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À Ketthlen Romeu

SUMÁRIO
CAPÍTULO 1 .................................................................................................................................................................................................. 8
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES EM TEMPOS DE PANDEMIA: Desafios e possibilidades no contexto a do isolamento social ........................ 8
Samily Gomes Filgueira ..................................................................................................................................................................................................... 8

CAPÍTULO 2 ................................................................................................................................................................................................ 13
PRETAS, POBRES E IMIGRANTES: TRAJETÓRIAS DE MULHERES HAITIANAS PARA O BRASIL ................................................................. 13
Joselene Ieda dos Santos Lopes de Carvalho ...................................................................................................................................................................... 13

CAPÍTULO 3 ................................................................................................................................................................................................ 21
ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO EM SUJEITOS ENLUTADOS ...................................................................................................................... 21
Janaina Oliveira Morais.................................................................................................................................................................................................... 21
Tatiana Dourado Gonçalves .............................................................................................................................................................................................. 21
Kaio Germano Sousa da Silva ........................................................................................................................................................................................... 21
Sara Beatriz Morais Medeiros ........................................................................................................................................................................................... 21
Karine Costa Melo ........................................................................................................................................................................................................... 21
Alanna Nunes Soares ....................................................................................................................................................................................................... 21
Wenderson Costa da Silva ................................................................................................................................................................................................ 21

CAPÍTULO 4 ................................................................................................................................................................................................ 27
O QUE DIZEM OS TÍTULOS JORNALÍSTICOS SOBRE AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO ESTADO DE GOIÁS ................ 27
Ana Paula de Castro Neves ............................................................................................................................................................................................... 27
Dra. Angelita Pereira de Lima ........................................................................................................................................................................................... 27
Julyana Macedo Rego ...................................................................................................................................................................................................... 27
Helga Maria Martins de Paula ........................................................................................................................................................................................... 27

CAPÍTULO 5 ................................................................................................................................................................................................ 35
A VULNERABILIDADE FEMININA NO SISTEMA PENITENCIÀRIO BRASILEIRO ............................................................................................. 35
Paola Gonçalves dos Santos.............................................................................................................................................................................................. 35

CAPÍTULO 6 ................................................................................................................................................................................................ 43
MULHERES DO CÁRCERE: UMA RELAÇÃO ENTRE GÊNERO, VIOLÊNCIA E PRECARIEDADE .................................................................... 43
Júlia Dalegrave Scopela, .................................................................................................................................................................................................. 43
Maria Eduarda Cunha Prettoa, .......................................................................................................................................................................................... 43
Maria Eduarda Magrinia, .................................................................................................................................................................................................. 43
João Luís Almeida Webera* ............................................................................................................................................................................................. 43

CAPÍTULO 7 ................................................................................................................................................................................................ 50
A COR COMO FATOR PREDISPONENTE: MULHERES NEGRAS E A VULNERABILIDADE AO HIV/AIDS ...................................................... 50
Ingrid Paloma Rodrigues Martins1..................................................................................................................................................................................... 50
Nayane Dias de Souza2..................................................................................................................................................................................................... 50
Débora Cerqueira Vieira Okabayashi3 ............................................................................................................................................................................... 50

Desigualdades assistenciais sob o enfoque étnico-racial e suas repercussões à saúde da mulher ..................................................................... 51
CAPÍTULO 8 ................................................................................................................................................................................................ 57
FEMINICÍDIO EM JI-PARANÁ, RONDÔNIA, AMAZÔNIA – DOR E DESAMPARO EM TEMPOS VIRULENTOS ............................................... 57
Josélia Gomes Neves ....................................................................................................................................................................................................... 57
Juliana Martins Garcia Kuzma .......................................................................................................................................................................................... 57
Helena Maria de Jesus Laureano ....................................................................................................................................................................................... 57

CAPÍTULO 9 ................................................................................................................................................................................................ 64
MENSTRUAÇÃO E POBREZA MENSTRUAL NO BRASIL ....................................................................................................................................... 64
Lais Aparecida dos Santos ................................................................................................................................................................................................ 64

CAPÍTULO 10............................................................................................................................................................................................... 72
FEMINIZAÇÃO DA POBREZA: RELAÇÕES DE GÊNERO, RACISMO E TRABALHO .......................................................................................... 72
Dienifer Aparecida Lopes ................................................................................................................................................................................................. 72

Angela Maria Moura Costa Prates ..................................................................................................................................................................................... 72

CAPÍTULO 11............................................................................................................................................................................................... 83
AUXÍLIO EMERGENCIAL COMO INSTRUMENTO DE MITIGAÇÃO DA PERDA DE RENDA DAS MULHERES NO CONTEXTO DA
PANDEMIA DE COVID-19........................................................................................................................................................................................... 83
Gabriela Silva Ferreira ..................................................................................................................................................................................................... 83

CAPÍTULO 12............................................................................................................................................................................................... 90
FEMINICÍDIOS NO MÉXICO, UMA OUTRA PANDEMIA: O CASO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS OAXAQUEÑAS .................................... 90
Ana Luísa Melo Ferreira .................................................................................................................................................................................................. 90
Mestranda em Ciências Políticas na Université Panthéon-Sorbonne Paris 1 .......................................................................................................................... 90

CAPÍTULO 13............................................................................................................................................................................................... 97
POLÍTICAS PÚBLICAS COMO UM MECANISMO DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM TEMPOS DE COVID-19 .......................... 97

CAPÍTULO 14............................................................................................................................................................................................. 103
DIARISTAS: DA PRECARIZAÇÃO AO EMPODERAMENTO................................................................................................................................. 103
Fátima Christiane Gomes de Oliveira .............................................................................................................................................................................. 103

CAPÍTULO 15............................................................................................................................................................................................. 111
A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO JURISDICIONAL PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS AOS
EMPREGADOS DOMÉSTICOS ................................................................................................................................................................................. 111
Erika Verde Conceição Travassos ................................................................................................................................................................................... 111
Esrhara Raissa Silva Paiva.............................................................................................................................................................................................. 111
Ludimila Fernandes Lucena ............................................................................................................................................................................................ 111

CAPÍTULO 16............................................................................................................................................................................................. 116
MULHERES JOVENS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA .................................................................................................................................................... 116
Michel Canuto De Sena .................................................................................................................................................................................................. 116
Graciele Silva ................................................................................................................................................................................................................ 116
Ady Faria Da Silva ........................................................................................................................................................................................................ 116
Ricardo Dutra Aydos ..................................................................................................................................................................................................... 116
Paulo Roberto Haidamus De Oliveira Bastos ................................................................................................................................................................... 116

CAPÍTULO 17............................................................................................................................................................................................. 123
DIREITOS REPRODUTIVOS E A PROTEÇÃO DE MULHERES NEGRAS CONTRA A ESTERILIZAÇÃO COMPULSÓRIA A PARTIR DO
CASO JANAINA APARECIDO QUIRINO ................................................................................................................................................................. 123
Lara Melinne Matos Cardoso .......................................................................................................................................................................................... 123
Natasha Karenina de Sousa Rego .................................................................................................................................................................................... 123
Naína Jéssica Carvalho Araújo........................................................................................................................................................................................ 123
Liana Maria Ibiapina do Monte ....................................................................................................................................................................................... 123
Elaine Ferreira do Nascimento ........................................................................................................................................................................................ 123

CAPÍTULO 18............................................................................................................................................................................................. 128
IMAGENS DO FEMININO NO CONTO CLARICEANO FELIZ ANIVERSÁRIO .................................................................................................... 128
Merissa Ferreira Ribeiro (UFPA) .................................................................................................................................................................................... 128
Samantha Oliveira (UFPA) ............................................................................................................................................................................................. 128

CAPÍTULO 19............................................................................................................................................................................................. 135
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, SUBALTERNIDADE E VULNERABILIDADE: AGRAVANTES DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 135
Christine Moreira Morales .............................................................................................................................................................................................. 135
Maritânia Salete Salvi Rafagnin ...................................................................................................................................................................................... 135
Vini Rabassa da Silva..................................................................................................................................................................................................... 135

CAPÍTULO 20............................................................................................................................................................................................. 142
O PUNITIVISMO ESTRUTURAL BRASILEIRO FRENTE ÀS MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE: UMA ANÁLISE A PARTIR DE
EXPERIÊNCIA OBTIDA NA DELEGACIA PÚBLICA DE ASTORGA-PR............................................................................................................... 142
Felipe de Araujo Chersoni .............................................................................................................................................................................................. 142
Sueli de Araujo Cavalcante............................................................................................................................................................................................. 142

CAPÍTULO 21............................................................................................................................................................................................. 149

CHEFIA FAMILIAR FEMININA: suas estratégias de sobrevivência frente à vulnerabilidade social .......................................................................... 149
Simone Tavares da Silva ................................................................................................................................................................................................ 149

CAPÍTULO 22............................................................................................................................................................................................. 154
MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM EXPOSIÇÃO A USO DE DROGAS E ÁLCOOL .................................... 154
Camila Crespin .............................................................................................................................................................................................................. 154

CAPÍTULO 23............................................................................................................................................................................................. 160
DISCUTINDO A POLÍTICA Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher NA PERSPECTIVA DA SAÚDE DA MULHER QUILOMBOLA .... 160
Chirlene Oliveira de Jesus Pereira ................................................................................................................................................................................... 160
Areli dos Santos Santana ............................................................................................................................................................................................... 160
Geislane de Jesus Reis.................................................................................................................................................................................................... 160

CAPÍTULO 24............................................................................................................................................................................................. 167
depressão no pós-parto: O mito da mãe perfeita e seu peso para a saúde das mulheres ................................................................................................ 167
Claudenisa Mara de Araújo Vieira .................................................................................................................................................................................. 167

CAPÍTULO 25............................................................................................................................................................................................. 171
AS VULNERABILIDADES SOCIAIS E POLÍTICAS DAS TRABALHADORAS DOMÉSTICAS NO BRASIL: AS CONFIGURAÇÕES DA MUKAMA
FORAM ATUALIZADAS............................................................................................................................................................................................ 171
Cristiana dos Santos Luiz ............................................................................................................................................................................................... 171
Aline Pereira da Costa .................................................................................................................................................................................................... 171

CAPÍTULO 26............................................................................................................................................................................................. 179
MÃES-CIENTISTAS E O IMPACTO DA COVID-19 SOBRE AS PESQUISAS NO BRASIL .................................................................................... 179
Maria Adelina S. Brito ................................................................................................................................................................................................... 179
Aline Köhn Carneiro ...................................................................................................................................................................................................... 179
Silvana Anita Walter ...................................................................................................................................................................................................... 179
Jucilaine Neves Sousa Wivaldo....................................................................................................................................................................................... 179
Giselle Couto Falcão ...................................................................................................................................................................................................... 179
Juliana Moreira de Castilho Machado .............................................................................................................................................................................. 179
Tatiane dos Santos Duarte .............................................................................................................................................................................................. 179

CAPÍTULO 27............................................................................................................................................................................................. 188
A BANALIZAÇÃO DA BARBÁRIE: GESTANTES PRESAS EM TEMPOS DE COVID-19 ...................................................................................... 188
Ana Carolina D’avanso de Oliveira Cândido .................................................................................................................................................................... 188
João Ricardo dos Santos ................................................................................................................................................................................................. 188

SOBRE AS ORGANIZADORAS................................................................................................................................................................. 195
..................................................................................................................................................................................................................... 196

MULHERES EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES

CAPÍTULO 1
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES EM TEMPOS DE PANDEMIA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO
CONTEXTO A DO ISOLAMENTO SOCIAL
SAMILY GOMES FILGUEIRA 1

INTRODUÇÃO
Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os
direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você
terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida.
(Simone de Beauvoir)

A pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, revelada em dezembro de 2019 na cidade de
WUHAN (província de Hubei, na China) provocou significativos impactos na vida das pessoas, especialmente no que se refere a saúde
(biopsicossocial) e ao âmbito econômico/financeiro, no Brasil e no mundo. Em 09 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) confirmou a circulação do novo coronavírus e em 30 de janeiro do mesmo ano, a OMS já declarou a epidemia uma emergência
internacional.
Diante da celeridade da transmissão da doença e a incidência de transmissibilidade comunitária, nos mais diversos países, medidas
de contenção social foram recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para o enfrentamento à pandemia. Dentre as
principais, destacamos o isolamento das pessoas com casos suspeitos e confirmados, o distanciamento social e o uso obrigatório de
máscaras. É incontestável que tais estratégias são fundamentais para conter o aumento exponencial dos casos da doença e de mortes por
ela, bem como o colapso do Sistema de saúde, a superlotação dos serviços.
Nesse contexto, o presente artigo busca analisar as consequências desse período pandêmico na vida de mulheres que sofrem
violência, tecendo uma breve avaliação das estratégias conhecidas até então, de enfrentamento a violência contra a mulher, e apresentando
desafios e possibilidades de como podemos formular novas dinâmicas diante da atual perspectiva do isolamento social.
Sabemos que a violência contra as mulheres configura grave violação dos direitos humanos, tendo como mola propulsora a
desigualdade de gênero. Importante destacar que adotaremos aqui o conceito de violência contra as mulheres preconizado na Política
Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (2011, pág19):

Fundamenta-se na definição da Convenção de Belém do Pará (1994), segundo a qual a violência contra a mulher
constitui ‘qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou
psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado’.

Já no que concerne aos tipos de violência, a Política (20011, pág21) elenca:

a violência doméstica (que pode ser psicológica, sexual, física, moral e patrimonial), a violência sexual, o abuso e a
exploração sexual de mulheres adolescentes/jovens, o assédio sexual no trabalho, o assédio moral, o tráfico de mulheres
e a violência institucional.

Bacharel em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará – UECE (2010). Especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e
Hospitalar pela Faculdade Vale do Jaguaribe – FVJ (2012). Especialista em Estratégias de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher
pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Assistente Social, servidora efetiva, do município de Jijoca de Jericoacoara/CE, com atuação
na equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família – NASF.
1
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O interesse em discutir esse tema vem desde a graduação da autora em Serviço Social, e posteriormente na pós-graduação em
Estratégias de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, bem como por ser assistente social da área de saúde pública e entender a
violência contra a mulher enquanto um agravo em saúde. Trata-se, portanto, de uma análise de fundamental importância, em especial para
quem estuda e trabalha com políticas de públicas para mulheres. A pretensão é, portanto, que as reflexões fomentadas aqui possam de
alguma forma contribuir para a ampliação e o fortalecimento da rede de atendimento as mulheres.

DESENVOLVIMENTO
Nas grandes cidades de um país tão violento
Os muros e as grades nos protegem de quase tudo
Mas o quase tudo quase sempre é quase nada e nada nos protege de uma vida sem
sentido. 2

A violência contra as mulheres faz-se enquanto uma das principais formas de violação dos seus direitos humanos, atingindo-as em
seus direitos à vida, à saúde, a liberdade, à integridade física, dentre outros. Trata-se de um fenômeno que deve ser compreendido no
contexto das relações desiguais de gênero, numa sociedade machista, sexista e patriarcal, onde a mulher enquanto objeto de dominação
masculina nos remonta a origem do patriarcado.
Nos valendo dos escritos de Delphy (2009, p.171) temos que “Patriarcado vem da combinação das palavras gregas pater (pai) e
arkhe[1] (origem e comando)”, contudo, a mesma autora traz o conceito de Viriarcado e o apresenta como um termo mais apropriado para
designar os sistemas que oprimem as mulheres, pois o “patriarcado”, na etimologia da palavra se refere ao poder do pai e “viriarcado”
compreende que a dominação masculina transcende o parentesco com uma mulher.
Não será possível, neste breve artigo, um resgate histórico minucioso, mas o que devemos considerar é que o conceito de violência
contra as mulheres, aqui defendido, tem por base a desigualdade de gênero, com raízes histórico-culturais e é permeado por questões étnicoraciais, de classe e de geração, dentre outras interseccionalides de vulnerabilidades.

Consequências do isolamento social para mulheres que sofrem violência
As principais medidas de controle da COVID-19, lamentavelmente, tendem a favorecer o aumento dos casos de violência contra
mulher, uma vez que as mesmas passam a estar isoladas com seus principais agressores, mantendo distanciamento social da sua rede de
proteção (família, amigos, instituições públicas e etc) e ainda usando máscaras, que pode esconder marcas de violências. No Brasil a cada
03 vítimas de feminicídio, 02 foram mortas em casa3. De acordo com a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
(2011, pág 12), temos que:

Enquanto os homens tendem a ser vítimas de uma violência predominantemente praticada no espaço público, as
mulheres sofrem cotidianamente com um fenômeno que se manifesta dentro de seus próprios lares, na grande parte das
vezes praticado por seus companheiros e ex-companheiros.

Nesse contexto, a fuga da situação de violência torna-se ainda mais difícil, devido a esta convivência diária e muitas vezes até
ininterrupta com o agressor, somando-se as limitações de serviços de proteção a mulher no período de quarentena e ainda pela possível
diminuição de renda própria da mulher, afinal é preciso considerar a divisão sexual do trabalho e a presença da mulher na maior parte dos
trabalhos reprodutivos, de cuidados, aos quais não interessa ao capitalismo remunerar e/ou valorizar, como bem coloca Kergoat (2009) “A
divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações sociais de sexo. Ela tem por características a
destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva”.
Culturalmente o trabalho doméstico, por exemplo, é atribuído, de maneira bastante desigual, a mulher. Segundo a OIT “em 2016,
o Brasil tinha 6,158 milhões de trabalhadoras(es) domésticas(os), dos quais 92% eram mulheres” 4. Aliás, trabalho doméstico é eufemismo

2

Trecho da música Muros e Grades, da banda Engenheiros do Hawaii, composição de Humberto Gessinger e Augustinho Moacir.
Conforme dados disponíveis em https://oglobo.globo.com/sociedade/a-cada-tres-vitimas-de-feminicidio-duas-foram-mortas-na-propria-casa-22450033 acesso em 03 de julho de 2020.
4 Disponível em https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-domestico/lOIT acesso em 03 de julho de 2020.
3
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para exploração do trabalho não remunerado. Conforme Kergoat (2009) “A partir da tomada de consciência de uma opressão específica:
tornou-se coletivamente “evidente” que uma enorme massa de trabalho era realizada gratuitamente pelas mulheres, que este trabalho
era invisível”. Tanto há uma sobrecarga dos serviços de sua própria residência e família, como também há uma alta exposição de mulheres
saindo para trabalhar na residência de terceiros que não dispensam tal atividade, mesmo quando não se trata de um serviço essencial.
Inclusive, tal sobrecarga pode ser configurado como violência psicológica visto que aumenta o stress, a ansiedade e traz outros danos
emocionais, tal como preconiza o artigo 7º da Lei nº 11.340/06, Lei Maria d Penha, ao tipificar as violências: “a VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional”.
A sobrecarga de trabalho doméstico e de funções de cuidado também pode atrapalhar o desempenho de mulheres que conseguiram
adotar modalidades remotas de trabalho. Além disso, com o retorno da maioria das atividades laborais antes do retorno das creches/escolas,
considerando que a educação dos filhos e filhas também ficam, em geral, a cargo da mulher, a conjuntura resultante da pandemia
provavelmente penalizará de forma desproporcional as trabalhadoras, até mesmo porque nesse cenário, desenha-se uma tímida política
pública de apoio financeiro para as populações mais vulneráveis, isto é, o recebimento temporário do auxílio emergencial.

As medidas de isolamento social, segundo estudo conduzido pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA,
sigla em inglês), nos levarão a um aumento médio de cerca de 20% dos casos de violência doméstica em todo o mundo,
a cada três meses em que ficarmos em casa. Globalmente, serão mais de 15 milhões de casos de violência por parceiro
íntimo em 20205.

Políticas Públicas para Mulheres
No Brasil, as políticas públicas para mulheres são bem recentes - basicamente por exceção a criação das Delegacias para Mulheres
- iniciaram-se de maneiras mais estruturadas nos anos 2000, em especial com a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres em
2003, o marco da sanção da Lei Maria da Penha em 2006 e a publicação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as
Mulheres em 2011.
Contudo, observa-se que após dez anos de implementação da Política Nacional, a mesma está longe de ter seus objetivos
integralmente alcançados, uma vez que cotidianamente esbarra em dificuldades estruturais, tais como a cultura patriarcal enraizada na
nossa sociedade; a dificuldade de implantar políticas públicas que atendam as diversidades existentes entre as mulheres (classe, raça/etnia,
religiosidade, territorialidade, orientação sexual e etc); a naturalização da violência contra as mulheres, em especial a violência doméstica,
como uma questão privada na qual o Estado não deve interferir; dentre outros tantos desafios. Bell Hooks (2018) apresenta a provocação
de que “Uma vez que nossa sociedade continua sendo primordialmente uma cultura “cristã”, multidões de pessoas continuam acreditando
que deus ordenou que mulheres fossem subordinadas aos homens no ambiente doméstico”.
Frente a necessidade de reformulação das estratégias de enfrentamento da violência contra a mulher, houve o lançamento do
Programa “Mulher: Viver sem Violência”, em 2013, com a proposta do fortalecimento, em âmbito nacional, da rede de atendimento às
mulheres em situação de violência, sendo criada a Casa da Mulher Brasileira com o objetivo de integrar, no mesmo espaço, os principais
serviços públicos voltados às mulheres, a saber: Juizado Especial da Mulher, Núcleo Especializado da Promotoria e da Defensoria Pública,
Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher, Centros de Apoio psicossocial e até Alojamento de passagem. A primeira unidade da
Casa no Brasil data de 2015, e atualmente deveria existir pelo menos 27 construídas, uma em cada Estado da federação e no Distrito
Federal. No entanto, a Casa do Ceará foi a 6ª e última inaugurada e, hoje, apenas 04 permanecem em funcionamento.
Mesmo nos Estados que contam com as Casas da Mulher Brasileira, temos que a maioria das equipes que lá atuam, não trabalham
em sistema de plantão, o que descobre os atendimentos em horários noturnos, finais de semana e feriados. Observamos também que a
instituição não engloba equipamento de saúde, o que fragiliza o atendimento quando as mulheres vítimas de violência necessitam de
cuidados imediatos e orientações de saúde.
Em geral, têm-se uma fragilização da Rede de proteção e atendimento a mulher mesmo nas grandes cidades e capitais do país, ao
transcender essa análise para a realidade da Rede nos municípios do interior, que contam com uma ínfima parte de tais serviços e são ainda

5Disponível

em: https://ponte.org/artigo-violencia-a-pandemia-que-afeta-as-mulheres-por-detras-do-coronavirus/ acesso em 29 de junho de 2020.
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mais permeados pela cultura machista e patriarcal, evidencia-se a exiguidade da Política. Além disso, temos que mesmo antes da pandemia,
o último e o atual Presidente revelam descaso com as políticas sociais, consequentemente houve pouco investimento recente nas políticas
públicas para mulheres.
Além da já citada Casa da Mulher Brasileira, existem diversas portas de entrada (Serviços de Saúde, de Assistência Social,
Delegacias, dentre outros), que devem trabalhar no sentido de prestar uma assistência qualificada, integral e não-revitimizante à mulher
em situação de violência. Entretanto, devido a pandemia, houve fechamento, redução da jornada de trabalho e/ou restrições em muitos dos
serviços de proteção, que tiveram que se reinventar, a maioria passou a ofertar atendimentos virtuais, canais de denúncias digitais, registro
de ocorrência online, realização de lives de sensibilização, de informação e socioeducativas, dentre outras estratégias de inovação. Contudo,
a maioria exige tecnologia, o que restringe um pouco o público atingido, visto que muitas mulheres não possuem acesso, vivem em
condições de vulnerabilidade e/ou submissão que não lhe permitem ter nem celular, por exemplo.
Para além dos serviços públicos, o campo privado em geral começou a criar subterfúgios para denúncias e acionamento da rede de
proteção, tais como a campanha do X vermelho na palma da mão disseminada nas farmácias, da máscara roxa ou a do aplicativo da loja
Magalu6. Contudo, é preciso cautela, é importante que os profissionais que receberão estas denúncias estejam devidamente preparados
para lhe dar com isso, de toda forma, é de extrema valia a visibilidade que tais canais têm dado a problemática.

