos fenômenos da cibercultura 

(p.70)” defendida em sua tese de doutorado, e disto como a cultura digital afeta as relações sociais e exercem efeitos 

acerca das linguagens feita pelo homem contemporâneo disto evidencia Duarte como sendo: “o sistema da cultura 

digital passou a afetar outras culturas, como a dança, e passou a ser traduzida por meio dos processos de decodificação, 

recodificação e transcodificação (p.71)”, e neste viés analisamos como estes novos processos estão nos corpos e como 

isso é percebido e reconhecido por eles próprios.  
vv “Queer adquire todo o seu poder precisamente através da invocação reiterada que o relaciona com 

acusações,patologias e insultos” (Butler, 2002, p. 58). Por isso, a proposta é dar um novosignificado ao termo, passando 

a entender queer como uma prática de vida que secoloca contra as normas socialmente aceitas. 

 

 