1.3 Desafios e possibilidades no contexto a do isolamento social (pandemia).
Mesmo com as limitações que permeiam os atendimentos virtuais, eles podem ser mais abrangentes, por exemplo, em vez de serem
por aplicativos (que ocupam a memória do celular), links que abrissem diretamente chats de conversas com profissionais talvez pudessem
facilitar a comunicação, inclusive com a polícia, bem como sites com geolocalização e botão de emergência poderiam ser outras
possibilidades. A ampliação da cobertura das Patrulhas “Maria da Penha”, que fazem o monitoramento de mulheres que já possuem
medidas protetivas e a retomada do projeto de construção das casas da mulher brasileira poderiam ser expandidos.
Em alguns países, o governo está estabelecendo parceria com hotéis e pousadas (nicho econômico bastante atingido pela pandemia)
para que as mulheres vítimas de violência possam deixar seus agressores com segurança. É preciso investimento em politicas públicas para
que após a denúncia a mulher não volte para o convívio de seu agressor. Para tanto, é imprescindível sensibilizar toda a sociedade para tal
problemática, em especial os representantes políticos para garantir novas fontes de alocação de recursos para as políticas públicas para
mulheres.
Faz-se necessário celeridade na aprovação de Projetos de Lei7 que busquem fortalecer tais politicas, como o PL 1267/2020, o qual
propõe que durante o período da pandemia Covid-19, toda informação exibida no rádio, televisão e internet, que trate de episódios da
violência contra a mulher, incluirá menção expressa ao Disque 180. Outro PL extremamente relevante é o 1.444/2020, o qual prevê uma
alteração na Lei Maria da Penha para determinar que, durante a emergência de saúde pública da Covid-19, todos os Entes federados
assegurem recursos extraordinários para garantir o funcionamento das casas-abrigo e dos Centros de Atendimento para Mulheres.
Já o PL 123/2019 pretende modificar as Leis 10201/2001 e 11340/2006, para autorizar o uso de recursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública em ações envolvendo prevenção e combate à violência doméstica e familiar e incluir os programas de combate e
prevenção de violência contra a mulher como forma de projeto apoiado pelo fundo.
A Emenda Constitucional no 95/2016 que, ao congelar os gastos públicos, colocou em risco as políticas mais recentes, com
orçamentos reduzidos e, por isso mesmo, ainda frágeis em termos de organização e resultados efetivos.
Políticas Públicas na área de violência contra as mulheres exige uma atuação conjunta para o enfrentamento da problemática, fazse necessário que envolva os mais diversos setores, tais como: a saúde, a educação, a assistência social, a segurança pública, a cultura, a
justiça, entre outros; no sentido de dar conta da amplitude e complexidade do fenômeno e de garantir a multidisciplinaridade e integralidade
do atendimento àquelas que vivenciam tal situação.

6

Para saber mais https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/05/28/aplicativo-magalu-divulga-botao-para-denunciar-casos-de-violencia-domestica.htm acesso em 03 de
julho de 2020.
7 Disponível em https://www.camara.leg.br, acesso em 03 de julho de 2020.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É imprescindível a continuidade dos serviços de combate à violência contra as mulheres e acolhimento às vítimas como serviços
essenciais, para impedir interrupções totais ou parciais de atendimento. É fundamental que as redes de atendimento à mulher vítima de
violência sigam em funcionamento e sejam fortalecidas. Faz-se necessário e urgente um Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos atuante, pois também é a violência contra as mulheres um caso de emergência e de epidemia/pandemia.
Vale considerar que o problema da violência não será solucionado uma vez que a curva de contágio da COVID19 tenha sido
achatada e o Brasil deixe de estar em estado de emergência em saúde pública. Isto porque a pandemia certamente terá como consequência
um grande número de mulheres em estado de vulnerabilidade e risco social e econômico. Indubitavelmente, o futuro exigirá mais políticas
públicas, focalizadas não apenas no combate à violência, como também promoção de uma mudança cultural de valorização da paz.
. Com a breve exposição espera-se ter contemplado os principais pontos que permeiam a questão da violência contra a mulher em
tempos de pandemia. Obviamente é impossível um aprofundamento de algo tão complexo e multifacetado em um simples artigo
acadêmico. Fato é que está posto as mulheres que estejam sempre vigilantes com os direitos até então conquistados e continuem na busca
incessante por novos alcances, em conjunto com os demais movimentos sociais, pressionando que o Estado assuma o devido compromisso
com as políticas públicas como um todo, afinal como bem coloca Arruza Cinzia (2019):

O feminismo para os 99% não opera isolado de outros movimentos de resistência e rebelião. Não nos isolamos de
batalhas contra a mudança climática ou a exploração no local de trabalho; não somos indiferentes às lutas contra o
racismo institucional e a expropriação. Essas lutas são nossas lutas, parte integrante do desmantelamento do
capitalismo, sem as quais não pode haver o fim da opressão sexual e de gênero (pág. 64).

Diante do exposto, alertamos que o grande desafio é proporcionar processos emancipatórios para as mulheres, especialmente as
que perpassam situação de violência, principalmente, quando consideramos o atual contexto de nossa sociedade, em meio a uma crise ética,
do trabalho e da democracia, com desmonte dos direitos sociais e humanos.
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CAPÍTULO 2
PRETAS, POBRES E IMIGRANTES: TRAJETÓRIAS DE MULHERES HAITIANAS PARA O BRASIL

JOSELENE IEDA DOS SANTOS LOPES DE CARVALHO

INTRODUÇÃO
Desde 2010, o Observatório da Migração (OBMIGRA, 2019)8 destacou o aumento expansivo da vinda de haitianos para o Brasil.
Segundo este mesmo relatório, no decorrer dos anos, especificamente após 2015, o número de mulheres imigrantes haitianas que cruzaram
a fronteira do Acre, tornou-se expressivo.
Desta maneira, em uma pesquisa mais ampla que originou minha tese de doutorado, busquei discutir aspectos dos motivos da
emigração no Haiti, do trajeto percorrido até chegar ao Brasil e das formas de trabalho que haviam executado nas cidades brasileiras por
onde passaram.
Todavia, algo que não passou despercebido, foi a discussão sobre gênero. As haitianas que entrevistei, relatavam trajetórias
diferenciadas, de modo que a interseccionalidade, que será compreendida neste texto como “um sistema de opressão interligado”
(AKOTIRENE, 2018, p.15) foi destacada pelas haitianas que além de serem imigrantes, tratavam-se mulheres pretas, advindas de um país
considerado periférico para o capitalismo. Sendo assim, buscarei ao longo deste artigo elencar aspectos de uma história social interseccional
relacionando imigração, gênero e trabalho.
“Eu deixei o Haiti porque parece que lá não tinha lugar pra mim” 9
A frase de Stephania 10 que compõe esta seção do artigo tornou-se objeto de investigação após uma série de elementos que a
entrevistada sugeriu acerca de sua vida no Haiti. No decorrer dos anos de pesquisa, ao entrevistar demais mulheres imigrantes haitianas, o
contexto narrado para sintetizar os motivos em que a imigração se tornou uma escolha, eram semelhantes. Portanto, foi a partir do texto
de Sassen (2016) em que o aporte teórico sobre imigração, foi condizente com as narrativas pesquisadas. Segundo a autora (SASSEN,
2016) o processo de imigração vivido pelos sujeitos de países dito subdesenvolvidos dá-se principalmente pelo contexto da “expulsão”
vivenciada cotidianamente, ou seja, a falta de condições mínimas para a sobrevivência impulsiona a imigração não apenas como uma
escolha viável, mas em casos como o de Stephania uma jovem trabalhadora de 24 anos, “era minha única chance de sobreviver”.
Além das críticas realizadas as estruturas do país, as condições de trabalho narradas por haitianas e haitianos que trabalharam nas
indústrias, no Haiti, foram destacadas como péssimas. Mediante uma exploração intensa do trabalho, as indústrias não forneciam
alimentação para as trabalhadoras e trabalhadores e, como a maioria morava distante do local do trabalho, a única solução que encontravam
era comprar os pratos de comida de mulheres que trabalhavam nas feiras. Sendo assim, o papel que estas mulheres executavam e executam
no mundo do trabalho no Haiti é fundamental.
Segundo Calegari,
Cerca de 200 mulheres são responsáveis pela alimentação dos mais de 6 mil trabalhadores haitianos da CODEVI. Todas as
manhãs um número que pode variar de 20 a 30 mulheres servem o café da manhã em frente à zona franca. Este por sua vez é
variado e depende do gosto do freguês (e da condição financeira). Para os que preferem uma alimentação mais pesada logo
cedo, que possibilite uma sustentação para as 5 horas de trabalho que terão pela frente até a próxima refeição, às 11h30, arroz,
feijão, ovos ou macarrão (o famoso spaghetti, muito apreciado no Haiti como café da manhã) se apresentam como boas
opções. Para aqueles que preferem algo mais leve há bananas, pão com mambá (pasta de amendoim), biscoitos etc.
(CALEGARI, 2014, p.103).

8

OBMIGRA.
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conjuntura:
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e
refúgio
no
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Disponível
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/dados/relatorios_conjunturais/Relat%C3%B3rio_de_Conjuntural06_12.pdf. Acesso em: 25 fev. 2021.
9
Frase dita pela entrevistada Stephania. Os nomes referem-se a pseudônimos que foram solicitados para as próprias imigrantes para que escolhessem.
10
STEPHANIA. Entrevista concedida a autora. Cascavel, 29 jul. 2018.
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Deste modo, o papel das madanm machann manje11 era essencial. Calegari (2014) apresentou, em sua dissertação, trabalhadores
que narraram que, quando as cozinheiras não iam para as feiras, muitos desistiam do dia de trabalho porque era impossível permanecer
tanto tempo na linha de produção sem se alimentar.
Essas mulheres comercializavam pratos de comida todos os dias e, sabendo que em muitos casos os operários não possuíam
dinheiro, vendiam para que pudessem pagar quando recebessem o salário da empresa. No entanto, as indústrias estavam pagando menos
do que o combinado e os trabalhadores não conseguiam pagar suas dívidas com essas cozinheiras. Por isso, essas mulheres se reuniram e
iniciaram uma greve, os operários as acompanharam e, após dias de negociação, a empresa cedeu.
Quando entrevistei Daniella12, em 2017, ela estava com 67 anos e morava em Cascavel com suas duas filhas, Natasha e Stephania
e mais dois filhos que recentemente tinham chegado do Haiti. Daniella me contou que trabalhou durante mais de vinte anos como madanm
machann manje na zona franca de Caracol.
Daniella relatou que: “quando Natasha e Stephania e eu morava no Haiti, nós três cozinhava para os operários das indústrias. Mas
menina, eu tinha dó de cobrar deles. Eu cobrava porque precisava, né?” As madanm machann manje apoiavam a luta operária e havia por
parte dessas mulheres a consciência de classe de que o principal contraponto eram os proprietários das indústrias e não os trabalhadores
que, em muitos casos, não conseguiam pagar sua alimentação. Detalhar a função desempenhada por Daniella e suas filhas tornou-se
fundamental para compreender o papel das mulheres haitianas na economia do país. Quando ia entrevista-las, normalmente havia uma
figura masculina que buscava demonstrar controle sobre as narrativas. No entanto, ao perceber a luta diária dessas mulheres por melhores
condições de vida, percebi que caracterizá-las como “submissas” deixaria de contextualizar pontos importantes de suas histórias. Deste
modo, busquei realizar a metodologia sugerida por Thompson em “A venda de esposas” da qual ao problematizar uma memória que
considerava como submissão o ritual nas praças públicas em que as ex-esposas eram vendidas para novos maridos, o autor compreendeu
que em determinadas circunstâncias já havia relacionamentos entre os novos casais, tornando o ritual uma norma social que não
correspondia com a supremacia dos maridos.
Deste modo, busquei aprofundar-me nas narrativas das mulheres haitianas, não apenas na maneira como eram retratadas pelos
homens haitianos. No entanto, é importante destacar que, no Haiti, segundo os relatos das próprias mulheres, têm-se uma concepção
radicalizada sobre o que era tarefa de mulher e o que era tarefa de homem. Conheci Lucia 13 quando tinha 28 anos e me disse que realizava
as tarefas de casa, justamente por ser a única mulher da família que estava hábil para tal função, além de trabalhar mais de oito horas em
uma indústria têxtil. Portanto, embora Lucia vivesse com mais seis pessoas, havia apenas duas mulheres na casa: ela e sua mãe que, por
ter dedicado anos de sua vida a costura, já não possuía condições de realizar as tarefas da casa, ficando sob a responsabilidade de Lucia.
Lucia relatou que já chegava cansada em seu trabalho na fábrica e que na maioria dos dias a fraqueza que sentia fazia com que
acreditasse que fosse desmaiar. Quando recordou sobre o momento em que chegava para trabalhar, disse-me que “todo mundo chegava
junto, muito barulho, muita conversa, muita raiva também, né? (risos), mas um dia difícil de trabalho demais e pouco gourdes”; Lucia
buscou exemplificar a dinâmica fabril que organizou sua vida durante os últimos quatro anos em que viveu no Haiti: a exploração assídua
de seu trabalho, a luta para permanecer com o vínculo na indústria, pois era visível aos seus olhos como vivia a maioria da população
haitiana sem trabalho e em condições miseráveis. Ademais, Lucia caracterizou como em conjunto com a duplicidade de trabalho que
realizava, a falta de condições básicas para sobreviver, atrapalhavam sua rotina. A energia elétrica era fornecida em bairros, como o dela,
apenas três vezes na semana das 18h até às 23h. Essa realidade foi destacada no trabalho de Seguy (2014) como comum no Haiti,

Não há uma tradução exata para o português, mas o ofício dessas mulheres corresponde ao que no Brasil nós denominamos de “marmiteiras”, mulheres que fazem
as “quentinhas”.
11
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DANIELLA. Entrevista concedida a autora. Cascavel, 10 dez. 2017.

13

LÚCIA. Entrevista concedida a autora. Cascavel, 09 abr. 2017.
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principalmente nos bairros da classe trabalhadora. Deste modo, Lucia precisava acordar antes das 4h da manhã para conseguir realizar
todas as tarefas domésticas e em seguida ir para o seu trabalho.
Além das informações destacadas por Lucia, do ambiente em que vivia, o Haiti esteve em último lugar no gráfico intitulado Dados
da esperança de vida de homens e mulheres no continente americano (2018)14 divulgados pelo Banco Mundial, o documento expressava
a idade da expectativa de vida de homens e mulheres, neste país, era a de que a maioria morreria antes de completar os 60 anos. Por isso,
a imigração representou na vida de Lucia uma chance encontrada para que juntamente com sua mãe buscassem no Brasil novas
oportunidades de vida.
Semelhante a expectativa em mudar de vida como Lucia, contextualizou Natasha 15, quando a entrevistei estava com 32 anos e
contou-me que já estava no Brasil desde 2012. A partir das experiências vividas por ela no Haiti, destacou que as mulheres haitianas
costumeiramente realizavam partos em suas próprias casas, além do fato de que a maioria não havia tido a oportunidade de consultar-se
durante os nove meses de gestação com um especialista da saúde.
Os dados mais recentes disponibilizados sobre o sistema de saúde haitiano (RAPPORT ESTATISTIQUE, 2018) 16 demonstraram os
seguintes setores da saúde no Haiti: o público que era organizado pelo Ministério da Saúde Pública e da População (MSPP) e o Ministério
de Assistência Social, ambos abrangendo 34% dos locais destinados à saúde; o setor privado com fins lucrativos que correspondia a 30%
; o setor misto com 19%, sendo que tanto aqueles que trabalhavam no setor público quanto no setor privado trabalhavam também neste
setor; o setor privado sem fins lucrativos com 17% que era composto pelas ONGs, fundações e associações. Por fim, o setor de saúde
tradicional, que embora não ocupasse postos específicos, possuía 40% da procura. Nos dados disponibilizados no relatório, 80% da
população pesquisada, que vivia nos bairros periféricos, narrou ter a medicina tradicional como a principal forma de busca pela saúde.
Por isso, Natasha exemplificou em sua narrativa as considerações sobre os motivos pelos quais parte das mulheres haitianas
realizavam os partos em casa: a dificuldade em chegar aos hospitais e o alto custo que refletiam os principais obstáculos.
A desigualdade social em que vivia a população haitiana lhes negava o direito da saúde pública e de qualidade. Segundo o relatório
Rapport Estatistique, até 2018, havia 1077 estabelecimentos de saúde no Haiti. Porém, o documento demonstrou que não se tratava apenas
da falta de estrutura para que a saúde, no Haiti, fosse entendida como precária. Através da pesquisa do Ministério da Saúde foi evidenciado
que 47% da população haitiana não tinha acesso aos serviços básicos de saúde e 50% a medicamentos essenciais.
Além das informações destacadas acima acerca das dificuldades em relação a precariedade do trabalho, da moradia e da saúde, no
decorrer da entrevista com Stephania compreendi aquilo que Thomson escreveu: “(...) a evidência oral proporciona um registro essencial
da história oculta da migração” (2002, p. 343), a qual demonstrou como o imperialismo se concretizava na vida cotidiana das mulheres.
Conforme a narrativa abaixo:
Eu tinha uma amiga, na verdade eu tinha muitas amigas no Haiti... eu gostava de lá porque vivia com muitas amigas perto. E
essa amiga contou pra mim e pra minha mãe que todos os dias ela tinha medo dos brasileiros. Que quando ela ia buscar água,
eles ficavam chamando ela e que um dia disseram que se ela quisesse água ia ter que ir buscar de noite e sozinha. (...) Eu
nunca fui buscar água. Minha mãe e eu não ficava sozinha perto deles, dava medo. (STEPHANIA, 2018)

Na primeira entrevista que realizei com Stephania perguntei acerca da experiência com à Missão das Nações Unidas para a
estabilização no Haiti (Minustah), sem rodeios ela havia me dito que não sabia ao certo do que se tratava. Já no segundo momento em que
nos vimos, não fui eu quem começou esse assunto. Ela retomou o que havíamos conversado e como estávamos somente nós duas contoume sobre essa situação.
Embora Stephania tenha afirmado que era comum o assédio e em alguns casos o estupro de soldados em relação às mulheres
haitianas, o fato de dizer que nunca ia buscar água apresentava em sua narrativa uma espécie de condenação em relação ao comportamento
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de sua amiga que permanecia buscando água ainda que fosse assediada. Porém, diversos são os fatores que devem ser desnaturalizados
para que compreendamos a realidade mencionada por Stephania que, mesmo afirmando não ter sido assediada, relatou com precisão como
ocorriam os assédios, ou seja, pode ser que Stephania não tenha se sentido confortável em contar acerca do que viveu, pois, como sabemos,
a culpa normalmente recai sobre as mulheres.
A maioria das mulheres que trabalhavam fora de suas casas, no Haiti, acordavam ainda de madrugada para encarar filas enormes
em poços para buscar água para preparar comida e deixar a casa limpa antes do horário de seus trabalhos fora do lar. Ir até os poços buscar
água era uma atividade considerada essencialmente feminina no Haiti. Por isso, os soldados ficavam próximos das filas das mulheres, de
tal modo que não era a amiga de Stephania que estava errada em persistir na busca da água, o absurdo era ter que viver com medo do que
poderia acontecer em relação às ameaças dos soldados.
Em consonância ao que Stephania havia me contado em 2018, em dezembro de 2019 no jornal El País 17 foi divulgada a seguinte
reportagem “Os filhos abandonados da ONU no Haiti” através de uma pesquisa sistemática de duas jornalistas, Sabine Lee e Susan Bartels,
foi descoberto que até aquele momento havia cerca de 265 crianças haitianas que eram filhas de soldados da Minustah e entre eles haviam
brasileiros que tinham engravidado as mulheres haitianas e as abandonado.
Segundo as pesquisadoras, que conseguiram, através da História Oral, tornar essa história que até então estava subterrânea como
uma História Pública, algumas das mulheres narraram ter cedido ao assédio em troca de comida. Nas narrativas haviam casos trágicos,
como o de meninas de 11 anos que depois de estupradas pelos “capacetes azuis” (como os soldados da Minustah eram conhecidos no Haiti)
engravidavam e eram abandonadas na extrema miséria.
Além disso, as pesquisadoras denunciaram que a Organização das Nações Unidas (ONU) estava ciente de diversos casos de estupros
e que a medida decidida era de repatriar os soldados para que retornassem aos seus países. Portanto, antes de que levassem sua pesquisa
para a mídia, as autoras realizaram mais de 2.500 entrevistas com haitianos e haitianas, de modo que pudessem contestar as atividades
realizadas pela Minustah sob a supervisão da ONU no Haiti. O que nos permite analisar com maior precisão a entrevista de Stephania em
que sua amiga assim como outras mulheres haitianas, preferiam o silêncio afinal, a palavra de uma mulher negra e pobre contra àqueles
que teoricamente estavam no Haiti para defendê-las seria tratado como loucura e provavelmente com retaliação.

EXPERIÊNCIAS DE IMIGRAÇÃO E TRABALHO
Após elencar uma série de fatores que foram cruciais para a escolha das mulheres haitianas em que entrevistei e que entenderam a
imigração como uma perspectiva viável, neste ponto buscarei destacar o processo da viagem em que parte relatou ter sido vítima do tráfico
ilegal de pessoas. No caso das mulheres imigrantes e das mulheres refugiadas a esperança de que conseguissem para seus filhos a
possibilidade de viver uma vida diferente da que tiveram no país de origem possibilitava que tomassem decisões drásticas, porém
compreensíveis quando se entende a dificuldade do processo de imigração intrínseco às condições desumanas do capitalismo.
Todos os dias acompanhamos notícias em que mulheres imigrantes e refugiadas encontraram como último recurso colocar seus
filhos em botes em busca de que conseguissem atravessar o oceano na esperança de um país que os refugie. Ao contrário do que possa
parecer, de que essas mães “não se importam”, a partir das narrativas tornara-se evidente que as atitudes dessas mães não foram apenas
escolhas, mas situações impostas acerca de futuros que consideravam inexistentes e que, por isso, lutar pela vida exigiu proporções
drásticas, como se afastarem de seus filhos baseadas na ideia de que somente assim eles poderiam sobreviver. Na maioria das vezes, este
é o único horizonte perceptível nas mentes das mães refugiadas e imigrantes.
Conheci Zainabe18 em 2020 e quando a entrevistei estava com 32 anos, imediatamente brincou comigo “mas pareço ser mais velha,
você não acha?” evidenciando que o cansaço exposto em seus olhos de noites sem dormir, também estavam presentes em sua memória de
uma vida de luta. Quando chamei no portão de Zainabe, apareceram quatro crianças pela janela da sala. Ao entrar em sua casa, deparei-me
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com um vasto espaço, pois, praticamente não havia móveis. Na cozinha tinha apenas uma geladeira e um fogão que Zainabe contou-me
que conseguiu de doação através de haitianos que haviam imigrado para outra cidade no Brasil. As crianças assistiam televisão e estavam
sentadas em um pequeno sofá que ficava ao canto da sala, demonstraram medo quando me viram, Zainabe logo explicou “elas não estão
acostumadas em ter brasileiros vindo aqui em casa, aí ficam assustadas (risos)”. Seguimos para o quintal, único espaço da casa de Zainabe
que restava um lugar para nos sentarmos, visto que não havia cadeiras ou mesa. Ao perguntar para Zainabe desde quando estava no Brasil,
me respondeu que:
Eu vim em 2015, vim sozinha. Todos os meus filhos ficaram no Haiti com a minha mãe. Foi uma decisão muito difícil porque
eu não queria deixar eles lá. Claro que eu confio na minha mãe, mas eram quatro crianças que precisavam da mãe delas. Só
que a vida no Haiti não foi boa comigo, eu era casada com o pai dos meus filhos e quando tive a quarta, aquela menorzinha
ali na sala, ele me bateu, disse que eu tinha engravidado pra impedir ele de vim para o Brasil. Aquilo foi muito difícil porque
ele me abandonou. Saiu de casa dias depois e nunca mais tive notícia nenhuma dele! (ZAINABE, 2020)
Zainabe me contava com muita paciência sobre os momentos árduos em que viveu com o pai de seus filhos no Haiti. Quando mencionou que ele havia a
violentado mesmo grávida, narrou de forma que parecia comum que aquele homem a batesse. Afinal, mesmo tendo suportado toda a violência doméstica, não foi
Zainabe que decidiu sair de casa. A história de Zainabe me causou comoção, pois, se tratava de uma mãe que decidiu imigrar e deixou seus filhos no Haiti na esperança
de que conseguiria reuni-los novamente para proporcionar melhorias em suas vidas. No entanto, em 2020, Zainabe estava desempregada e com as quatro crianças,
lutando para sobreviver. Em sua narrativa evidenciava que a vida de uma mulher negra, imigrante e mãe, é tão difícil no Brasil quanto era no Haiti.
Zainabe conseguiu reencontrar seus filhos apenas no final de 2019, quando enviou dinheiro suficiente para que sua mãe os trouxesse de avião até a cidade de
São Paulo. No entanto, quando Zainabe imigrou, foi vítima do tráfico ilegal de pessoas, tendo sobrevivido situações vulneráveis como a de ter que se esconder em
florestas para que não fosse encontrada por policiais no Peru; precisou ficar dias sem comer e sem beber água e teve que andar dois dias seguidos a pé até chegar na
fronteira do Brasil no Estado do Acre. Apesar de todos os esforços, Zainabe havia sido dispensada do trabalho na linha de produção do frigorífico em que eviscerava
frangos, porque um de seus filhos havia tido febre e ela havia passado a noite no posto de saúde buscando atendimento. A dificuldade de levá-lo a pé até a farmácia
mais próxima não havia sido o suficiente, pois, Zainabe não tinha dinheiro para os medicamentos. Por isso, precisou recorrer a farmácia pública e esperar que
amanhecesse para retirar os remédios. Preocupada me contou que nunca havia faltado no trabalho, mas que ao chegar no dia seguinte e explicar sua dificuldade para
o encarregado da linha de produção, ouviu apenas que passasse nos recursos humanos da empresa, pois, havia uma fila gigantesca de pessoas que não possuíam
“desculpas” para faltar ao trabalho. “Eu me senti destruída por dentro. Eu tenho quatro crianças e eu sou sozinha. Não tinha como deixar meu filho passando mal
porque os seus irmãos também são pequenos, mas eles não me entenderam”. Dessa forma, Zainabe estava sem trabalho fazia três meses.
No entanto, a história de Zainabe não se trata de uma individualidade, embora as mulheres vivam experiências de estigmatização diferentes, o que se
assemelha é o modo como são postas em situações degradantes em que a própria existência se torna motivo de contestação. Zainabe implorou para que o frigorífico
não a despedisse, pois, não havia ninguém além dela para sustentar seus filhos, mas disse que o responsável apenas comunicou-a que “toda semana tem uma imigrante
mãe que age com uma desculpa diferente”, ou seja, o processo de estar em um país diferente, de viver condições precárias, das quais precisam procurar mecanismos
para sobreviver é justamente o que é utilizado para tornar essas mulheres mão de obra acessível e descartável para o capital. Zainabe não sabia o que fazer e nem a
quem recorrer e mencionou que “pelo menos quando as crianças estavam no Haiti, tinham minha mãe e mais familiares que ajudavam para não passar fome”. A rotina
degradante desta imigrante que precisou ultrapassar adversidades para chegar até o Brasil, havia deixado de fazer sentido quando o objetivo principal que era a
sobrevivência da vida de seus filhos, tornara-se seu martírio.

Zainabe não foi a única mãe imigrante que narrou passar por tais dificuldades, ainda que fosse difícil entender tal realidade no
contexto em que vivia, suas experiências de luta para sobrevivência de si e de sua família não era exceção, mas a regra vivida por demais
mulheres imigrantes e refugiadas de países considerados periféricos para o capitalismo. Ainda assim, não deve ser considerado como algo
normal, pois, dia após dia Zainabe parecia padecer um pouco mais mediante as contradições que precisava encarar.
Buscando compreender caminhos possíveis para o auxílio das mulheres imigrantes, entrevistei as assistentes sociais responsáveis
pelos bairros onde moravam mais haitianas na cidade de Cascavel, localizada no oeste do Paraná – região da qual abriga mais de dez mil
imigrantes (POLÍCIA FEDERAL, 2020), narraram acerca da dificuldade em conversar com as haitianas sobre questões básicas referentes
à saúde da mulher. Além da complexidade da língua, em que as assistentes relataram ser preciso que se comunicassem por meio de
desenhos para compreender suas solicitações, quando se tratavam de mulheres grávidas ou com filhos pequenos era difícil convencer os
maridos sobre a necessidade do acompanhamento médico.
Para as assistentes sociais, havia dificuldade entre os haitianos de confiar em médicos do sexo masculino para atender suas esposas.
Sobre este aspecto, além das experiências em relação às entrevistas, em que percebi o papel da mulher haitiana frequentemente associado
à condição de uma figura masculina, esta atitude receosa pode também ser justificada pelo fato de que os órgãos representantes de
acolhimento dos imigrantes no Brasil, como o Conselho Nacional de Imigração (CNIg), destacaram que foi comum nas narrativas de
mulheres que vieram por meio do tráfico ilegal mencionarem casos de estupros durante o trajeto do Haiti para o Brasil. Sendo assim, as
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assistentes salientaram que, pela desconfiança dos maridos e das próprias haitianas em relação aos brasileiros, havia mulheres que já
estavam no final da gestação e não haviam recebido acompanhamento.
Novamente as falas das assistentes evidenciaram o descaso do Estado brasileiro, em que o próprio órgão de representação dos
imigrantes, o CNIg, identificou as situações de vulnerabilidade em que parte das mulheres imigrantes viviam, quando condicionadas ao
tráfico ilegal de pessoas, e não forneciam nenhum tratamento em relação à saúde mental, o que agravava-se quando engravidavam, pois
tanto as mulheres quanto seus maridos permaneciam com medo do desconhecido. Segundo as assistentes, os haitianos e as haitianas que
procuravam a assistência social iam com o objetivo específico da alimentação, pois como havia a dificuldade de compreensão da língua
não conseguiam obter algumas informações, como por exemplo, auxílio com a regularização da documentação. Ao questionar se a
assistência social lidava com os imigrantes do mesmo modo que com os demais brasileiros que solicitavam auxílio, as assistentes sociais
afirmaram que, após a regularização da documentação, o atendimento era o mesmo. No entanto, salientaram que, além da doação de
comida, eram disponibilizados cursos e que os haitianos não demonstravam interesse em participar, principalmente as mulheres haitianas.
Ao comparar os haitianos e os venezuelanos, as assistentes sociais declararam que havia um atendimento mais especializado em
relação ao segundo grupo, pois a língua não era um fator que prejudicava a comunicação, por isso, além da busca por cestas básicas, era
frequente a participação das mulheres venezuelanas nos cursos oferecidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Ao
salientar o pouco envolvimento das haitianas na realização dos cursos oferecidos pelo CRAS, me chamou a atenção, visto que, na entrevista
realizada com o padre responsável pela Pastoral do Migrante em Cascavel, ele relatou que a igreja também fornecia cursos para os haitianos
e as haitianas e que a presença das mulheres imigrantes era constante.
Ao conversar com as profissionais mencionadas e com os haitianos sobre a busca da assistência social, pude concluir que não
encontravam naquele espaço a forma de acolhimento que precisavam, não porque eram maltratados, mas porque, quando procuravam
ajuda, esperavam um processo rápido e específico para suas necessidades.
Os cursos disponibilizados pela igreja tinham um maior alcance com os imigrantes, principalmente as mulheres, não apenas pelo
fato da identificação com os cursos que eram oferecidos, mas também porque os imigrantes que participavam vendiam, nos finais das
missas, os produtos que haviam aprendido a produzir durante o curso. Entre as formações ofertadas, o padre mencionou o curso de
fabricação de material de limpeza.
Ainda assim, Zainabe que havia participado dos cursos ofertados pela igreja, destacou que a principal necessidade era encontrar
um trabalho onde pudesse ter salário mensalmente para sustentar seus filhos e enviar remessas para sua mãe que ficou no Haiti. Dessa
forma, me disse que como estava difícil encontrar algo com carteira assinada, trabalhava de diarista algumas vezes por semana, mas que
encontrava problemas em executar tais funções.
Semelhante a narrativa de Zainabe, Natasha explicitou alguns dos problemas que as mulheres imigrantes haitianas e africanas
encontravam no trabalho de diarista. Quando estava em Chapecó, em Santa Catarina, Natasha me contou que tentou trabalhar como
faxineira, mas as mulheres para quem trabalhava exigiam que ela permanecesse integralmente em suas casas, inclusive aos finais de
semana, como Natasha tinha seu filho de apenas 3 anos e nenhum familiar por perto para auxiliá-la a cuidar, optou por sair do serviço.
Ademais, no Haiti, Natasha morava com sua mãe e sua irmã Stephania e dividiam as tarefas domiciliares. Por isso, Natasha me contou que
tinha decidido não trabalhar de empregada doméstica e mencionou que “era uma casa muito grande e chique, eu não sabia que existia
produto certo pra cada coisa que eu fosse limpar. Minha patroa gritava comigo, descontava do salário quando eu fazia algo errado, mas
não me ensinava como era pra fazer”.
Sobre este assunto, as pesquisadoras Oliveira e Silva (2016) destacaram que, semelhante à situação de Natasha, na Amazônia, 90%
do trabalho oferecido para as trabalhadoras haitianas eram no setor doméstico, o que se tornava objetivo de crise para essas trabalhadoras,
pois “o fato de todas as mulheres participarem dos mesmos afazeres domésticos no interior da mesma casa diminuía a sobrecarga de
trabalho para uma única mulher e contradizia o modelo ocidental do trabalho doméstico” (OLIVEIRA; SILVA, 2016, p. 299). Deste
modo, não se tratava da falta de disposição de Natasha em trabalhar de empregada doméstica, conforme mencionava sua ex-chefe, mas
das questões culturais da qual marcavam sua trajetória de vida e, em contraponto, da exploração de sua ex-chefe que queria aproveitar-se
de sua vulnerabilidade.
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Algo importante de ser destacado, foi quando Natasha me disse que “para nós mulheres imigrantes, só queriam dar o trabalho da
limpeza de casas ricas e pagavam bem pouco, achavam que a gente era boba né?” contexto do qual foi discutido por Grada Kilomba em
que a autora relembra a importância da discussão interseccional em que durante séculos as mulheres negras estiveram à margem dos
debates, segundo Kilomba:
Mulheres negras têm sido, portanto, incluídas em diversos discursos que mal interpretam nossa própria realidade: um debate
sobre racismo no qual o sujeito é o homem negro; um discurso genderizado no qual o sujeito é a mulher branca; e um discurso
de classe no qual “raça” não tem lugar. Nós ocupamos um lugar muito crítico dentre da teoria. (KILOMBA, 2019, p. 97)

De fato, o que Natasha problematizou merece a devida atenção em conjunto com o trecho acima. Segundo Natasha, em 2010
quando houve o terremoto no Haiti, trabalhava como enfermeira e auxiliou em casos graves. No entanto, quando chegou no Brasil, seu
diploma não foi reconhecido, o que a fez procurar por outras formas de trabalho. Em consonância com a experiência de Natasha, Grada
Kilomba (2019) problematiza que quando tinha apenas 13 anos ao consultar-se com um médico, foi lhe oferecido o trabalho de empregada
doméstica. É imprescindível destacar que a autora não desfaz da função mencionada, mas justifica a importância da interseccionalidade ao
dimensionar que a oferta de tal trabalho deu-se pelo fato de que era uma jovem negra.
Depois de várias tentativas frustradas em busca de uma vaga de vendedora no comércio, Natasha contou que, mesmo com sua
memória afetiva abalada, recorreu ao trabalho no frigorífico, lugar que julgava ter sido responsável pela morte precoce de seu esposo.
No entanto, Natasha me disse que foi reconhecida e como supostamente representava riscos para a empresa, pois a morte de seu
marido não havia sido esclarecida, o trabalho lhe foi negado em Chapecó. Embora Natasha tenha evidenciado que este foi o motivo pelo
qual não conseguiu o trabalho, durante sua narrativa pude perceber que a morte do seu marido persistia em suas interpretações, por isso, é
possível que o trabalho tenha sido negado por tal questão ou porque nos sentimentos de Natasha a história mal resolvida insistia em
aparecer.
Foi assim que Natasha decidiu mudar-se para Cascavel: “imaginei que aqui minha história pudesse ser outra, quando de repente
percebi que minha única opção era o frigorífico, eu meio que enlouqueci, sabe? Mas a gente que é imigrante, não tem muito tempo pra
enlouquecer e pensar nessas coisas (risos)”. Durante a entrevista Natasha tentava parecer forte, mas, conforme ia pontuando os aspectos
que tinha vivido ao chegar no Brasil, as lágrimas foram inevitáveis.
Por isso, o desemprego aparecia nas narrativas como o “fracasso da diáspora”, ou seja, uma das piores coisas que poderia acontecer
a um imigrante. No caso das mulheres imigrantes, como Natasha, caracterizava o papel de uma mãe despreparada para cuidar de seu filho.
Deste modo, contou-me que era comum que as haitianas se dispusessem a trabalhar no frigorífico mais do que o corpo podia aguentar.
Para as mulheres imigrantes havia um agravo maior acerca do trabalho no frigorífico, pois, diferentemente dos jovens trabalhadores
haitianos, como no caso narrado por Mike19 em que da desossa já havia passado por outras funções como o carregamento, as mulheres
tinham funções limitadas, por isso, eram tidas, segundo Natasha, com “menos utilidade”. O que possibilitava que dentro do espaço do
frigorífico houvesse “competição, é muito competitiva as mulheres porque muita gente sai do frigorífico e muita gente entra, né? A gente
precisa demonstrar que trabalha certinho”. Natasha me contou que as mulheres haitianas persistiam no trabalho na linha de produção
porque algumas não trabalhavam fora de suas casas no Haiti e não possuíam outras experiências de trabalho. Além disso, sentiam a
responsabilidade de auxiliar seus maridos que haviam ficado anos transferindo dinheiro para que pudessem imigrar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando Sassen (2016) descreveu sobre as expulsões que determinados grupos de imigrantes e refugiados viviam, tratou de
demonstrar justamente casos característicos como o de Daniella, Stephania, Natasha e Zainabe. Essas mulheres buscaram na imigração
melhorias para suas vidas pensando também em seus filhos. No entanto, o processo de expulsão vivido no Haiti assemelhou-se às péssimas
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condições vivenciadas no Brasil, demonstrando que a questão de gênero, classe e raça insistem em persegui-las independentemente do país
ou caminho que escolherem.
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CAPÍTULO 3
ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO EM SUJEITOS ENLUTADOS

JANAINA OLIVEIRA MORAIS
TATIANA DOURADO GONÇALVES
KAIO GERMANO SOUSA DA SILVA
SARA BEATRIZ MORAIS MEDEIROS
KARINE COSTA MELO
ALANNA NUNES SOARES
WENDERSON COSTA DA SILVA

INTRODUÇÃO
A morte traz o desafio de adaptação mais doloroso para os seres humanos. De forma sistêmica, os indivíduos que ficam têm
ressonância sobre cada membro da família e seus outros relacionamentos. A morte de um ente querido quebra o equilíbrio e gera
necessidade de novos mecanismos para estabilizar a sua organização (SHAPIRO, 1998). A adaptação implica a necessidade de mudar a
definição de identidade e os objetivos auxiliando a família na reorganização imediata e de longo prazo (SILVA, 2018).
A perda de relacionamentos de apego pode fazer com que essa experiência elicie uma ampla gama de respostas normativas. Algumas
pessoas passam pelos quatro estágios do luto de maneira dinâmica e antecipada, outras, porém, encontram maiores problemas para lidar
com o luto (VIEIRA; BARREIRA, 2017).
Há múltiplos fatores que contribuem para uma elaboração do luto, o que o torna saudável ou complicado e pode, de certa forma,
criar dificuldades em torno de seu processo. Com isso, os determinantes em gerar o luto complicado são: perdas múltiplas (morte de várias
pessoas da mesma família), perdas invertidas (filhos e netos que morrem antes de pais e avós), presença de corpos mutilados,
desaparecimento de corpos e cenas de violência (BROMBERG, 2016). Nesta perspectiva, a importância é discutir o aconselhamento
psicológico e sua eficácia para ajudar a pessoa enlutada a resolver seu luto de forma benéfica (WORDEN, 1982).
Para a realização deste estudo, fez-se uma revisão de literatura de cunho narrativa, baseada em uma ampla discussão da produção
temático-científica, que teve como ponto de partida responder ao seguinte questionamento: “Qual a eficácia do aconselhamento psicológico
em pessoas enlutadas para elaboração do luto?”. Para isso, traçaram-se alguns objetivos, a saber: como objetivo geral, compreender a
eficácia do aconselhamento psicológico em sujeitos enlutados para a elaboração do luto. Como objetivos específicos: definir o fenômeno
do luto e o processo de aconselhamento; delinear os elementos comprometedores da elaboração do luto; e descrever o aconselhamento
como estratégia de prevenção do luto complicado.
Assim, a escolha do tema surgiu da necessidade de conhecer mais detalhadamente o assunto e fomentar discussões sobre a
importância da vivência amadurecida do luto, sobre os processos de aconselhamento psicológico em enlutados e os fatores favoráveis
desse serviço na vida destes indivíduos, melhorando a qualidade de vida e suas relações pós-enlutamento e minimizando os fatores de risco
para o desenvolvimento de um luto complicado. A contribuição do estudo alcança principalmente a sociedade acadêmica dos profissionais
de saúde, tendo em vista a necessidade de ampliar a discussão científica acerca do tema e a publicação de trabalhos para incentivo a novas
pesquisas.
Desse modo, o conhecimento acerca do fenômeno do luto e do processo de aconselhamento psicológico é fundamental para definir
os fatores que podem contribuir para a elaboração da perda, com a construção de um aconselhamento sustentável eficaz no processo
vivencial do luto, atenuando a possibilidade de desenvolver adoecimento psíquico. Dentro desse contexto, o aconselhamento psicológico
pode ser caracterizado como um instrumento de prevenção do adoecimento psíquico e tem relevância no que se refere a um diálogo
aceitável para busca do entendimento da vivência do luto e auxílio no ajuste e na percepção, de forma funcional frente à nova realidade.
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METODOLOGIA
Este trabalho consiste numa pesquisa qualitativa, do tipo exploratória e descritiva, embasada em uma revisão de literatura, de cunho
narrativo, realizada a partir de consultas em bases de dados online de pesquisa de artigos científicos: Scielo (Scientific Eletronic Library
OnLine), BVS, BIREME, PePSIC, LILACS e Google acadêmico. Utilizaram-se artigos, livros, teses e qualquer trabalho científico que
trata do tema proposto.
Uma abordagem metodológica de base qualitativa é aquela em que se analisa uma igualdade e relacionamento entre o mundo e o
sujeito que não pode ser traduzida e caracterizado em números. Já na pesquisa descritiva, os pesquisadores têm tendência a observar a
interpretação dos dados de forma individualmente a fim de se ter melhores resultados (LAKATOS; MARCONI, 2010).
A primeira etapa consistiu na formulação da questão de pesquisa, que consistiu em: “O aconselhamento psicológico em processo de
luto traz eficácia para elaboração do luto?”. O objetivo geral é compreender a eficácia do aconselhamento psicológico em sujeitos enlutados
para a elaboração do luto, com base em evidências, o que direcionou o processo para análise das pesquisas.
Na segunda etapa, com os artigos e livros, aplicaram-se os critérios de inclusão e exclusão. Como critério de inclusão, pesquisas
acerca do tema em Língua Portuguesa. Assim, artigos e livros selecionados foram estudados em sua plenitude e compilados a partir do
eixo central da pesquisa. Como critério de exclusão, pesquisas que não abordavam o tema proposto e em língua estrangeira. Procedeu-se
a uma análise crítica e minuciosa dos principais resultados das pesquisas, comparando-os com os conhecimentos teóricos, identificando
conclusões e implicações resultantes da revisão de literatura.
O recorte temporal do estudo abrangeu o período de 1990 a 2020, e a pesquisa foi realizada na base de dados já anteriormente
relatadas. Essa busca seguiu os seguintes passos: fez-se necessário o uso de descritores como “aconselhamento”, “psicologia”, “morte” e
“luto”. Foram encontrados 15 artigos e todos foram usados para elaboração e complemento.
Foi feita uma avaliação sistemática dos critérios metodológicos empregados de uma junção de vários estudos pré-selecionados para
determinar se são válidos de acordo como o tema ou não. Tal processo gerou como resultado a diminuição de estudos incluídos na fase
final (MÜLLER, 2013). Os dados foram interpretados, sintetizados e as conclusões originadas dos vários estudos incluídos na revisão
narrativa foram formuladas
Estudos de revisão são de suma importância para saciar a busca de respostas para determinados problemas, pois torna possível
trabalhar com vários estudos sobre o tema discutido de forma categórica, sistemática e ordenada, permitindo formar discussões sobre
objetivos alcançados pelos autores em várias linhas de tempo e compará-los no tocante à convergência ou divergência dos resultados sem
influência da linha de tempo.
Por meio da revisão narrativa da pesquisa, os resultados são comparados com dentro do universo teórico de conhecimento relacionado
ao tema. Os principais resultados da pesquisa, a identificação e conclusão da pesquisa e o significado da avaliação abrangente são
discutidos. A identificação de algumas questões permite aos pesquisadores apontar algumas sugestões relevantes para futuras pesquisas,
para que possam fornecer orientações sobre a importância do aconselhamento psicológico em sujeitos enlutados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O conceito de morte pode ser encarado sob vários pontos de vista, como o religioso, o filosófico e o biológico. A morte, no âmbito
filosófico, é algo inevitável, que não está relacionada a um determinado tempo ou lugar, assim, a função da morte seria nos ensinar a viver.
Sob o olhar da religião, o conceito de morte é muito amplo, muitos veem a morte como uma porta de passagem para outra vida. Para a
ciência, morte se refere a um processo irreversível de encerramento das atividades biológicas, cuja ocorrência implica a inexistência de
vida do organismo, o qual passa a ser considerado morto (VIERA; BARREIRA, 2017).
O aconselhamento psicológico em sujeitos enlutados é uma área do conhecimento científico que precisa ser compreendida pela
pluralidade do sujeito, tendo em vista que a elaboração do luto é uma área complexa, pois cada indivíduo o elabora de forma
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individualizada, a depender de fatores externos influenciadores e definidores do luto em seu processo natural ou luto complicado. Nesse
sentido, Freitas (2013), define o luto como uma reação a perdas importantes. Do ponto de vista existente, o luto é entendido como uma
vivência que está relacionada a transformações e está ligada diretamente a algo que é tirado de forma brusca da vida de cada pessoa,
cortando a relação eu e tu.
Assim, o luto é uma experiência universal e se relaciona de forma inerente ao ser humano, como um processo singular, subjetivo e
interno de cada sujeito, desencadeado pela perda de um afeto ou de algo significativo. A intensidade e formato de como o luto se apresenta
vai depender da relação estabelecida com a pessoa que se perdeu, ou seja, é relevante levar em consideração a relação afetiva estabelecida
entre o sujeito enlutado e o objeto perdido (GONÇALVES; BITTAR, 2016).
As teorias contemporâneas apresentam dimensões diferenciadas no modo de estudar e entender o luto. Trata-se de um tema inserido
entre as discussões do âmbito da saúde coletiva e saúde mental. O luto percorre configurações distintas, regadas de emoções, sentimentos,
pensamentos e comportamentos assertivos e não assertivos. Quando os percursos das configurações do luto, mesmo diante de dores e
sofrimentos, levam para um ressignificado assertivo frente a essa desestabilização e promove adaptação a uma nova realidade, nomeia-se
esse processo como fenômenos naturais ao processo de enlutamento.
Alguns autores definem o luto como um processo, no que se refere a sua elaboração. Nesse sentido, Kübler-Ross (2005) concebe o
processo de luto em cinco estágios: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Bowlby (1990), criador da teoria do apego, refere que
o processo de luto é idêntico ao processo que a criança sofre na ausência da mãe e que estar perto de outro sujeito é vital para a
sobrevivência, caracterizando sua teoria em fases: entorpecimento, anseio, desorganização e desespero e a reorganização.
Das vivências da vida, a morte é a que traz a parte mais difícil para o ser humano, pois a adaptação é dolorosa e muitas vezes
complicada. Os indivíduos que perdem têm a influência em todos aqueles ao seu redor, já que a perda do ente querido está relacionada ao
desequilíbrio emocional de todos que têm ligação com ele. Tal desequilíbrio necessita de mecanismos que vão trabalhar a estabilização e
organização do indivíduo enlutado.
Quando o sujeito vivencia o luto complicado, destina-se para o aconselhamento e suporte psicológico, direcionando as técnicas e
protocolos para intervenção de mudança de comportamento, para que a pessoa possa evoluir em seu quadro na complicação causada diante
da perda. Esse recurso usa como meio a compreensão dos traumas vivenciados. Nos estudos de Silva (2018), o autor concluiu que os
traumas são em suas formas, a ação que dificulta o tratamento.
Os autores Prigerson et al. (2011) alertam que o luto, por si só, representa um fator de risco para a saúde, mas que pessoas em
processo de luto complicado apresentam riscos ainda maiores de disfunções físicas, psicológicas ou sociais. Com isso, o aconselhamento
psicológico do luto, contribui de certa forma positiva na transição do luto complicado para o luto saudável, com mais eficácia, aceitação
rápida e trânsito por todas as fases de forma salutífera. Várias literaturas mostram que essa técnica é de grande valia na diminuição de
traumas (PEREIRA; MALUF, 2018).
Julga-se importante ressaltar que a elaboração do luto depende da forma como a morte ocorreu. Marques (2015) trata sobre os fatores
complicadores ou mediadores do processo de luto, quais sejam: quem era a pessoa que morreu, seu parentesco e idade; a natureza do
vínculo com o enlutado; como a pessoa morreu e as circunstâncias dessa morte; antecedentes históricos, ou seja, vivências da pessoa;
variáveis de personalidade, ligados diretamente à idade, gênero, crenças e a forma de o sujeito vivenciar o luto; e as variáveis sociais, uma
vez que o luto também é um processo social, pois o contexto no qual o sujeito enlutado está inserido funciona como um suporte de apoio
emocional, e a ausência disso pode interferir diretamente no processo de elaboração da perda.
Com a existência do luto complicado, pensa-se em vias de tratamento, entre as quais está o aconselhamento, o acolhimento, o diálogo
orientado como técnicas fundamentais para a construção de uma intervenção sustentável, proativa e humanizada. Com este procedimento,
o enlutado tende a organizar-se para adaptar-se às experiências pós- morte, de maneira emocionalmente equilibrada, haja vista que a perda
tem um impacto direto e de longo prazo no que se refere ao desenvolvimento do seu estado de luto saudável (MORELLI, 2014). Em seus
estudos, Vasconcelos e Vieira (2020) relatam que a terapia no âmbito do luto está interligada a realizações de procedimentos e técnicas
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em suas especialidades, usadas nas diversas abordagens teóricas com diferenças nas interpretações dos resultados positivos e,
consequentemente, no planejamento das diversas intervenções.
Entre as mais diversas abordagens terapêuticas para cuidar do luto complicado, apresenta-se a Gestalt, terapia que destaca como o
principal objetivo do ser vivo estar o primeiro plano de forma persistente. Essa técnica usa o continuum de awareness e utiliza a relação
natureza e influência do mundo externo, como principal base de mostrar a este indivíduo a importância da influência do meio em que vive.
No espaço terapêutico, a Gestalt trabalha o aqui-e-agora, em que o sujeito busca o fechamento da “Gestalt”, que é a finalização da
experiência vivida diante do processo de luto, quando ele entra em contato com os sentimentos vivenciados e, logo em seguida, distanciase deles e fecha a Gestalt, experienciando o processo de reorganização (MANSO; FUKUMITSU, 2016).
Referentemente à perspectiva da terapia cognitiva comportamental (TCC), seu principal objetivo é buscar procedimentos que
identificam e auxiliam as principais distorções cognitivas do sujeito enlutado, entre as quais: os treinos de habilidades sociais, que se
entendem nas habilidades cognitivas, de modo a melhorar as habilidades verbais, o automonitoramento e a situação comportamental da
vivência atual; a estratégia de colping, que ensina ao enlutado como controlar seu comportamento, estresse e atenuar sentimentos aversivos;
e, por fim, a psicoeducação, que busca a explicação do luto ao enlutado com o intuito de promover a compreensão dele diante do seu
sofrimento momentâneo (LEAL, 2020).
Sobre a psicanálise, trata-se de uma terapia, cujo primeiro passo é a acolhida afetiva do enlutado, as entrevistas diagnósticas que
utilizam artifícios como a escuta, a localização e a história do indivíduo. A psicanálise segue um longo questionário para obter informações
importantes e precisas do indivíduo no processo do luto, com a função de acolher e escutar o indivíduo, de modo a deixa-lo em estado
libertário, sem muita interferência do psicólogo (MELO, 2018).
O processo do luto tem suas especificidades, é complexo e tem uma abordagem específica do campo da Psicologia, que compreende
os processos do luto de maneira abrangente em todas as suas linhas de pesquisa. Ressalte-se que este trabalho partiu desde das definições
do fenômeno do luto, passou pelas técnicas e procedimentos de manejo para a terapia do luto complicado, as quais são de extrema
importância e buscam melhorar a qualidade de vida do indivíduo para que possa chegar de maneira mais eficaz e rápida à fase de aceitação
(PEREIRA; LOPES, 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho realizou uma revisão narrativa da literatura sobre a dinâmica do aconselhamento psicológico em indivíduos
enlutados, discutindo a sua elaboração e a influência dos fatores externos nas complicações do luto. A literatura contextualiza a morte
como um fenômeno que faz parte da existência de vida do sujeito, e essa perda, mesmo que seja um acontecimento natural e esperado,
pode ocasionar conflitos, sofrimentos e fragmentações. A intensa dor pelo processo de enlutamento frequentemente ocasiona uma
desorganização psíquica, por isso é necessária uma mediação para consolidar o apoio emocional frente ao processo de luto.
Os objetivos específicos do presente trabalho foram alcançados, na medida em que se definiu e se discutiu o fenômeno do luto e o
processo de aconselhamento, delinearam-se os fatores comprometedores da elaboração do luto, como mortes violentas e demais situações,
que podem levar à elaboração de um luto complicado. O trabalho também demostrou a eficácia do aconselhamento psicológico em sujeitos
enlutados e, por fim, descreveu o aconselhamento como estratégia de prevenção do luto complicado.
No decorrer da construção desse trabalho, constatou-se que há variantes da definição do luto no contexto social. Definir a morte e o
luto depende do aspecto em que o enlutado está inserido e pode ter o viés cientifico, filosófico ou religioso. Quando esse processo é
elaborado de forma disfuncional, ou seja, quando o enlutado não passa pelas etapas de um luto saudável, citadas na visão de autores como
Kübler-Ross, Bowlby e Worden, pode ser desencadeado um luto complicado.
Neste trabalho deu-se ênfase à elaboração do luto complicado e à importância de, nesse contexto, haver o aconselhamento psicológico
em indivíduos enlutados para a elaboração do luto, considerando a influência dos fatores externos em suas complicações. A experiência
do luto é complexa e, dependendo de sua elaboração, podem surgir traumas gerados por fatores externos, a exemplos de mortes por suicídio,
desaparecimento, mortes violentas, o que contribui para um luto disfuncional. Com isso as abordagens terapêuticas possuem o principal
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objetivo de buscar melhor qualidade de vida para indivíduos enlutados, e as técnicas de tratamento têm sua eficácia, a depender do tempo
de cada uma e dos mecanismos que utilizam.
Partindo dos dados obtidos, constatou-se que a saúde mental dos enlutados, seja a família, sejam os demais que perdem, e suas
dinâmicas precisam ter maior visibilidade nas formas de como esse trabalho é desenvolvido e de que forma o profissional da saúde
desenvolve a humanização e cuidados a essas pessoas.
Essa discussão pode promover discussões mais profundas e estimular os profissionais atuantes da área da Psicologia a buscarem
compreender o contexto do luto, uma vez que suas vivências no trabalho devem acompanhar as transformações que vêm ocorrendo no que
se refere à humanização e ao diálogo empático, que afetam diretamente nas condições de vida dos enlutados. Em muitos campos de
trabalhos da Psicologia, há dificuldades que esse profissional presencia e vivencia durante o exercício de sua prática e para as quais,
diariamente, busca melhorias para oferecer aos seus pacientes. Espera-se que este trabalho contribua para a ampliação sobre o
aconselhamento psicológico aos enlutados, e permita a reflexão e trocas de novas possibilidades de pesquisa e intervenção.
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CAPÍTULO 4
O QUE DIZEM OS TÍTULOS JORNALÍSTICOS SOBRE AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO
ESTADO DE GOIÁS
ANA PAULA DE CASTRO NEVES 20
DRA. ANGELITA PEREIRA DE LIMA 21
JULYANA MACEDO REGO 22
HELGA MARIA MARTINS DE PAULA 23

INTRODUÇÃO
Os dados que constituem base de análise neste artigo derivam de uma pesquisa intitulada “A culpabilização das mulheres nas
narrativas sobre violência de gênero nos boletins de ocorrência e nos jornais diários de Goiânia”, que se encontra em fase de finalização
no grupo Benedita Tatu24, coordenado pela professora Angelita Pereira de Lima no âmbito da Faculdade de Informação e Comunicação da
Universidade Federal de Goiás. Um dos resultados da referida pesquisa é a dissertação de mestrado “Além das narrativas jornalísticas e
policiais: uma análise sobre a revitimização das mulheres em situação de violência de gênero institucional” (NEVES, 2021), que fez a
seleção dos dados que são base para o presente estudo.
A etapa da coleta dos dados foi realizada após um extenso levantamento de notícias e reportagens sobre violência contra as
mulheres veiculadas em dois jornais diários de Goiânia, O Popular25 e O Diário da Manhã26, impressos no período de 2016 e 2017, pelo
grupo Bendita Tatu. O grupo é formado por professoras e alunas da graduação e pós-graduação, com os seguintes resultados: na abordagem
quantitativa, foram reunidas no jornal O Popular, no ano de 2016, 49 notícias, sendo 32 com as fontes da Polícia (delegados, bombeiros,
policiais militares e civis), no mesmo jornal, no ano de 2017, foram reunidas 37 notícias, sendo 25 com fontes da polícia.
Como material para análise para este artigo, elencou-se um total de 17 títulos de notícias de mulheres em situação de violência dos
jornais O Popular e o Diário da Manhã no período de 2016/2017. Para realizar as análises das notícias utilizou-se da análise de conteúdo
(BARDIN, 2015), com abordagem qualitativa.
A partir da análise de conteúdo (AC), foi possível construir um mapeamento dos títulos das notícias em estudo por meio dos
indicadores dos conteúdos apresentados pelos jornais diários de Goiânia. A tipologia metodológica apresentada foi “por meio de palavras,
métodos de comparação e aferição, elementos variáveis com o estudo em desenvolvimento” (BARDIN, 2015, p. 89).
Por meio do método aplicado, pretendeu-se verificar de que forma os processos culturais, que podem ser produzidos pelos títulos
dos jornais, são capazes de endossar discursos machistas que culpabilizam e desqualificam as mulheres em situação de violência.
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Grupo de Pesquisa Benedita TATU, código PV0867-2017, é um grupo de pesquisa acadêmica da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC/UFG), sem
financiamento, coordenado pela Dra. Angelita Pereira de Lima, entre outras, cujo objetivo é estudar a culpabilização das mulheres nas narrativas sobre violência de
gênero nos boletins de ocorrência e nos jornais diários de Goiânia. O grupo é composto de estudantes e pesquisadores de áreas do jornalismo, Direito e da saúde e
recebeu esse nome em homenagem à goiana “Benedita Tatu”, que, além da história de vida fascinante, com altos e baixos, morreu vítima de violência de gênero. A
sua morte, como ocorre em diversos casos, foi invisibilizada pelas autoridades. Maiores detalhes sobre a história de Benedita Tatu, acompanhar:
https://www.xapuri.info/universo-feminino/benedita-tatu/
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No jornal O Popular, foram selecionadas 88 notícias.
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No Jornal Diário da Manhã foram levantadas 28 notícias.
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DISCUSSÕES
Considerando a importância das notícias relacionadas às mulheres em situação de violência, é imprescindível realizar a análise de
conteúdo (Bardin) nos títulos dos veículos O Popular e o Diário da Manhã, tendo como noção que o título é um tópico muito importante
na construção do corpus das notícias, pois, além de atrair a atenção dos leitores, ainda apresenta, sucintamente, o assunto abordado,
fornecendo informações e predições a respeito das narrativas (SILVA, 2015).
Assim, por entender que o título é um gênero textual e um elemento fundamental na produção das notícias, optamos em utilizar
análise de conteúdo com abordagem qualitativa. Segundo Bardin (2015), a análise de conteúdo é uma técnica de análise das comunicações,
que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.
Deve-se atentar que as palavras ou expressões utilizadas pelas narrativas jornalísticas podem representar um mecanismo eficiente
na produção e reprodução das desigualdades de gênero e podem funcionar como pedagogias culturais, pois, ao trazerem estereótipos em
seu teor, reforçam os papéis tradicionais de gênero e, nesta via, educam os sujeitos (LOURO, 2001).
Neste sentido, analisar a descrição da construção linguística dos títulos relacionadas à violência contra mulheres é realizar e
ampliar não só os sentidos pedagógicos da linguagem, mas também o sentido político, de tal modo que trazer essas discussões para a arena
política é em parte resultado do movimento e campo feminista, que ajudaram não só a redefinir e ampliar os sentidos educativos, mas
também os de cunho político, segundo o entendimento de Meyer (2018). Assim, analisando os títulos, é possível prever o restante do texto:
os títulos estabelecerão uma espécie de ligação catafórica com o corpo da notícia, provocando a leitura de todo o texto (GUIMARÃES,
2010, p. 52).
A fim de analisar os sentidos implícitos dos títulos, buscou-se explorar, por meio das unidades de registro, ou seja, as frases
utilizadas nos títulos, as representações sociais de gênero de notícias relacionadas a mulheres em situação de violência, configurando como
natural e que se releva na produção dos sentidos. Neste sentindo, “as palavras utilizadas permitem uma interpretação, e podem consolidar
e reproduzir certos estereótipos, papéis e modelos, de comportamento e atitudes de gênero” (BANDEIRA E MAGALHÃES, 2019, p.38).
A estruturação das unidades de registro para inferência das manchetes consta nos quadros abaixo:

QUADRO Nº 1: Manchetes do Diário da Manhã 2016/2017.

Enquadramentos das Manchetes

Representações sociais de gênero

-Mulher

que

mantém

relações

amorosas

DM00510.457

Homem queima amante com extraconjugais, fora dos padrões morais da

26/05/2016

soda cáustica

sociedade.
-Desqualificação da mulher

DM00610.531

Violência sem limites

09/08/2016

-Desequilíbrio emocional do agressor (crime
passional).

DM01310.709

Polícia resgata mulher mantida -Dominação

masculina,

a

mulher

está

07/02/2017

em cárcere privado

DM02010.875

Mulher é torturada com facão -Tortura: caracteriza relação circunstancial de

09/08/2017

e pimenta no órgão genital

condicionada à violência (fragilidade).

poder.
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DM0251.942

Doméstica está assustada: "Se -Doméstica: classe (violência comum nas

30/09/2017

ele sair, ele me mata"

camadas populares).
-Assustada: mesmo buscando amparo policial, a
mulher sesente refém do homem, fragilidade da
mulher e dominação masculina.

DM02611.001

Ex-marido persegue mulher e -Ex-marido: passional (não aceita o fim do

28/11/2017

ameaça matar ela e sua família

relacionamento)
-Ameaça: violência pelo medo, reforçando
estereótipos

da

dominação

masculina

e

fragilidade da mulher.
Fonte: Pesquisa: A culpabilização das mulheres nas narrativas sobre violência de gênero nos boletins de ocorrência e nos jornais
diários de Goiânia (PV0867-2017)
QUADRO Nº 02: Manchetes de O Popular 2016/2017.

Representações sociais de gênero

Enquadramentos das Manchetes

-Os dois jornais publicaram o mesmo crime e
O

Mulher é agredida com soda mantiveram

padrões

textuais

parecidos.

POPULAR22.790 por amante

Reforçaram que a mulher era apenas “amante”

26/05/2016

do homem, ou seja, fora dos padrões morais da
sociedade.
-Desqualificação da mulher.

O

Mulher fica em estado grave -O homem exerce autoridade sobre a vida da

POPULAR22.829 após ser baleada pelo marido mulher (homens mantêm domínio sobre as
04/07/2016

O

mulheres).

Mãe

de

gêmeos

recebia -Ameaça: violência pelo medo (dominação

POPULAR22.866 ameaças pelo whatsapp

masculina),

reforçando

10/08/2016

fragilidade

feminina

estereótipos

da

condicionada

à

maternidade.

O

Fim de relacionamento teria -Passionalidade: homem não aceita o fim do

POPULAR22.991 motivado cárcere

relacionamento.

13/12/2016

-Cárcere: caracteriza relação circunstancial de
poder (a mulher não tem decisão de escolha).
-Passionalidade: homem não aceita o fim do

O

Bastante ferida, jovem é relacionamento.

POPULAR22.903 resgatada após sequestro por -Resgatada: fragilidade feminina, e ainda o
16/09/2016

ex.

medo é implícito na manchete (mulher foi
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presa e ferida por não querer mais uma
relação).
-Machismo e subordinação da mulher a sua
Fonte:

condição de gênero.

das
O
gênero

POPULAR22.924 frio na filha

nos
de

07/10/2016

O

Nos
verificados nos
jornais

O

Diário

da

se

Pai teria atirado a sangue- -Sensacionalismo: o homem tem práticas

que

os

praticados
entram na pauta

violentas contra família.

Pesquisa:
A
culpabilização
mulheres nas
narrativas sobre
violência
de
nos boletins de
ocorrência
e
jornais diários
Goiânia
(PV0867-2017)

Homem é preso por agredir e -Recurso apelativo da fragilidade feminina,

POPULAR23.146 roubar mulher

agredir, roubar, para anunciar a notícia.

17/05/2017

casos
títulos

dos

Popular

e

o

Manhã, notouO

Homem tenta matar atual -Passionalidade e sensacionalismo: pelo fim

POPULAR23.146 namorado da ex

do relacionamento levou o homem a práticas

17/05/2017

violentas contra atual da ex.

crimes
contra mulheres
dos

jornais,

mesmo quando

o ato é violento

e

com crueldade,

perpetrado

todavia,

os

indicaram,

na

casos, o homem
principal
outros

O

POPULAR Homem tenta matar atual - Passionalidade e sensacionalismo: pelo fim

23.146

namorado da ex

17/05/2017

do relacionamento levou o homem a práticas
violentas contra atual da ex.

Outro
análise

dos
agente

frase,

títulos

e/ou da ação.

maioria
como

da

mulheres como

títulos

e

nos

apresentaram as
O

Mulher foi torturada antes -Machismo como elemento causador da

POPULAR23.190 de ter o clitóris mutilado

violência de gênero – controle do corpo e da

30/06/2017

sexualidade.

sujeitos da frase

elemento

-Tortura e mutilação no clitóris: caracteriza

que

relação circunstancial de poder.

destaque é o

merece
fato

apesar da Lei

de

de

que,

Maria da Penha

estar em vigor

O

total dos títulos

POPULAR23.224 fogo na mulher

-Tortura: caracteriza relação circunstancial de

nenhum

03/08/2017

poder.

referência a ela,

-Os homens no domínio do corpo e vida da

violência

de

mulher.

violação

aos

ou

faz

mesmo

gênero

Marido é suspeito de colocar -Violência doméstica com cunho de tortura.

à

como

Direitos

desde 2006, do
publicados,

Humanos,

permitindo que

O

os

POPULAR23.215 suspeito de torturar mulher

dominação

25/07/2017

domínio sobre as mulheres), e o poder do sexo

lidos de forma

banal, sem a

masculino em virtude da fragilidade do sexo

devida

compreensão

feminino.

crimes

mulheres sejam

Homem é preso em Anápolis -A tortura e ameaça: cultura do machismo, da
masculina

(homens

exercem

as violências e
contra

as

das

especificidades da violência de gênero. Isso, sem dúvida, contribui para a banalização e a perpetuação das violências contra as mulheres
(LIMA, A.P., 2001).
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Ainda, por meio das inferências das unidades de registro, pode-se concluir que os títulos nos veículos Diário da Manhã e O
Popular têm um modelo narrativo semelhante, mantendo um padrão em suas manchetes sobre a violência contra mulheres, formadas de
modo a chocar e causar emoções diversas no leitor, com destaque para crimes bárbaros e de intensa comoção popular, que tendem ao
espetacular e sensacionalista. Evidenciando, assim, que a violência contra mulheres se justifica em muitos casos, pela fragilidade feminina,
pela desqualificação da mulher, pelo machismo e passionalidade (SAFFIOTI, 2004).
Desse modo, a violência contra mulheres gera um círculo vicioso, em que as relações de dominação e exploração tornam-se uma
disputa pelo poder, controle e medo (SAFFIOTI, 2004). Por essa via, ao privilegiar o sensacionalismo citando o acontecido, em sua maioria,
como meros atos de violência, um crime qualquer, temos enunciados marcados pelo emprego de discursos sensacionalistas, reforçando a
banalização da violência de gênero, o que em nada contribui para despertar no público uma reflexão sobre a informação que o título aborda,
tampouco alerta sobre as necessidades de redução dos índices de violência de gênero contra mulheres.
Segundo Lamas (2000, p. 20), ao estarem incluídos homens e mulheres no objeto que nos esforçamos em compreender,
incorporamos, sob a forma de esquemas inconscientes de percepção e apreciação, as estruturas históricas da ordem masculina. Por essa
via, as narrativas podem funcionar como pedagogias culturais, pois, ao trazerem estereótipos em seu teor, reforçam os papéis tradicionais
de gênero, já que é por meio da linguagem que se constroem e se reproduzem as relações desiguais entre os sujeitos (LOURO, 2018).
Ressalta-se que os jornais, enquanto meios de comunicação em massa, constituem uma dimensão simbólica inerente: “eles se
relacionam com a produção, o armazenamento e a circulação de materiais que são significativos para os indivíduos que os produzem e os
recebem” (THOMPSON, 2001, p. 19). Considera-se também que as notícias contribuem para a construção da própria realidade e que a
linguagem neutra não é possível (TRAQUINA, 2005).
Assim, quando o jornal anuncia por meio dos títulos, termos ou expressões que reforçam o machismo, sustentado pela dominação
masculina, reproduzem a ideia de diferenciação, hierarquização e submissão das mulheres, e assim, segundo Bourdieu (2019), refletem a
construção social que destina os locais de poder ao masculino e reduz o feminino a submissão.
Para Hannah Arendt (1994, p. 177), “a violência é muda, silencia a troca de opiniões e é usada como meio para obter determinados
fins”, por essa via, a violência faz com que compromissos técnicos se sobreponham à ética, à sensibilidade humana, nesta via a imprensa
se expressa por meio de uma visão sobre o mundo social que naturaliza a violência contra a mulher e reforça as desigualdades de gêneros,
como corretas e verdadeiras. Para Adorno e Horkheimer, a racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação (1985,
p.114).
Frente a isso, a imprensa contribui para fabricar sentido dos acontecimentos e uma definição social (PETRARCA, 2005), os
termos ou expressões dos jornais, por meio dos títulos, contribuem com conceitos e metáforas para a formação do indivíduo, com uma
visão naturalizada do poder masculino em detrimento do poder feminino pela força (SCOTT, 1995).
Ainda, os estudos analisados pelos títulos noticiadas não promovem a construção e desenvolvimento humanizado sobre a violência
contra mulheres, e assim contribuem para a produção social por meio das construções dos termos ou expressões, em que as mulheres não
são protagonistas de suas histórias e carregam as marcas da violência, tanto nos seus corpos, quanto pelos relatos das notícias. Segundo
Bandeira e Magalhães (2019) ao se explicitar a manchete da notícia, nota-se que há uma reafirmação dos estigmas depreciativos em relação
a mulheres que acabam por entrar no enquadramento midiático pela tragédia da violência.
Neste sentido, os títulos apenas reproduzem a violência como algo corriqueiro e natural, encobrindo a violação dos Direitos
Humanos das Mulheres, e afastam a necessidade de informações de cunho mais reflexivos sobre esse tipo de violência, e nesta via “a mídia
se torna crucial para a formação e reprodução de determinadas imagens e identidades de gênero, capazes de romper com os papéis
tradicionais atribuídos às mulheres” (BANDEIRA E MAGALHÃES, 2019, p.39).
Nesta perspectiva, a mídia pode contribuir de maneira significativa por meio dos discursos para transformar, modificar a
sociedade.
O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar
a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o
equivalente daquilo que obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se
for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário (BOURDIEU, 2019, p.14).

31

MULHERES EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES

Para Bourdieu (2019), a violência simbólica é manifestação desse conhecimento e o reconhecimento da legitimidade desse
discurso dominante, é o meio de exercício do poder simbólico – é uma manifestação de outros poderes (atuais ou antigos) que se encontram
na situação de dominação. Ainda, segundo o entendimento do filósofo Michel Foucault (1985), é a linguagem legitima atos ideológicos,
pois é por meio dela que a dominação pode se instalar.
Quando o discurso é posicionado hierarquicamente, resulta em autoridade legitimada através da linguagem. Assim, usando
técnicas de construções simbólicas, os discursos divulgados pelos títulos analisados confirmam ideologicamente a condição atual,
contribuindo para manter a organização social de hierarquização de gêneros. Essa preservação pode ser compreendida partindo de uma
possível lógica de desmoralização da mulher em situação de violência, responsabilizando-a pela violência sofrida e colocando o ofensor
como um agente secundário da agressão.
Acrescente-se que os títulos jornalísticos veiculados no O Popular e Diário da Manhã expõem as mulheres de forma estereotipada
– amante de homem casado, doméstica; perseguida por estar em outro relacionamento; torturada e com o clitóris mutilado por suspeita
de traição. Desse modo, a mídia atua como uma pedagogia cultural, e de forma mais específica nas relações de gênero (LOURO, 2001), e
atuam de forma sutil, contínua e eficiente para construir os sujeitos e as subjetividades na sociedade (SCOTT, 1955). Frente a isso, cada
diferença representa uma forma específica de opressão.

CONCLUSÃO
Buscamos analisar nesse trabalho as construções sociais de mulheres em situação de violência por meio da leitura dos títulos
dos jornais O Popular e o Diário da Manhã do Estado de Goiás. Para tal, foi preciso conhecer os termos usados para as notícias –
títulos – mas, para além disso, foi preciso analisar o destaque que os jornais impressos do Estado de Goiás vêm atribuindo às questões
sociais, como a violência contra mulheres por meio de suas notícias.
Neste contexto, pudemos concluir que os títulos das notícias privilegiam o sensacionalismo da violência contra mulheres,
revelando-se deficitários no tocante à conscientização da população a respeito da gravidade do problema social que envolve as múltiplas
violências contra as mulheres.
Assim, é possível concluir que a mídia reforça as construções sociais, através de suas narrativas estigmatizadas e, por vezes,
sensacionalistas. Significa dizer que, a escolha textual que tem como enfoque atrair o público leitor, precisa ser repensada, a fim de não
ser um novo elemento de revitimização e culpabilização das mulheres em situação de violência.
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CAPÍTULO 5
A VULNERABILIDADE FEMININA NO SISTEMA PENITENCIÀRIO BRASILEIRO

PAOLA GONÇALVES DOS SANTOS

INTRODUÇÃO
Este capítulo tem como tema A Vulnerabilidade Feminina no Sistema Penitenciário Brasileiro. De acordo com o levantamento
nacional de informações penitenciarias 27, a população carcerária brasileira teve um aumento significativo nos últimos 20 (vinte) anos.
Atualmente no Brasil, existem aproximadamente 755.000 pessoas encarceradas, dentre estes, 37.000 são mulheres.
O problema jurídico consiste em saber a que se atribui a vulnerabilidade feminina, seja na condição de visitantes ou de apenadas
dentro dos presídios brasileiros? Como hipótese está a constituição de uma sociedade patriarcal atrelada à ideia de mulher como “sexo
frágil”, ou de ser humano inferiorizado.
Para responder tal problemática, estabeleceu-se como objetivo principal, o estudo dos acontecimentos que tornam a mulher
vulnerável dentro do sistema penitenciário brasileiro; enquanto que os objetivos específicos permearam a análise do tratamento dado as
visitantes dos apenados; avalia as circunstancias que levam a mulher a frequentar de maneira permanente o ambiente prisional; e por fim
aponta as condições atuais das penitenciarias do país, avaliando se estas possuem estrutura adequada para atender as necessidades inerentes
ao sexo feminino conforme estabelece a legislação.
Justifica-se este estudo pelo inegável aumento da população carcerária brasileira que tornou tanto mulheres visitantes, quanto as
encarceradas, vulneráveis a um sistema que é organizado e administrado majoritariamente por figuras masculinas.
O método utilizado para a realização desta pesquisa foi o qualitativo, através do qual se elaborou uma revisão literária qualitativa
e descritiva, de publicações de língua portuguesa, dos últimos quinze anos, pesquisadas principalmente nos bancos de dados do Scielo e
do Google acadêmico, utilizando descritores como: encarceradas; sistema prisional brasileiro e penitenciaria feminina.
Para uma melhor compreensão do tema, este estudo foi dividido em dois modos de percepção, primeiramente lançou-se um olhar
para as mulheres que vivem a condição de visitantes dos apenados - avós, mães, esposas, filhas e irmãs - e posteriormente, direcionou-se
para uma visão especifica das encarceradas, aquelas que têm a privação da sua liberdade para cumprimento de pena, em razão do
cometimento de algum delito.

A MULHER NO SISTEMA PRISIONAL MASCULINO
O direito de visitação ao preso (a) está previsto no artigo 41, X da Lei de Execuções Penais (LEP), no entanto, tratando-se de
visitante mulher, faz-se necessário abordar a forma que estas são vistas pelo sistema prisional, pela sociedade e pelo próprio preso.
De acordo com Bassani (2010) somente na Penitenciária Estadual do Jacuí, no Rio Grande do Sul, em um período de seis meses,
foram realizadas aproximadamente 25 mil visitas femininas aos 1.900 homens que lá estavam presos. Este número de visitantes divide-se
principalmente entre esposas, companheiras e mães.
Quanto às mães, é possível perceber um sentimento de culpa nestas mulheres, que apesar de saber que não são culpadas, acreditam
ser corresponsáveis pelas condutas ilícitas dos filhos e são incapazes de abandona-los no cárcere, independentemente do número de
reincidências. De acordo com os estudos:
“Embora todas as explicações e reflexões sobre o tema apontem que o problema não está no tempo dispensado para o cuidado
das crianças, mas na qualidade do vínculo desenvolvido, para estas mulheres teria sido sua ausência ou o pouco tempo gasto
com os cuidados de seus filhos responsável pelos caminhos tomados por eles, por isso mesmo a culpa acompanhava essas
mulheres em toda a sua trajetória posterior.” (FEITOSA, 2013, p.18)

27

Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/sisdepen. Acesso em: 05 de abril de 2021.
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Já as esposas, companheiras ou namoradas, são conhecidas pejorativamente como “mulher de preso”. Bassani (2010) esclarece que
muitas acompanham seus parceiros do início ao fim da pena; outras os conhecem na própria prisão; e há ainda aquelas que, desfeito o
primeiro relacionamento com um preso, encontram-se vinculadas a outro.
Nestas mulheres, geralmente se verifica uma sobrecarga, pelas inúmeras responsabilidades que são atribuídas totalmente a elas,
após a prisão dos seus companheiros, como por exemplo, o sustento da família, incluindo o do apenado. Corroborando com este
pensamento, em entrevista a Psicóloga Fernanda Bassani (2016) esclarece que:
“Todo o sustento deles é provido por elas. Trazem cigarro, comida, material de higiene, dinheiro, colchão, informação, afeto,
providenciam advogado. Na verdade, a visita tornou-se a efetivação dos direitos dos presos. Se arriscam, se colocam em
situação de vulnerabilidade para cumprirem este papel.” (BASSANI, 2016, sem paginação)

Os estudos traçaram um perfil destas mulheres, apontando que de forma geral mostram-se envelhecidas para a idade, apresentam
baixa escolaridade, precária qualificação profissional e são moradoras de regiões mais pobres das cidades. (GUIMARÃES, et al, 2006)
Sabe-se que devido aos costumes da sociedade patriarcal em que vivemos, a maioria das mulheres vivenciam uma condição de
submissão ou subalternidade, mas ao que parece, as companheiras dos presos exercem essa submissão de forma extrema, pois comparecem
semanalmente ao ambiente prisional somente para atender as necessidades, alimentares, sexuais ou afetivas dos homens, além de muitas
vezes, dar seguimento nas atividades ilícitas praticadas pelo companheiro antes da prisão, assumindo a figura de “Dama do Tráfico” ou
ainda atuando de forma arriscada como “mula”, levando drogas para dentro dos presídios.

As mulheres dos apenados estão sujeitas a vários mecanismos de controle/sujeição, incluindo o de classe e o de gênero.
Assim, muitas delas são controladas "fora" pelos parceiros "dentro", que mantêm o poder disciplinar da sociedade patriarcal,
sujeitando-as através do controle exercido por outros homens ou pela interiorização das normas pelas próprias mulheres.
(GUIMARÃES, et al, 2006, sem paginação)

Com isto, percebe-se no apenado, o ciúme e a insegurança, pela liberdade da companheira, por tal razão, mesmo distantes eles
procuram vigia-las através de familiares ou amigos, para mantê-las submissas. Sentimento contrário também fica evidente nas mulheres,
que se sentem seguras na relação, devido à fidelidade que o encarceramento traz, devido as burocracias exigidas pelo sistema.
Além de todos os encargos que perseguem estas mulheres, elas ainda vivem a espera da liberdade do companheiro, que pode
acontecer em meses ou anos. Muitas destas mulheres conhecem seus companheiros no cárcere a partir de trocas de correspondências, ou
são apresentadas por amigos, colegas de cela ou familiares, e alimentam a esperança de vivenciar aquele romance além dos muros da
penitenciaria, o que por vezes acaba não tendo sucesso, pois ao mesmo tempo em que a mulher quer ser valorizada por ter “cumprido
pena” junto ao companheiro, este após a prisão tem “sede de liberdade”, tem os amigos para rever, o trabalho pra retomar e deixa de ter
tempo de dedicar toda a sua atenção a companheira.
Fernanda Bassani em seu estudo sobre a mulher no ambiente prisional masculino nomeia a relação entre o preso e sua
esposa/companheira como “amor bandido”, aponta que esta é uma relação de dependência para a mulher que acredita superar tudo em
nome do amor e ainda menciona que uma de suas entrevistadas relatou, rezar para Deus, pedindo para deixar de amar aquele homem, que
gostaria que ele mudasse, mas que não acredita nesta possibilidade. (BASSANI, 2010, P. 12)
No que tange a visita intima, cabe dizer que este é sempre um assunto muito polêmico, tendo em vista que parte da sociedade
entende este direito com um favorecimento ao preso. Primeiramente, é importante que se esclareça que o encontro privado com o cônjuge
ou companheira é direito do preso e possui previsão legal a partir da resolução nº 4 de 29 de junho de 2011 do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária, no entanto, a visita intima, é vista pela instituição como uma forma de manter o controle dos apenados,
tanto que, é vedado o castigo com a suspensão da visita íntima.
Não obstante este seja um direito do apenado, é preciso pensar, na figura feminina frente à situação constrangedora de visita intima.
Primeiramente, porque esta visita tem dia certo para acontecer, ou seja, o carcereiro sabe que aquela mulher vai ter uma relação sexual
naquele dia. Segundo porque, o certo seria ter um local apropriado e higienizado para a prática sexual (já que esta é autorizada), mas na
realidade, na maioria dos presídios brasileiros, o ato sexual acontece, cronometrado, na “jéga” (cama) de um barraco (cela, xadrez)

36

MULHERES EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES

separado por “come-quieto” (lençóis utilizados como cortinas para garantir privacidade). Enquanto um casal tem a relação o outro
espera a sua vez, fora da cela.
Muito embora, saiba-se que algumas mulheres se sintam fetichizadas pela ideia dos elementos sexuais dentro da prisão, como a
cela, o “bandido” e próprio o ato sexual publicizado (GUIMARÃES, et al 2006), o fato é que a mulher aceita aquela condição, pois é a
única forma possível naquele momento dela satisfazer sexualmente seu companheiro. Obviamente, a mulher deve ter liberdade sexual para
realizar suas fantasias, no entanto, é preciso que se diga que o barraco, a jéga e o come-quieto, não foram pensados para atender o fetiche
da mulher do preso, e sim, para atender a necessidades sexuais do apenado.
Importante dizer que no ambiente carcerário, existem algumas violações sofridas tanto por esposas/companheiras, quanto por mães
e irmãs de presos, dentre elas destacam-se assédios e humilhações por parte dos agentes e a constrangedora e polemica revista íntima.
“A revista íntima é aquela em que a pessoa que visita o preso é obrigada a ficar nua total ou parcialmente, algumas vezes com
exame da vagina ou do ânus, para mostrar que não traz objetos ou drogas dentro do corpo. Mais de 80% das visitas são
mulheres. ” (COELHO, 2020, sem paginação)

Embora o sistema prisional exista no Brasil desde 1769, esta forma de revista intima, ainda é uma realidade nos presídios do país,
claramente violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à intimidade. O assunto está com o julgamento suspenso
no Supremo Tribunal. (COELHO, 2020)
Quanto a este assunto, dois pontos ainda precisam ser analisados, primeiramente há que se dizer que todas as mulheres são
submetidas a este tipo de desumano de revista, desde as idosas, muitas vezes debilitadas por alguma patologia até as meninas, jovens e
virgens. Em segundo, verifica-se que o procedimento se tornou desnecessário com o avanço tecnológico, que através da revista mecânica
é capaz de demonstrar se a visitante está transportando em seu corpo alguma substancia ilegal, mas, ainda assim, alguns presídios mantem
o procedimento, sob o argumento de que nenhuma máquina consegue detectar com a precisão de um exame de toque.
Importante que se diga que atualmente no Brasil existem cerca de 1.460 unidades prisionais, sendo que destas somente apenas 561
possuem scanner corporal. No entanto, não se pode permitir que mulheres continuem sendo violadas por uma falha do Estado em não
equipar adequadamente o sistema prisional.
Com o intuito de reduzir tais violações, Bassani (2016) sugere que o detento receba a visita íntima em uma sala destinada para isso
e, antes de retornar para a galeria, este deverá revistado - não a visita -, e ainda, sendo encontrado algo com apenado, este deveria ser
punido por receber o objeto da visita.
Como visto, o ambiente prisional masculino expõe a visitante mulher a diversas vulnerabilidades, seja pelo tratamento do apenado
com a visitante ou do próprio sistema carcerário que não possui estrutura para receber de forma humanitária dos familiares do preso.

ENCARCERAMENTO FEMININO
Para avançar no estudo especifico da mulher encarcerada, primeiramente faz-se necessário esclarecer quais são as circunstancias
que levam a mulher ao cometimento de delitos, analisando as condições das unidades carcerárias femininas brasileiras, bem como as
situações de vulnerabilidade que a mulher apenada enfrenta diariamente.

DELINQUÊNCIA FEMININA
Os estudos relacionados a delinquência feminina, iniciaram-se em 1861 com Paul Broca, e versavam sobre alterações biológicas e
psicoanalíticas. Este e outros estudos da mesma época chegaram a afirmar que a mulher delinquente tem o cérebro menos desenvolvido
do que o homem o que legitimava uma inferioridade feminina. (CEZIMBRA E TERRA, 2015).
No mesmo sentido, Lombroso e Ferrero (1893) na obra “La donna delinquente: la prostituta e la donna normale” apontam a mulher
como inferior na escala evolutiva, distinguindo a mulher honesta, aquela que adota posturas de maternidade, fidelidade e sexualidade
compatível com a sua idade e estado civil e a mulher delinquente, que seriam as prostitutas e as com predisposição para a loucura.
(DEBASTIANE, et al, 2018).
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É fato que a delinquência feminina até os dias atuais se mostra menor do que a masculina, tanto que a população carcerária feminina
atualmente representa 5% do número de presos, e por tal razão a criminologia, pouco se voltou ao estudo da mulher criminosa. Ocorre
que, com o conhecimento atual de que homens e mulheres possuem as mesmas capacidades intelectuais, este estudo tornou-se essencial,
tendo em vista o crescimento do número de mulheres encarceradas que, de acordo com o levantamento nacional de informações
penitenciárias (2020), no ano 2000, a população carcerária feminina era de 5.600 presas e hoje chega em 37 mil.
Não obstante o aumento dos crimes praticados por mulheres e a carência de estudos dos aspectos criminológicos destas, uma grande
parte dos estudiosos ainda acredita que a delinquência feminina esteja ligada ao seu estado fisiológico, ponderando ainda, que os crimes
cometidos por mulheres geralmente acontecem com muita discrição, em locais mais restritos, isto está relacionado a ideia de que os lugares
públicos tem dominância masculina e que a mulher tenta esconder melhor seus ilícitos, justamente por acreditar que a delinquência está
associada a masculinidade. (DEBASTIANE, et al, 2018).
Neste sentido, Carla Maria Voegeli, dispõe:

“é comum que delitos praticados por mulheres de alguma forma impressionem mais do que aqueles perpetrados por homens.
É que da mulher espera-se, segundo a cultura ocidental, graça, passividade, paciência, tolerância. ” (VOEGELI, 2003, p.30).

De acordo com este pensamento, os delitos cometidos por mulheres estariam relacionados somente aos crimes de gênero, com o
intuito de proteger a sua honra, seriam os casos de homicídio passional, o infanticídio, o aborto, a exposição ou abandono de recém-nascido
(DEBASTIANE, et al, 2018). No entanto, de acordo com a DEPEN (2020), atualmente no Brasil, 18.151 mulheres, isto é, 57% da
população carcerária feminina cumpre pena pelos crimes relacionados à Lei de drogas (Lei nº 11.343/06).
Segundo Bassani (2016) 50% da droga apreendida no Presidio Central de Porto Alegre, chega por arremessos do lado externo
(geralmente feitos por mulheres), 25% encontrada nas salas de visitas (nas revistas feitas em mulheres), e o restante em outras situações.
A autora ainda denuncia que a mulher, na maioria das vezes, está sendo chantageada e pressionada para cumprir este papel e
costumeiramente a atuação da mulher como “mula” a leva presa por trafico de drogas.
Além disto, muitas mulheres iniciam “no mundo do crime”, pois precisam dar seguimento aos atos ilícitos de seus companheiros
após a prisão destes, por ser esta a única fonte de renda da família e por recair sobre a mulher a obrigação de sustento do preso de da família
de um modo geral.
É necessário que se esclareça que limitar as condutas criminosas femininas com sua condição psicológica e com os crimes
praticados pelos companheiros, inferioriza a mulher criminosa, perpetuando os antigos estudos de que a mulher necessita de um
direcionamento masculino, sendo esta uma visão preconceituosa e biologicamente determinista sobre o gênero feminino, que segue as
bases da sociedade patriarcal (DEBASTIANE, 2018).
Há que se dizer que outros elementos como a baixa escolaridade, o desemprego, a falta de oportunidade, a desqualificação
profissional, a violência domestica, as condições financeiras, a ausência de planejamento familiar e o abandono paterno, levam a
delinquência feminina, vez que estas situações tornam a mulheres únicas provedoras do sustento do lar,

Breve histórico das prisões femininas:
Para entender a situação atual dos presídios femininos brasileiros, faz-se necessário observar como iniciou o encarceramento de
mulheres no Brasil, apontando quais as evoluções que o sistema sofreu até aqui.
De acordo com Bruna Angotti (2018), Lemos Britto foi um grande idealizador do sistema penitenciário feminino e, desde 1924, já
apontava que mulheres cumpriam pena em situação degradante e sugeria a construção de espaços próprios para elas. As primeiras
penitenciarias femininas que se tem conhecimento foram fundadas no final da década de 30, como o reformatório de Mulheres Criminosas
na cidade de Porto Alegre e o Presidio de Mulheres de São Paulo, o qual foi administrado pela igreja católica durante três décadas.
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Segundo Angela Teixeira Artur (2017) o estabelecimento prisional era na verdade uma casa e determinava, em seu decreto de criação
(Dec. n. 12.116/41), que o cumprimento da pena deveria acontecer com trabalho e instrução de atividades domésticas. A autora denominou
esta pratica como “domesticação do regime de execução penal” e esclarece que:
Os argumentos em defesa da aplicação e treinamento das mulheres encarceradas na realização dos serviços domésticos giravam em torno
sua libertação futura e o ambiente que frequentariam após deixarem a prisão. Criaturas do lar, para o lar voltariam agora na condição de
trabalhadoras. (ARTUR, 2017, p.203)

A domesticação do regime de execução penal, seguindo a base da sociedade patriarcal, visava disciplinar a mulher dando a ela um
direcionamento social, ensinando-a o serviço doméstico, para voltar à sociedade e se comportar da maneira esperada para uma mulher.
Ao longo dos anos, diversos outros estabelecimentos prisionais femininos ou mistos foram criados, no entanto, verifica-se que
somente em 1984 o Código Penal Brasileiro exigiu, através de seu artigo 37, que as mulheres cumprissem pena em estabelecimento próprio
que fosse adequado as necessidades inerentes ao sexo feminino.
Apesar disto, no ano de 2007, no município de Abaetetuba, no Pará, onde não existia casa prisional destinada a mulheres, uma
adolescente de 15 (quinze) anos, ficou 26 (vinte e seis) dias encarcerada em uma cela com mais de 20 (vinte) homens, onde foi torturada
e violentada sexualmente durante todos os dias em que lá esteve. Somente após 10 anos do ocorrido os responsáveis foram penalizados,
sendo que a juíza que assinou o pedido de prisão da menor, somente foi afastada por dois anos, mas seguiu recebendo salário. (NUNES,
2020)

A falta de estrutura no cárcere feminino:
Muito embora, a legislação diga que o estabelecimento prisional feminino deva ser adequado às necessidades inerentes ao sexo
feminino, percebe-se que ainda atualmente, diversas questões como: a falta de assistência médica, ausência de produtos de higiene e os
abusos sexuais, são aspectos que deixam de ser observados nas penitenciarias femininas do Brasil todo.
De acordo com o levantamento feito pela DEPEN em 2020, em todo o país, somente 10 (dez) presídios possuem equipe própria de
ginecologia, o que assusta, pois segundo o referido levantamento, aproximadamente 1.700 (mil e setecentas) presas estão infectadas com
doenças sexualmente transmissíveis (HIV/Sífilis), e por tal razão necessitam de acompanhamento médico com maior frequência. Além
disto, 47% das mortes nos presídios femininos estão relacionadas a causas naturais por motivos de saúde, as quais poderiam ser evitadas
se o sistema penitenciário fosse realmente adequada para receber mulheres.
Nos estabelecimentos prisionais que não possuem assistência médica, espera-se ao menos que as presas sejam levadas ao
atendimento no SUS, no entanto, a pastoral carcerária (2018) denuncia graves omissões de socorro e atendimento médico que por vezes
levam a morte.
Há também que se dizer que, apesar de estar previsto que todos os detentos, incluindo as mulheres, receberão “kit higiene”, a
realidade é que nem todos os presídios oferecem absorventes às apenadas e quando oferecerem é em quantidade insuficiente para o ciclo
menstrual, tendo relatos de detentas que improvisam utilizando usando miolo de pão como absorvente interno. (QUEIROZ, 2015)
De acordo com a Pastoral Carcerária (2018) as presas são submetidas a diversas formas de violência, como: espancamento por
múltiplos agentes, condições degradantes de aprisionamento, violências sexuais envolvendo estupros ou empalações e tratamentos
humilhantes. Ainda de acordo com a instituição além dos casos de estupro, por vezes as presas são submetidas a nudez forçada diante de
outros presas e servidores, além de ser fotografada as genitálias das presas como forma de humilhação e aplicação de castigo.

Maternidade e o sistema penitenciário brasileiro feminino:
Conforme já verificado, atualmente 37 mil mulheres vivenciam a realidade “por trás das grades” e quando se fala sobre mulheres
encarceradas, logo surge o questionamento quanto aos seus filhos, os quais, segundo a legislação, podem acompanhar suas genitoras no
cárcere para não ficar em situação de abandono.
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De acordo com o levantamento prisional nacional (2020), cerca de 1.850 (mil oitocentos e cinquenta) crianças vivem com suas
mães em estabelecimentos prisionais, sendo 106 (cento e seis) lactentes, número que tende a aumentar, tendo em vista que existem 176
(cento e setenta e seis) gestantes nos presídios brasileiros.
Diante destes números, importa observar as condições que estes estabelecimentos possuem para garantir uma vida digna as mães e
as crianças. Quanto as gestantes, cabe ressaltar que no Estado do Rio Grande do Sul, existiam em 2020, 9 (nove) apenadas gravidas, sendo
4 (quatro) em presídios da capital e 5 (cinco) nos demais municípios, no entanto, somente o presidio de Porto Alegre possui celas (2)
adequadas para gestantes e nenhum presidio deste estado possui equipe de ginecologista. (DEPEN, 2020)
De acordo com Nana Queiroz (2015) autora do livro, “Presos que menstruam”, algumas detentas precisam dormir com seus bebês
recém-nascidos no chão, por falta de cela apropriada, e, por vezes com os pontos da cesariana ainda abertos, acabam pegando infecções.
No que tange a amamentação é importante observar no levantamento da DEPEN (2020) que o número de lactantes é o mesmo
número de crianças de 0 (zero) a 6 (seis) meses residentes nos presídios do Brasil, o que aponta a ideia errada de as crianças somente são
amamentadas até os 6 (seis) meses.
Os benefícios do aleitamento materno foi alvo de diversos estudos ao longo dos anos e recomenda-se que o leite materno seja o
alimento exclusivo até o sexto mês da criança, pois possui todos os nutrientes necessários para o crescimento e bom desenvolvimento do
bebê, e ainda que o ato de amamentar é essencial para a formação de vínculos entre mãe e filho. (BRASIL, 2015):

No sistema penitenciário, essas ações são de notória importância, visto que as mulheres que vivenciam o processo de
amamentar sofrem duplamente, uma vez que existe a necessidade de desenvolverem cuidados com o neonato, entre eles
prover a amamentação, ao passo que não suportam a dura realidade a qual impõe aos seus filhos, ou seja, viver em cárcere
submetido às situações de extremo do meio prisional. (SOARES CASTRO, 2012, sem paginação)

Apesar dos benefícios do aleitamento materno, o contexto prisional, geralmente, frio, cinzento e sujo traz certo conflito à apenada,
quanto à necessidade de bem nutrir seu filho, ou o expor a precariedade do ambiente carcerário. Para Oliveira (2011) para grande parte das
detentas, o ato de amamentar, é, naquele momento, o único bem que estas podem fazer aos seus filhos.
Mesmo após o período de amamentação, essas crianças seguem no sistema prisional, acompanhando as suas genitoras. Segundo
Bruna Armelin (2010, p. 7): “o tempo de permanência com a mãe na prisão varia entre 4 (quatro) meses a 7 (sete) anos de idade”.
Apesar de atualmente 1.850 (mil oitocentos e cinquenta) crianças viverem nos estabelecimentos prisionais de todo Brasil, de acordo
com o levantamento da DEPEN (2020), só existem vagas em creches para 192 (cento e noventa e duas) crianças e apenas 7 (sete) presídios
possuem equipes próprias de pediatria.
Em uma análise especifica do Estado do Rio Grande do Sul, verifica-se que 17 (dezessete) crianças vivem em estabelecimentos
prisionais, no entanto, nos presídios deste estado não existem berçários ou centros de referência materno-infantil, e o único presidio que
possui “cela-creche” e atendimento pediátrico é a Penitenciária Feminina Madre Pelletier, localizada na capital.
Importante que se diga que a “cela-creche” em nada se parece com uma creche, que geralmente possui um ambiente arejado,
harmonioso e com condições de estimular e desenvolver capacidades intelectuais das crianças. (SANTANA, 1998). Enquanto a “celacreche” somente tem a função de alojar as mães e filhos, onde as crianças passam o dia todo com suas mães, sem qualquer atividade
pedagógica.
É evidente, que existe uma preocupação quanto à privação que os filhos das detentas sofrem, bem como os riscos do
desenvolvimento de crianças no ambiente prisional, no entanto, julga-se que na primeira infância, o melhor para a criança é ter convivência
diária com a genitora, sendo este vinculo um benefício para apenada e para a criança.
De acordo com Armelin (2010) enquanto os filhos estão acompanhando as genitoras no cárcere, elas possuem uma “válvula de
escape” e o que acaba auxiliando a mãe a suportar os encargos da pena. No entanto, em certa idade essas crianças precisam iniciar a
escolarização, deixam de conviver com as mães e passam somente a visita-las.
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Grande parte das detentas relatam que passaram a valorizar mais o convívio familiar após a prisão, além de demonstrarem como
principais dificuldades do cárcere a preocupação com os filhos e a saudade da família. (GUEDES, 2006)

ABANDONO E O CÁRCERE FEMININO
Diferente do que foi visto no encarceramento masculino, onde mães e esposas vivenciam o cárcere junto aos homens, o
aprisionamento feminino possui certa particularidade que é o abandono por parte de seus companheiros, filhos e familiares em geral. Em
todas as unidades prisionais brasileiras, verifica-se que os homens recebem muito mais visita do que as mulheres.
Segundo uma pesquisa realizada por Becker et al (2016) existem duas razões para esse abandono. Primeiramente pelo fato de que
existem menos mulheres presas do que homens, assim há uma menor quantidade de penitenciárias femininas, que, geralmente são de difícil
acesso, o que dadas as condições financeiras, a distância impossibilita a visitação em função do gasto para deslocamento. Importante que
se diga que algumas penitenciarias limitam o numero de crianças por visita, o que impede um entrosamento entre todos os filhos e a mãe,
e ainda dificulta a visita, pois necessita de alguém para entrar com o filho, e outra pessoa para cuidar dos filhos que não poderão entrar.
Para os autores, o principal motivo para o abandono das mulheres encarceradas, é questão de gênero, uma vez que à mulher
criminosa não basta somente a punição pelo delito cometido, devendo ainda “pagar” por não ter cumprido seu papel social. (BECKER, et
al, 2016)
Geralmente, são as mães das apenadas que ficam com a incumbência de cuidar de seus filhos e assim, garantindo os cuidados com
as crianças, se desincumbem da responsabilidade de visitar a presa. Já quanto aos companheiros, há que se dizer que poucos homens se
dispõem a passar por inspeções vexatórias ao visitar as penitenciárias, muito embora a visita intima seja também um direito da apenada,
pouquíssimas são as que mantem seus relacionamentos após o cárcere. (BECKER, et al, 2016)

CONCLUSÃO
Conforme se pode constatar, o aumento da população carcerária tornou as mulheres mais vulneráveis a um sistema majoritariamente
organizado por homens. Verificou-se ainda a existência um enorme vácuo literário quanto aos estudos do aprisionamento feminino, o que
acabou por transformar, mulheres detentoras de direitos, em mulheres esquecidas pela sociedade.
Embora o sistema penitenciário brasileiro exista a muitos anos e a legislação preveja diversos direitos aos apenados, de ambos os
sexos, embasados no princípio da dignidade humana, pode-se afirmar que o sistema carcerário não esta preparado para receber mulheres,
sejam elas visitantes ou detentas..
As violações sofridas pelas mulheres nas unidades prisionais brasileiras são atribuídas a cultura machista e patriarcal de diminuição
do papel das mulheres na sociedade, a qual vem sendo cultuadas, reforçadas e reproduzidas diariamente nos presídios do país, com diversas
formas de discriminação e violência contra as mulheres.
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CAPÍTULO 6
MULHERES DO CÁRCERE: UMA RELAÇÃO ENTRE GÊNERO, VIOLÊNCIA E PRECARIEDADE
JÚLIA DALEGRAVE SCOPELA,
MARIA EDUARDA CUNHA PRETTOA,
MARIA EDUARDA MAGRINIA,
JOÃO LUÍS ALMEIDA WEBERA*

INTRODUÇÃO
A privação de liberdade é a forma mais rígida de punição da pessoa que pratica o ato criminoso dentre as possíveis previstas no
Código Penal Brasileiro, e também a mais aplicada pelos tribunais. É de conhecimento de todos e todas que o sistema prisional brasileiro
não cumpre sua função de ressocializar aquele e aquela que comete crimes. Em especial no caso do encarceramento feminino, tema deste
artigo, observa-se uma indiferença com relação às particularidades de ser mulher, cuidados com a saúde, além de falhas na reintegração
social, educação e manutenção dos vínculos familiares. A criminalidade caracteriza-se em um comportamento humano que é praticado
desde os tempos antigos, mas que persiste e faz-se presente com mais amplitude atualmente. Entretanto, a forma como a que a prática é
tratada ainda se dá como um tabu na sociedade moderna, que mantém o foco na consequência, e não na causa.
Segundo Karl Marx (1818-1883) “tudo que é sólido se desmancha”. Desta forma, todos os padrões e parâmetros sociais, as relações
entre os indivíduos e forças ordenadoras alteraram-se na proporção em que a realidade se tornava distinta. Assim constitui-se a
modernidade, período influenciado pelo iluminismo onde o homem passou a ser condutor de sua própria história movendo-se através da
crença de que, pela razão, é capaz de operar sobre o meio ambiente e a sociedade. O que levou a má distribuição e administração de
recursos, o método de consumo do sistema capitalista, falta de investimentos e oportunidades nos setores de educação, saúde, cultura e
trabalho, além da corrupção, presente principalmente em países subdesenvolvidos, como o Brasil, lógica geradora de pobreza, favelização,
desemprego, marginalização de parte da sociedade e aumento dos índices de violência e criminalidade.
A violência, na realidade, é tão antiga quanto o homem. Desde o fim do século XVIII, o sistema prisional é utilizado como forma
de repreensão a essa violência, servindo como peça de punição e sendo utilizada somente como uma detenção, sem proposta de
requalificação dos presos (SANTOS, 2005). Antes disso, as principais formas de punição eram baseadas em penas corporais, o que fazia
com que as prisões servissem de local provisório para uma condenação posterior (ROSSINI, 2015). Conforme Bitencourt (2011), a crise
da pena de morte foi originadora de uma nova forma de meio coercitivo, a pena privativa de liberdade, o que parecia ser um meio efetivo
de controle social. Porém, acabou por torna-se somente uma maneira de isolar o indivíduo, praticante de delito, da sociedade.
Historicamente, há uma divergência na realidade prisional vivenciada por homens e mulheres. Os primeiros delitos femininos eram
relacionados com mau comportamento e crimes religiosos ligados ao pecado, fazendo com que as primeiras instituições para mulheres
fossem administradas por freiras com o objetivo de corrigir moralmente. Algumas violações eram consideradas somente femininas, como
se fossem inatos e provenientes de alterações psicológicas, como abortos, bruxarias e infanticídios. Apenas a partir de 1920, com o aumento
do número de mulheres delinquentes, o Estado passou a praticar uma maior autoridade na repreensão da criminalidade (LOPES, 2017).
Conforme Frinhani e Souza (2005), o sexo feminino, comparado ao masculino, é uma parte reduzida no mundo dos detentos, há
poucos estudos que visam compreender e analisar os motivos e as dimensões em que os crimes praticados por elas ocorrem. Em virtude
disso, não se encontram muitos meios de prevenção da criminalidade feminina, que está crescendo cada vez mais, e muito menos espaços
adequados para elas. Sendo assim, a cadeia se torna apenas mais um elo de violência e luta para sobreviver e conseguir o básico em meio
a tanto caos e indolência. O impacto do aprisionamento feminino representa uma maior perda para a mulher e para a sociedade. A exclusão
social lhes acarreta importantes riscos para sua saúde física e mental, além de prejuízos de ordem social. Seus crimes geralmente são de
menor risco à sociedade, mas o impacto é grande quando elas são mães e responsáveis pelos cuidados da família e da casa. Então, quando
elas são reclusas, há um sentimento maior de perda. Sem contar que, a exclusão social lhes acarreta grandes níveis de abuso e violência, e
também problemas de saúde mental e física.
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No Brasil, apenas em 1981 apresentou-se um projeto de lei relacionado aos direitos de detentos, a Lei de Execução Penal (LEP),
que seria aprovada somente em 1984 (Lei nº 7.210/84) (FREITAS, 2012), e que, após algumas modificações, assegura às mulheres a
presença de berçário nos estabelecimentos penais para que elas possam cuidar de seus filhos e amamenta-los até, no mínimo, seis meses
de idade, e determina que somente haja agentes do sexo feminino (BRASIL, 2009). Além disso, o artigo 89 da LEP apresenta que a
penitenciária deverá ter uma seção para gestantes e de creche que abrigue crianças de seis meses até sete anos (BRASIL, 2009).
De acordo com o Relatório Final da Secretaria de Políticas Para as Mulheres do Ministério da Justiça (2008), quanto às
características das mulheres presas, existe um perfil predominante: jovem, não branca, condenada direta ou indiretamente por tráfico de
drogas, e não tem lugar de liderança na cadeia criminosa do tráfico. Soares (2002) afirma que na maior parte, as condenações femininas
provêm de atos ilícitos referentes a uso e tráfico de drogas ou formação de quadrilhas. A droga ilícita é um comércio altamente lucrativo,
e seu negócio depende de uma rede de pessoas para que funcione: é como uma hierarquia, onde o mais poderoso não se envolve diretamente
com a venda, e para isso escolhe outros para serem os fornecedores da droga para o consumidor. Um dos alvos preferidos, atualmente,
pelos chefes do tráfico, são mulheres. A maioria delas tem entre 18 e 29 anos, residem nas periferias das cidades, são mães solteiras e não
dispõem uma renda digna para sustentar a si e sua família, o que faz com que elas busquem a vida de “luxo” que a venda das drogas
oferece, encontrando nos parceiros criminosos um novo sentido para as suas vidas. Isto, em seu maior percentual, começa por afeição a
seus companheiros, o que faz com que, caso o homem seja preso, a companheira continue com o comércio ilícito no lugar dele.
O reconhecimento recebido pelos homens, além do respeito adquirido frente às outras mulheres, é também um motivo que as leva
ao crime. Isso representa uma forma de poder e ascensão social dentro daquela comunidade, é uma maneira dessas mulheres envolvidas
no tráfico chegarem a um patamar equiparado à hegemonia masculina. Ou seja, exatamente por estarem diretamente ligadas ao objeto final
do crime, ocupando posições mais baixas e expostas, na parte mais arriscada do processo, são as primeiras a serem presas, enquanto muitos
homens passam impunes. Portanto, o aumento de mulheres detentas devido ao tráfico de drogas teria como causa seu maior desempenho
em funções subalternas dentro da hierarquia sendo, assim, mais facilmente presas.
Contudo, mesmo sendo as diversas leis brasileiras criadas para garantir os direitos dos infratores, sejam homens ou mulheres, umas
das mais completas do mundo, acabam não se aplicando corretamente no país, pois enquanto elas deveriam assegurar o cumprimento da
pena com o objetivo de ressocialização do sujeito, o que acontece na verdade é um descaso por parte do Estado. O mesmo não estabelece
e nem cumpre com as medidas de reintegração dos presos, os quais convivem em condições medíocres, como os déficits de alojamento
que submetem a uma superlotação, sujeira e violência, causando ainda mais efeitos negativos nos detentos. Além disso, a alimentação, que
é feita por eles mesmos, é precária devido à cozinha que não possui os mínimos requisitos de higiene (ROSSINI, 2015).
Logo, pode-se dizer que esses defeitos do sistema prisional acontecem pela falta de políticas públicas bem executadas e também
pela realidade social encontrada fora das prisões, que é injusta e desigual, fazendo com que pessoas pratiquem delitos pela primeira vez ou
retornem a essa vida criminal após a execução da pena (ROSSINI, 2015). Por isso, há uma visível necessidade de repensar a atuação de
tais políticas públicas, além de novos meios que visem a eficaz ressocialização das mulheres encarceradas, que passam por uma discussão
sobre gênero e direitos sociais.

MÉTODO
O presente artigo se baseia em uma revisão narrativa assistemática da literatura, na qual foram selecionados materiais que
envolvessem o tema do encarceramento feminino e suas nuances. Buscou-se compreender uma realidade muito frequente e pouco falada.
Muito se especula sobre a criminalidade, mas sempre voltada a uma visão masculinizada, onde, na mídia, as imagens e fatos mostrados
são referentes, em sua grande maioria, a homens. Tal fato faz com que a sociedade volte seu olhar, de forma preconceituosa e não empática,
a esses indivíduos do sexo masculino que se apresentam em vulnerabilidade. Porém, precisa-se entender que há também a vida feminina
relacionada com a criminalidade, e esta precisa de olhares críticos, mas igualmente empáticos. É necessário que a sociedade volte sua
atenção para tais situações para que, assim, possamos caminhar no sentido de uma sociedade justa, igualitária e sem precariedade, onde os
direitos são zelados.

RESULTADOS
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Ser mulher representa variadas implicações, regras e padrões que não são impostos aos homens. Desde antigamente, mulheres são
exigidas pela coletividade a reproduzirem papéis que correspondem com o “bom comportamento”, tais como a subordinação e a castidade.
Eram ensinadas a serem amáveis e a permanecer no local privado de convívio social (o lar), educando os filhos e tomando conta da casa
(SILVA, 2011).
As mulheres encarceradas são duplamente violadas e excluídas, visto que a mulher é muito mais julgada por cometer erros. A
submissão do sexo feminino ao sexo masculino começa e ocorre muitas vezes dentro da própria casa. Essa “inferioridade” discorre por
consequência do patriarcalismo e acomete gerações, onde as mulheres ainda não conseguiram se nivelar aos homens, sendo vistas como
inferiores. Portanto, uma população que já está submetida a exclusão social, devido aos crimes cometidos, acaba sendo mais prejudicada
ainda (SILVA, 2011).

As mulheres são ‘amputadas’ sobretudo no desenvolvimento e uso da razão e no exercício do poder. Elas são
socializadas para desenvolver comportamentos dóceis, cordatos apaziguadores. Os homens, ao contrário, são
estimulados a desenvolver condutas agressivas, perigosas que revelem força e coragem. (SAFFIOTI, 2004, p. 35)

Nesta perspectiva, a mulher mantém-se invisível diante das oportunidades de estabelecer-se como pessoa autônoma, desejada e
protagonista de seus caminhos na vida. Provavelmente, é neste contexto de invisibilidade perante a sociedade que a criminalidade se
manifesta como opção de uso do poder para as mulheres (BARCINSKI et.al, 2013). Houve, inclusive, uma transição no que diz respeito
ao tipo de crime cometido pelas mulheres. Passaram-se, assim, dos crimes considerados silenciosos como o aborto, a bruxaria e o adultério,
para os ditos mais agressivos (SILVA, 2011).
A autora Ann Goetting (1998) sugere que a falta de teorias e produções científicas sobre a criminalidade feminina se dá pelo fato
de que os discursos ainda hegemônicos somente reconhecem a mulher como vítima, mas não como perpetuadora da violência. Constituise certa armadilha social imposta às mulheres, na qual sua docilidade e fragilidade naturais as transformariam em menos capacitadas no
pertencimento à criminalidade do que os homens (FARIA, 2008). Dessa forma, a mulher em situação de cárcere foi anteriormente permeada
por subordinação ao seu parceiro, buscando uma forma de poder e status social feminino no tráfico de drogas, visto que o mesmo é
reconhecido como uma atividade masculina. Ou seja, ser traficante concede a ela um poder que é socialmente reconhecido e validado como
masculino, tornando-as não mais invisíveis, já que são associadas com posições e características dos homens (BARCINSKI, 2012).
A presença da figura feminina na criminalidade encontra-se intensamente ligada ao tráfico de drogas. O tráfico possui propostas
tentadoras, onde não há a necessidade de experiência, e apresenta garantia de renda considerável frente à economia dos últimos anos, que
reforça o desemprego. A mulher, levando em consideração sua família, com a possibilidade de aumentar sua renda no mercado ilícito, vê
no comércio de drogas uma nova forma de sanar suas necessidades, passando assim, a obter um poderio maior e ascender socialmente. Em
virtude de sua fragilidade, acabam por se tornar alvos da fácil acesso e exploração dos traficantes, que as recrutam especialmente para
atuar na preparação, no depósito e no fornecimento da droga para os compradores finais (SILVA; FERNANDES & MARINHO, 2020).
Contudo, mesmo assim, quando presa, passa a sofrer ainda mais discriminação, principalmente por parte da família e acaba por
receber menos visita seja da família de origem ou companheiros. Existe uma maior culpabilização do feminino em função da construção
cultural de gênero que atribui à mulher o papel de sensível, frágil, delicada. A mulher é então punida duplamente, pelo crime e por não ter
correspondido ao comportamento esperado por ser do gênero feminino. O que geralmente não acontece quando os homens são presos. A
mulher, no geral, não abandona o companheiro preso e cuida dos filhos, cultivando o afeto (MAKKI & SANTOS, 2010).
Em virtude do processo de invisibilização da população carcerária feminina, as mulheres acabam sendo negligenciadas no que se
diz respeito ao atendimento às suas demandas (COLARES; CHIES, 2010, p. 408). A situação vivida pelas mulheres em cárcere se constitui
como uma forma de exclusão, visto que os muros do estabelecimento penal geram na sociedade, no Estado e nas famílias uma forma de
esquecimento dos humanos que existem dentro das penitenciárias e que tiveram seus vínculos rompidos, direitos violados e necessidades
negligenciadas (SILVA, 2011). A situação precária do encarceramento se dá desde a estrutura física das penitenciárias até a falta de atenção
com a gestação, a criação dos filhos e a menstruação. Conforme Borges (2018, p.18), no Brasil existem, em média, 1.424 unidades
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prisionais, as quais a grande maioria foi arquitetada para serem prisões masculinas. Ou seja, há um improviso institucional no qual as
mulheres ocupam prédios adaptados, que não suprem as suas especificidades, como as penitenciárias masculinas reformadas, prédios
públicos desativados ou penitenciárias masculinas em pleno funcionamento, que acabam por se tornar mistas (CEJIL, 2007, p. 20).
Conforme os últimos dados do Infopen Mulheres, de junho de 2018, o Brasil tem a quarta maior população carcerária feminina do
mundo e a quantidade de mulheres encarceradas cresceu, segundo o Observatório de Desigualdades (2020), 675% desde o início dos anos
2000, chegando ao número de 37.828 mulheres. Ou seja, a cada 100 mil mulheres, 35,52 estão presas, e destas, 44,42% possuem ensino
fundamental incompleto. Das unidades prisionais do Brasil, 74,85% são destinadas ao público masculino, 18,18% são consideradas mistas
e apenas 6,97% são exclusivamente femininas, entretanto somente 14,2% dessas penitenciárias que recebem mulheres têm um local
apropriado para gestantes e lactantes. Porém ao analisar os estabelecimentos que possuem creches para acolher crianças de até dois anos,
encontra-se o alarmante percentual de 0,66% das unidades que dispõem deste espaço (INFOPEN MULHERES, 2018).
No Brasil, existem apenas 32 profissionais da ginecologia para prestar o atendimento às mulheres em cárcere (INFOPEN apud
BORGES, 2018, p. 62). Tal fato faz com que muitas mulheres acabem por gestar seus filhos sem nenhum acompanhamento médico, tendo
o direito ao pré-natal extremamente violado (BORGES, 2018, p. 62). Além disso, as detentas que conseguem atendimento hospitalar para
o parto de seus filhos enfrentam preconceito por parte da equipe médica. Também, há negligência da higiene básica, sendo os itens
necessários fornecidos em escassez pelo Estado, fazendo com que as mulheres dependam do fornecimento dos itens pelos seus familiares
e/ou busquem maneiras alternativas, precárias e perigosas de sanar essa falta (ZANINELLI, 2015, p.114). Cabe destacar que a violência
sexual é também um elemento presente no encarceramento feminino. Mesmo não reconhecida oficialmente, a violência sexual é uma forma
de punição dentro do cárcere feminino que acontece, muitas vezes, através de sua inserção em práticas habituais das prisões, como a revista
íntima (DAVIS, 2018, p. 86-87), a qual seria uma estratégia de segurança, mas na verdade é uma política de controle sobre os corpos.
Existe, também, uma questão peculiar sobre a saúde do encarcerado, em relação ao uso de substâncias psicoativas e o
desenvolvimento de doenças. Valença e Moraes (2006) citam um estudo feito na Inglaterra, que examinou 500 indivíduos condenados por
homicídio, onde foi concluído que 6% apresentavam esquizofrenia e 44% tinham histórico de algum transtorno mental. No caso da
população carcerária feminina, a situação se agrava pois, em relação aos homens, elas são mais propensas a obter dependência ou abuso
de substâncias psicoativas e outras, desenvolver patologias psiquiátricas como depressão e ansiedade, além de utilizar drogas pesadas como
a cocaína e a heroína. Ademais, os determinantes que afetam a saúde ou os agravos de situações prévias acham-se sobrepostos, tanto por
meio da precarização das condições dos presídios brasileiros, quanto pela existência de fatores relacionados ao ambiente das instituições
e às questões do sexo (SANTOS, et.al, 2017). Além dos aspectos biológicos, há também características ligadas ao feminino, como a
emoção, a sensibilidade, a angústia e a tristeza, que contribuem como estressores no comprometimento da saúde mental das mulheres em
cárcere (LIMA et.al, 2013).A vida encarcerada faz com que tais transtornos se intensifiquem, visto que há uma degradação e
despersonalização do indivíduo, onde ele é apenas mais um ser trancafiado, que não socializa, não tem o básico para sua sobrevivência e
acaba por buscar formas de sair daquela realidade e, inclusive, obter algum tipo de prazer, o que faz com que a adesão às substâncias de
todos os tipos seja tão presente. Dessa forma, em consequência deste conjunto de fatores, chega-se a um deterioramento psíquico que pode
levar ao desenvolvimento das patologias citadas.
No que diz respeito ao recorte de raça e gênero, o mesmo se constitui como interseccionalidade. Conforme relatório do Infopen
Mulheres de 2018, 62% das mulheres encarceradas são negras. Legitima-se, por parte do Estado, a premissa de que “a carne mais barata
do mercado é a carne negra”, como citado na canção de Seu Jorge. Além disso, a objetificação do corpo feminino, reforçada pelo
patriarcado e pela cultura do estupro, faz com que as mulheres negras sejam duplamente oprimidas, sendo vítimas do racismo e o machismo
(NEVES; RIBEIRO; CABRAL, 2016), os quais são assustadoramente eficazes na consolidação da estrutura da sociedade de classes. Ou
seja, o racismo que as oprime desde a infância, a marginalização imposta às classes de menor poder aquisitivo e o machismo que persegue
a mulher diariamente, colocam as mulheres negras em desvantagem frente ao Estado e as autoridades, que deslegitimam seu sofrimento e
sua busca por direitos.
Introduzidas, também, neste contexto, a população transgênera se depara do mesmo modo com tais padrões produzidos ao longo
dos tempos, e, principalmente em relação à luta travada para com o movimento LGBTQIA+, inicia-se o rompimento com o processo de
marginalização e invisibilidade, habitualmente imposto a este grupo. A partir das necessidades particulares destas pessoas perante às
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características, citadas neste artigo, do sistema prisional, surge uma categórica busca por uma maneira de responder às opressões e a
transgressão de seus direitos propostos em lei. Todavia, estas respostas não são de fácil acesso e obtenção (LIMA & NASCIMENTO,
2014).É importante salientar que todos que estão presentes na organização social do cárcere (administradores, agentes, apenados e
apenadas, familiares dos indivíduos em circunstância de privação de liberdade, entre outros) encontram-se imersos com certa carga social
de pressuposições e preconceitos em relação às questões de gênero, e é exatamente esta potência da carga quem valida ou possibilita graves
desrespeitos ao público transgênero na prisão. Se fora das grades esses sujeitos já estão em situação de vulnerabilidade e marginalização,
na comunidade de dentro do cárcere essa situação toma proporções gigantescas (LIMA & NASCIMENTO).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Goffman (1992) descreve a prisão como uma instituição total, onde, em diversos graus, existe uma tendência ao fechamento.
Fechamento da relação social com o mundo externo, da mutilação da personalidade dos indivíduos através de humilhações e degradações,
além de uma morte civil, aculturação e infantilização do eu. Luiz Antônio Bogo Chies (2005) descreve que a prisão pode ser relatada como
um instituto de privações, não somente da liberdade locomotiva dos homens e mulheres que a ela são submetidos, mas também da
identidade, da dignidade, da cidadania, sendo, acima de tudo, um local de invisibilidades, por causa dos muros e fronteiras existentes ali.
No cárcere, há indivíduos com vidas diferentes passando pela mesma experiência, obtendo uma intimidade forjada, sufocados por grades
de ferro e paredes, que, se falassem, contariam histórias de violência, medo, dor, sofrimento e paixão. Nesta dura realidade que se
encontram as mulheres encarceradas, cada uma com seu relato pessoal de vida, seus costumes na prática delituosa e, por vezes, acostumadas
com o vai e vem dos procedimentos ilícitos.
Ocorreram transformações nas ações delitivas das mulheres. Os crimes praticados por elas não estão mais inseridos nos chamados
“delitos femininos”, como aborto, infanticídio, homicídio passional, isto pois houve um aumento nas taxas de condenação por infrações
relacionadas a roubos, contrabandos de entorpecentes, homicídios, sequestros entre outros (ESPINOZA, 2004, P. 126). O volume de
encarceramentos femininos aumentou drasticamente nos últimos anos, o que tornou ainda mais nítidas as situações enfrentadas pelas
mulheres dentro das instituições carcerárias. Além disso, tem-se uma carência na constituição e efetivação de políticas públicas que
abordem as violências de gênero dentro do sistema carcerário.
Os problemas penitenciários acarretam uma maior quantidade de dificuldades, visto que os fatores problemáticos do local ligados
à situação de estar recluso contribuem ainda mais para o desenvolvimento de doenças, tanto psicológicas (depressão, demência e
esquizofrenia), como de enfermidades (tuberculose e AIDS). Ademais, como resultado de tudo isso ocorrem as rebeliões e greves nos
espaços prisionais, em virtude da revolta que os detentos sentem por estarem submetidos a locais como esses, que deveriam ser punitivos,
mas não desumanos como são. Da mesma forma, a realidade vivida por detentas em penitenciárias femininas é preocupante. As estruturas
internas desses locais e as normas de convivência quase nunca estão adaptadas às necessidades da mulher, já que são sempre planejados
sob a concepção do público masculino (LANFREDI, 2014, p. 1). Além disso, há uma negligência com a saúde da mulher, visto que os kits
higiene recebidos não duram o mês todo, o que faz com que, por vezes, elas usem miolo de pão como absorvente, e não há a presença
médicos gerais, muito menos ginecologistas.
A realidade vista no cárcere abre margem para o questionamento do papel do Estado, visto que, por meio do encarceramento
feminino em massa, chamado de “feminização da pobreza” por alguns autores, se constitui como uma tentativa de solucionar a questão da
criminalidade no Brasil, a qual está intrinsecamente vinculada ao problema da desigualdade social no país. Entretanto, tal prática é uma
tentativa higienista de controle social de grupos marginalizados (SANTOS, 2018). Ademais, o presídio, assim como outras instituições,
reforça de forma estrutural o racismo e o machismo que, nesse caso, marca ainda mais a trajetória de vida das mulheres encarceradas com
a fragilidade, a violação de direitos e a pobreza, entre outros fatores. O sistema judicial criminal brasileiro se mostra, assim, um sistema
seletivo reforçador da exclusão de grupos já vulneráveis, determinando, por exemplo, as mulheres negras como mais suspeitas do que as
mulheres brancas (TREVISAN, 2018).
No que diz respeito às mulheres transexuais encarceradas, as quais possuem uma realidade ainda pouco compreendida pela
sociedade, a questão social é muito mais complexa e desumana. Diversas vezes elas são expostas a situações absurdas, como por exemplo
serem presas em alas voltadas para homens. São abusos que acometem desde a integridade física dessas mulheres, até seus princípios e
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sua identidade (SOUZA & FERREIRA, 2016). As questões vinculadas ao cárcere e ao gênero são extremamente complicadas, visto que
são problemas radicados na população brasileira e que podemos perceber a partir dos números de mortes diárias que as pessoas trans
sofrem (LIMA & NASCIMENTO, 2014).
Diante disso, cabe a nós refletirmos sobre a realidade em que vivemos e de que forma podemos, juntamente com o governo, investir
e aprimorar as políticas públicas. Porém, não apenas as direcionadas à execução penal, mas também as de educação, segurança, saúde,
geração de empregos e habitação, para que seja possível diminuir as desigualdades sociais e as vulnerabilidades (ROSSINI, 2015). Além
do mais, há uma necessidade imediata de um olhar fixo para este assunto e a indispensabilidade da implementação de programas que não
foquem somente no que ocorre após a efetivação da pena, mas também que trabalhem com a prevenção desses crimes. Assim, quem sabe
as marcas visíveis e invisíveis deixadas pelas grades, se tornem sinais mais humanos e compreensivos, levando sempre em consideração a
pessoa que existe ali.
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MAKKI, S. H. & SANTOS, M. L. “Gênero e criminalidade: Um olhar sobre a mulher encarcerada no Brasil.” In: Âmbito Jurídico, Rio
Grande,
XIII,
n.
78,
jul
2010.
Disponível
em:
<http://ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8080>. Acesso em 18/04/21.

48

MULHERES EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES

MEDEIROS, A. C. A. & SILVA, M. C. S. “A atuação do psicólogo no sistema prisional: analisando e propondo novas diretrizes.” Revistas
Transgressões Ciências Criminais em Debate, vol. 2, n. 1, 2014.
MELLO, D. C. “Quem são as mulheres encarceradas?”. Repositório PUC-RS [Dez, 2018]. Disponível em:
https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/5009/1/000409563-Texto%2BCompleto-0.pdf. Acesso em: 18/04/21
NEVES, T.R.S, RIBEIRO, D.F., CABRAL, G.C.M. Direitos das Mulheres Negras e o Sistema Penitenciário Cearense. Extensão em Ação,
Fortaleza, v.3, n.12, Out/Dez. 2016.
OBSERVATÓRIO DAS DESIGUALDADES. O aumento do encarceramento feminino no Brasil: pobreza, seletividade penal e
desigualdade de gênero. Minas Gerais: 2020. Disponível em: http://observatoriodesigualdades.fjp.mg.gov.br/?p=975. Acesso em:
17/04/21.
RELATÓRIO SOBRE MULHERES ENCARCERADAS NO BRASIL. Promoção: Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional
(CEJIL). Fevereiro, 2007.
ROSSINI, T. R. D. “O sistema prisional brasileiro e as dificuldades de ressocialização do preso.” Direito Net [06/01/2015]. Disponível
em:
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/8784/O-sistema-prisional-brasileiro-e-as-dificuldades-de-ressocializacao-do-preso.
Acesso em: 18/04/21
SAFFIOTI, H. I. B. Gênero, Patriarcado, Violência. Rio de Janeiro: Perseu Abramo, 2004.
SANTOS, I.C.F. A Discussão Acerca do Perfil do Encarceramento Feminino no Brasil e sua Problematização pela Cor e Classe Social.
2016.
SANTOS,
S.
M.
Ressocialização
através
da
educação.
Direito
Net.
São
Paulo.
2005.
Disponível
em:<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2231/Ressocializacao-atraves-daeducacao>. Acesso em: 15/04/21
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CAPÍTULO 7
A COR COMO FATOR PREDISPONENTE: MULHERES NEGRAS E A VULNERABILIDADE
AO HIV/AIDS
INGRID PALOMA RODRIGUES MARTINS 1
NAYANE DIAS DE SOUZA 2
DÉBORA CERQUEIRA VIEIRA OKABAYASHI 3
INTRODUÇÃO
A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) tem se configurado ao longo dos anos, como um grande problema para a saúde
pública, os primeiros registros ocorreram nos anos de 1977 e 1978, nos Estados Unidos, Haiti e África Central, chegando ao Brasil em
1982, (SOUZA et al., 2020). Sendo caracterizada como uma doença de certas populações, descritas como “grupo de risco”, que possuíam
determinadas práticas sexuais e sociais, acometendo inicialmente os homossexuais e bissexuais (MALISKA, 2009), mas que com o passar
dos anos se alastrou para a população em geral.
Desde o surgimento da infecção até o aparecimento de algum sintoma, podem perpassar meses ou anos, podendo se desenvolver
de cinco a oito anos, mas podem ocorrer, que em pessoas infectadas há mais de 15 anos ou mais a ausência de complicações em decorrência
do HIV/AIDS (CARVALHO et al., 2007). As manifestações do HIV são divididas em três fases:

Infecção na fase aguda (de 0 a 4 semanas): É o tempo entre a infecção e o surgimento dos primeiros sinais e sintomas da
doença. Fase assintomática ou de latência clínica: Ocorre após a fase aguda, e geralmente não apresenta sinais e sintomas,
embora o HIV esteja se multiplicando no organismo. A duração dessa fase é em média de 8 a 10 anos, podendo variar de
pessoa para pessoa (BRASIL et al.,2017).

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids) é a fase mais avançada da infecção causada pelo Vírus da Imunodeficiência
Humana (HIV), que fragiliza o sistema imunológico do organismo, deixando a pessoa infectada mais vulnerável a doenças oportunistas
(OLIVEIRA e JUNQUEIRA 2020).
De acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas (UNAIDS) em 2020, evidenciou-se que cerca de 38 milhões de pessoas
vivem com HIV, em todo o mundo, e, estima-se que no ano de 2019 tenha ocorrido 690 mil mortes relacionadas à patologia. Enquanto no
território brasileiro conforme dados do Ministério da Saúde no mesmo período, aproximadamente 866 mil pessoas vivem com o HIV.
Diante do cenário do HIV/Aids, retoma-se ao seu surgimento, quando enfatizava sobre os grupos de “risco”, assim o crescimento
da prevalência da infecção nas mulheres corrobora para inserção da população feminina como vulneráveis a infecção. Segundo o boletim
epidemiológico HIV/Aids – 2019, aproximadamente 332.505 mulheres foram notificadas com HIV.
Desta maneira, as vulnerabilidades das mulheres frente ao HIV/Aids possuem causas multifatoriais e podem ser explicadas em
razão das desigualdades estruturais da sociedade, para Carmo e Guizardi (2018), as mulheres ao longo da história são vistas como frágeis
e submissas ao homem, e mesmo diante de tantas lutas e avanços, a sociedade ainda estimula a cultura machista e patriarcal, o que resulta
em uma desigualdade entre os sexos e, torna o gênero feminino cada vez mais vulnerável.
Mas apesar da população feminina encontrar-se em posição de vulnerabilidade, ao se observar as variáveis dos estudos, as mulheres
negras possuem dados alarmantes diante do HIV/Aids, o que evidencia a potencialização dos riscos na raça negra. O estudo de Zambl e
Ramacciotti (2020), afirma que as mulheres negras são100 vezes mais vulneráveis ao HIV/Aids do que as mulheres brancas.
Desta forma é importante compreender a vulnerabilidade que afetam as mulheres negras, objetivando identificar os fatores que
favorecem a vulnerabilidade da mulher negra, seguindo com o questionamento sobre: “Quais os fatores que predispõem as mulheres negras
ao HIV\Aids? ”. Mediante esta indagação surge a preocupação em buscar dados para que sejam estudados, analisados e discutidos,
objetivando construir estratégias eficazes que garantam a igualdade de gênero e uma assistência de qualidade.
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METODOLOGIA
Este projeto decorre de uma revisão sistemática que objetivou responder a seguinte pergunta: Quais são os fatores que predispõem
mulheres negras ao HIV/AIDS? Sendo realizada em (4) etapas o projeto, (1) Produção das combinações de descritores a modo a abranger
mais artigos que abordam os fatores que predispõem a mulher negra ao HIV\Aids, sendo elas: Mulheres AND negras AND fatores de risco
AND HIV\Aids; Mulheres AND negras AND vulnerabilidade AND HIV\Aids; Mulheres AND negras AND predisposição AND
HIV/Aids; Mulheres AND negras AND vítimas AND HIV\Aids; Mulher afrodescendente AND vulnerabilidade AND HIV\Aids; Mulher
afrodescendente AND fatores de risco AND HIV\Aids.
Seguindo pelo levantamento de dados, compreendendo a (2) etapa, sendo utilizados as bases de dados, Scientific Electronic Library
Online (Scielo), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google Scholar para a aplicação das
combinações. A (3) etapa se fez pela aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, a qual abrangeram: Os trabalhos incluídos, foram os
que retratavam a predisposição das mulheres negras ao HIV/AIDS, bem como os estudos que contemplassem o objetivo desta revisão. Já
dentre os critérios para exclusão estavam os artigos que citavam outras populações que não mulheres negras, além de artigos repetidos que
faziam parte de mais de uma dessas bases científicas pesquisadas, assim como os que fugiam do tema proposto. A (4) se fez pela construção
e fundamentação da discussão do projeto, assim como a apresentação dos dados.

RESULTADOS
Foram encontrados 395 artigos nas bases de dados, os duplicados entre os descritores da mesma base não foram considerados. De
acordo com os critérios de exclusão 50 artigos foram selecionados para serem lidos na íntegra e, por fim, 07 artigos compuseram o escopo
dessa revisão.
Figura 1. Artigos selecionados
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DISCUSSÃO
VULNERABILIDADES DAS MULHERES NEGRAS FRENTE AO HIV/AIDS
O HIV\Aids desde o seu surgimento perseveram "grupos de risco", que ao decorrer do tempo foi possível observar a abrangência
da transmissão para a população em geral. Entretanto evidencia que a população feminina é tida como um público vulnerável, em razão
de questões multifatoriais, as quais, as colocam como alvo das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Riscaldo et al., (2010) relata que a
vulnerabilidade ocorre pelas desigualdades estigmatizadas entre homens e mulheres, o que é reafirmado com o estudo de França e Silva
(2016), que retrata o sexo feminino mais vulnerável ao HIV/Aids.
Diante do segmento de vulnerabilidade, é destacado no ensaio de Moura e colaboradores (2021), as questões sociais de submissão
e inferioridade que são impostas às mulheres e que permeiam uma situação vulnerável ao HIV/Aids. O que elenca em situações de
dependência financeira que tem ênfase na violência patrimonial, bem como faz ligação direta com a violência doméstica e a violência
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sexual, corroborando com o estudo de Lima et al., (2013), a qual cita como fator de vulnerabilidade para as mulheres a dificuldade de
inserção no mercado de trabalho, desigualdade de remuneração, e, também acrescenta a este quadro, as violências praticadas contra a
figura da mulher (sexual, doméstica, patrimonial e moral).
Dessa mesma forma Alexander, (2020), traz a expressão violência por parceiro íntimo (VPI) como uma capacidade maior em tornar
as mulheres vulneráveis às situações de HIV/Aids em razão de favorecer uma limitação para negociar o sexo seguro, menor utilização de
preservativos e as colocando mais propensas a terem comportamentos sexuais de risco, que por vezes ocorre pelo fato da mulher não ter
autonomia sobre o seu corpo. O que se encontra em paralelo com o ensaio de Fernandes (2020) a qual relata a perda de espaços para
discussão acerca dos direitos sobre o corpo, refletindo a necessidade das políticas serem voltadas para a autonomia feminina.
Mesmo diante das mulheres encontrarem-se como público vulnerável, existem algumas que ficam mais expostas aos riscos de
contaminação e, ao retratar a variável raça/cor as mulheres negras tem uma potencialidade a exposição das infecções sexualmente
transmissíveis. Segundo Santos, (2016), os segmentos mais pobres da população encontram-se mais vulneráveis ao HIV/Aids, bem como
a vulnerabilidade das mulheres, o uso de drogas e álcool, a influência na prática sexual desprotegida, o início da vida sexual precoce e a
baixa utilização de preservativos foram considerados fatores predisponentes.
No mesmo contexto, Santos e colaboradores (2002), revela que a população das mulheres negras representa um risco de incidência
de HIV/Aids em 40% maior do que as mulheres brancas, o que entra em consonância com o boletim epidemiológico HIV/Aids - 2020,
que se nota que, desde 2009, os casos de aids são mais prevalentes em mulheres negras e as proporções observadas foram de 56,4% e
59,3% entre homens e mulheres negras (BRASIL, 2020).
Tais dados podem ser explicados a partir do estudo de Andrade et al., (2019) a qual é evidenciado, que a população negra mantém
maior comportamento de risco para o HIV/Aids, o que pode ser explanado em decorrência da relação sexual sem proteção, bem como as
mulheres jovens negras manterem relações sexuais desprotegidas com parceiros mais velhos, o que as colocam em situação de
vulnerabilidade, como também revela que a depressão e o uso de álcool e drogas potencializam o risco para o HIV.
É elencando os fatores socioeconômicos como macrodeterminantes para as vulnerabilidades das mulheres, o que engloba, renda,
trabalho, escolaridade, idade e raça, bem como fatores relacionados às práticas sexuais das mulheres, o que evidencia a necessidade de
aplicação efetiva de políticas sociais e de saúde a fim de frear a disseminação do HIV/Aids, enfatizando a mobilização dos serviços de
saúde para o cuidado integral às mulheres.

AÇÕES DE PROTEÇÃO PARA AS MULHERES NEGRAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES E AS POLÍTICAS
COMO PROTETORAS DA SAÚDE DA MULHER.
Ao longo dos anos, muito tem se discutido sobre o conceito de saúde, sendo apresentado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) em 1946 a definição: “Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença
ou enfermidade”, conceito este que deve ser trabalhado e discutido na sociedade, sendo os profissionais de saúde mediadores deste
processo, em busca de garantir os direitos da população, prezando pela equidade.
Segundo Silva e colaboradores (2020), a desigualdade social no Brasil tem raça e gênero, podemos identificar essa fragilidade,
visto que para a sociedade as mulheres são um público muitas vezes dependente do homem, que mesmo diante de grandes avanços para a
população feminina em questões sociais e de saúde, é necessário efetivar os seus direitos apontados na Constituição Federal de 1988, a
qual dispõe sobre: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.
Seguindo pela Lei Magna que rege o Brasil, a mulher tem os mesmos direitos que os homens e não devem ser reduzidas em nome
de um machismo estrutural, que persiste em existir na sociedade moderna, pois a vulnerabilidade gritante da população feminina, decorre
sobre um prejuízo em seu processo de saúde- doença.
De acordo com Guedes e Fonseca (2009), a violência baseada no gênero tem se constituído em um fenômeno social que influencia
diretamente o modo de viver, adoecer e morrer das mulheres. Em vista de mudanças estruturais desse quadro de violências escancaradas
contra as mulheres, Nascimento (2017) recomenda que seja implantado políticas efetivas e ações concretas que garantam acesso aos
programas de saúde destinados a saúde da mulher com foco na promoção, prevenção, planejando e acolhimento a mulher em sua totalidade
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Nesta concepção o Sistema Único de Saúde (SUS) deve estar estruturado para acolher o público feminino em especial a mulher
negra, visando uma assistência de qualidade, empregando uma forma de organização do serviço, através das redes de atenção à saúde,
que são estruturadas para atender o usuário, conforme a complexidade do caso, o que é enfatizado por Ramalho et al., (2018) a qual reforça
a necessidade da produção de estratégias eficazes, por parte das esferas governamentais, que despertem entre a população negra a
consciência da prevenção em seu cotidiano.
Partindo deste mesmo princípio, Batista (2021), constatou que há uma dificuldade de acesso aos serviços de saúde, que dificultam
a integralidade do cuidado, existindo um despreparo por parte dos profissionais na assistência à mulher negra, através do uso de práticas
preconceituosas e racistas, que resultam em um distanciamento entre os serviços de saúde e os usuários.
Observa-se diante dos estudos que se faz necessário a efetividade de ações governamentais, para que de fato seja (re)estruturado a
qualidade de vida das mulheres negras, sendo necessário, políticas de educação e profissionalização dessas mulheres, em decorrência de
prepara-las para o mercado de trabalho, bem como proporcionar o autocuidado, caminhando paralelo com as políticas eficazes da área da
saúde para o cuidado integral das mulheres negras frente ao contexto de HIV/Aids, o que se faz principalmente a necessidade de educação
permanente, para os profissionais de saúde, objetivando um cuidado holístico voltado para a mulher negra e a garantia dos direitos das
mulheres em situação vulnerável.
Traçando ações que tiveram bons resultados, frente ao manejo de pacientes com HIV/Aids, pode-se citar as do Caderno de Boas
Práticas em HIV/Aids na Atenção Básica (2014) a qual incluem-se: Descentralização, baseada no matriciamento, a utilização de
tecnologias, a qual proporciona a utilização do Telessaúde, bem como a implementação do matriciamento pelo WhatsApp através dos
grupos, com a proposta de ampliação da qualificação dos profissionais de saúde e atendimento dos pacientes. Assim como a realização de
teste rápido nas unidades de saúde, a qual tem o papel de empoderar a atenção primária, visando garantir o acesso aos serviços de saúde e
qualidade da assistência prestada, através de estratégias potencializadas no cuidado dos indivíduos portadores de HIV/Aids.

CONCLUSÃO
A vulnerabilidade das mulheres frente a infeção por HIV/AIDS tem causas multifatoriais, que mesmo diante de tantas lutas raciais,
a raça negra é uma população massacrada por contextos sociais que afetam diretamente o seu processo saúde-doença.
Observando que os fatores predisponentes para a vulnerabilidade se encontram os socioeconômicos, violências (doméstica,
patrimonial, sexual, psicológica e moral), bem como fatores relacionados às práticas sexuais que as mulheres são impostas, fazendo ligação
direta com a autonomia sobre o corpo feminino, evidencia a necessidade da garantia dos direitos da mulher, com ênfase na educação e
saúde, a qual requer que seja proporcionado o empoderamento da mulher.
Nesta perspectiva é essencial que se construa políticas de inserção das mulheres negras em processos educacionais e
profissionalizantes, o que fortalece a inserção no mercado de trabalho, bem como influência no nível de conhecimento sobre os
autocuidados. Sendo que tais políticas devem estar em conformidade com o plano de saúde para as mulheres, fortalecendo um cuidado
integral que abrange todos os ciclos da mulher.
Diante do exposto, muito se tem a caminhar quando se trata de vulnerabilidade para a infeção por HIV/AIDS, em especial na
mulher negra é preciso construir estratégias que possibilitem delinear ações eficazes em todas as esferas governamentais, mas em especial
da saúde pois são a rede responsável pelo cuidado integral e requerem de seus profissionais a prestação de uma assistência com enfoque
étnico-racial, que pode ser viabilizado através de educação permanente, que visem a integralidade do cuidado, fortalecendo o elo entre o
usuário e os profissionais.
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CAPÍTULO 8
FEMINICÍDIO EM JI-PARANÁ, RONDÔNIA, AMAZÔNIA – DOR E DESAMPARO EM TEMPOS
VIRULENTOS

JOSÉLIA GOMES NEVES
JULIANA MARTINS GARCIA KUZMA
HELENA MARIA DE JESUS LAUREANO

INTRODUÇÃO
A divulgação da matéria, “Jovem de 25 anos é encontrada morta em casa de Ji-Paraná” pelo Portal de notícias G1 no dia 3 de
outubro de 2020 mobilizou a atenção de muitos. A leitura da manchete permitiu entender que como outras mulheres de Rondônia a jovem
infelizmente havia sido vítima de feminicídio em plena pandemia. Quem a agrediu? Onde ocorreu o assassinato? Que instrumento foi
usado para acabar com sua vida? Onde se encontra o seu assassino?
Estas questões foram importantes para orientar a elaboração do presente estudo. Um recorte da investigação que se encontra em
andamento: Estudos sobre o Mapa da Violência 2015: repercussões do feminicídio em Rondônia à luz da educação crítica. Uma atividade
proposta pela Linha de Pesquisa Amazônia Feminista do Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA) vinculado à Universidade
Federal de Rondônia – Campus Urupá de Ji-Paraná. A referida pesquisa é desenvolvida por mulheres que atuam na área da educação básica
e superior. Foi mobilizada por duas questões centrais: de um lado pela escassez de estudos sobre feminicídio produzidos em Rondônia e
em decorrência disso, busca ampliar e aprofundar investigações sobre o tema a partir das contribuições de escritos de mulheres professoras
por meio da educação crítica freireana (FREIRE, 1987).
Representa um modo de responder as interpelações legislativas e normativas que atribuem à educação a função de “promover [...]
programas de educação governamentais e privados, destinados a conscientizar o público para os problemas da violência contra a mulher,
recursos jurídicos e reparação relacionados com essa violência”. (ONU, 1994, p. 4), premissas reiteradas pelo Brasil por meio do Decreto
nº 1973 (BRASIL, 1996).
Ainda nesta direção, a Lei. 11.340 – também conhecida como Lei Maria da Penha, reforçou e estabeleceu que é tarefa de toda a
sociedade brasileira combater as desigualdades e violências de gênero. A educação é convocada para a luta e o enfrentamento às violências
contra as mulheres por meio da efetivação de um trabalho formativo de caráter preventivo em ambiente escolar e não escolar. Uma pauta
possível de ser contemplada por meio da inserção temática no currículo escolar:

Art. 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto
articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios [...], tendo por diretrizes: [...]. VIII - a
promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com
a perspectiva de gênero e de raça ou etnia; IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os
conteúdos relativos aos direitos humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e
familiar contra a mulher. (BRASIL, 2006, p. 3).

As leituras de textos de educação crítica permitem compreender que, “como experiência especificamente humana, a educação é
uma forma de intervenção no mundo”. (FREIRE, 1996, p. 61). A palavra intervenção no pensamento freireano pode significar tanto a
elaboração de gestos para reproduzir e manter a ideologia dominante mas, pode paradoxalmente representar um conjunto de
problematizações e atos às injustiças sociais. Adotamos em nossos trabalhos a perspectiva que enxerga na educação um recurso de
resistência diante da opressão que atinge as mulheres vitimadas pela violência: “Sou professor [e professora] a favor da luta constante
contra qualquer forma de discriminação [...], contra a ordem capitalista vigente [...], a favor da esperança que me anima apesar de tudo”.
(FREIRE, 1996, p. 64). Assim, a finalidade central deste trabalho foi analisar um caso de feminicídio ocorrido na zona rural de Ji-Paraná,
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Rondônia em outubro de 2020 à luz do estudo produzido pela Flacso Brasil: O Mapa da Violência – homicídio de Mulheres no Brasil
(WAISELFISZ, 2015). A intenção foi comparar os indicadores do documento: idade, cor da vítima, local da agressão, perfil do agressor e
instrumento utilizado com o crime ocorrido na localidade no intuito de ampliar a compreensão a respeito da violência feminicida.
Analisar a violência letal contra as mulheres a partir de macro informações se faz necessário, na medida em que constitui um
modo de buscar possíveis correspondências com detalhes locais na busca de aproximações, contradições ou confirmação em
relação à pesquisa mais ampla. (NEVES, 2020, p. 67).

A pesquisa em curso caracteriza-se como qualitativa, pois dentre suas características, considera os conhecimentos do investigador
ou investigadora, com o entendimento que: “os dados não se revelam diretamente aos olhos do pesquisador e nem este os enfrenta
desarmado de todos seus princípios e pressupostos, ao contrário, é a partir da interrogação que ele faz aos dados, baseada em tudo que ele
conhece do assunto”. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 4). Os materiais foram extraídos de fontes digitais. Este tipo de procedimento
metodológico é chamado de pesquisa documental, que “vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”. (GIL, 2002, p. 51).
A escolha por este tipo de coleta de dados levou em conta duas questões: primeiro é que as informações necessárias ao estudo
estavam disponibilizadas na internet. E, segundo, considerou o contexto da pandemia provocada pelo covid-19 e em decorrência disso,
procuramos levar em conta as recomendações prescritas nos protocolos de saúde referentes ao distanciamento social tendo em vista os
riscos de contágio. Além disso, compreendemos que as pressões feministas nas ruas, no ciberespaço e na academia sobre a invisibilidade
dos dados referentes à violência cometida contra as mulheres, parecem fazer efeito, sobretudo com a ampliação do espaço digital: “A
circulação de notícias sobre feminicídios e violências contra mulheres aumentou ao longo dos anos graças às ações dos movimentos de
mulheres e feministas que pressionam para que haja destaque da pauta [...]”. (RAMOS, 2021, p. 6).

Memória, História e Feminicídio – lembranças de dor
Em poucas linhas, num canto de página, espremida entre fraudes do INAMPS e o rumoroso caso Baumgartem, está a notícia
curta: Ontem, em São Caetano, Fulano de Tal matou sua esposa com sete facadas. O fato é verdadeiro e saiu no jornal do dia
26 de julho. [...]. O assassinato de uma mulher por seu marido ou companheiro só merece as manchetes quando se trata
de gente conhecida — assim como outros crimes. (CORREIA, 1986, p. 28).

Muitas meninas tiveram suas infâncias embaladas por músicas como: “Se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e
depois escapo”, uma composição de Sidney Magal produzida em 1977. Possivelmente não sabiam que neste mesmo ano ocorreria o
assassinato de Claudia Lessin Rodrigues, uma jovem carioca de 21 anos (MEMÓRIA GLOBO, 2021). Nesta época, homicídios de
mulheres cometidos por parceiros eram classificados como crimes passionais. Quatro anos depois, o conhecido cantor Lindomar Castilho
assassinou a ex-mulher Eliane de Grammont por causa de ciúmes. Ela tinha 25 anos. (RODRIGUES, 2020).
A discussão sobre estas violências cometidas contra as mulheres foi de certo modo problematizado e popularizado pela minissérie:
“Quem ama, não mata!” de autoria de Daniel Filho e Euclydes Marinho veiculada em 1982 pela Rede Globo de Televisão. (MEDEIROS,
2011). Ela buscava também retratar a reação dos movimentos feministas e suas problematizações à impunidade, suas interrogações às
práticas culturais ancoradas no argumento da “legítima defesa da honra”.
Estas questões aliadas a um conjunto de esforços resultantes de mobilizações e escritos de movimentos feministas, setores
institucionais, acadêmicos e jurídicos possibilitaram que em 2015, na gestão da presidenta da República, Dilma Rousseff fosse possível
dar um passo significativo em direção ao enfrentamento à violência letal. Assim, a Lei nº 13.104 estabeleceu que é: “[...] Feminicídio VI
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino [...] quando o crime envolve: I - violência doméstica e familiar; II - menosprezo
ou discriminação à condição de mulher. [...]”. (BRASIL, 2015, p. 1). Posteriormente foi sistematizado o documento Diretrizes Nacionais
para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de Gênero as Mortes Violentas de Mulheres. Uma importante contribuição na medida
em que constituiu uma releitura do Protocolo Latino-americano para a questão adaptado ao contexto brasileiro, pois: “[...] nomear as mortes
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violentas de mulheres como [...] feminicídio faz parte das estratégias para sensibilizar as instituições e a sociedade sobre sua ocorrência
[...]”. (PASINATO, 2016, p. 13). No entanto, a cultura da violência sexista desafia as recentes políticas de combate ao feminicídio no
Brasil. O “impedimento” da presidenta Dilma Rousseff em 2016 interrompeu drasticamente um conjunto de ações de combate a estas
violações, sobretudo com o fim da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) e o Programa Políticas para as Mulheres –
promoção da autonomia e enfrentamento à violência criado em 2012.
Em decorrência deste grave quadro político ocorreu o corte de recursos para combater a violência doméstica atingindo inclusive
um dos serviços mais acessíveis e de alcance nacional, o Ligue 180: “em 2019, nenhum recurso está reservado para uma das principais
iniciativas de combate à violência de gênero em vigor no país: a Central de Atendimento à Mulher”. (RIBEIRO; SABINO, 2019, p. 1). E
foi neste contexto de extrema fragilidade que a pandemia decorrente da covid-19 chegou e colocou o mundo de cabeça para baixo,
sobretudo para as mulheres.
Feminicídio – vivência de terror, desamparo e os silêncios na Pandemia
O ano de 2020 marcou para sempre nossas vidas. O surgimento da maior crise sanitária do século XXI decorrente do vírus SARSCoV-2 causadora da covid-19 provocou tristezas, perplexidades, dores e o aumento da violência contra as crianças e as mulheres. A nosso
ver, as violações envolvem tanto as ações e omissões do poder público na gestão da pandemia como as responsabilidades individuais. E
neste contexto, para evitar a infecção do Sars-coV-2, a campanha do “fique em casa” ganhou uma ampla dimensão por diferentes setores
da sociedade. Uma situação que ao invés de suscitar segurança provocou o pavor porque “A maioria das mulheres continua sendo vítima
de violência dentro de casa (42%)”. (BUENO; LIMA, 2019, p. 7). E confirmando infelizmente esta pesquisa, foi em sua residência que a
universitária Jaqueline, uma jovem de 25 anos foi assassinada por seu marido Carlos, em 3 de outubro de 2020, um sábado, na zona rural
do município de Ji-Paraná, estado de Rondônia. (PORTAL G1, 2020; ROAGORA, 2020; NEWSRONDÔNIA, 2020; RONDONIAGORA,
2020; UNIR, 2020; TUDORONDÔNIA, 2020; FOLHADEVILHENA, 2020).
A localização dos dados foi identificada por meio de procura no buscador Google mediante a apresentação dos seguintes descritores:
feminicídio Ji-Paraná e outubro. As informações foram coletadas em Portais de notícias disponibilizados pela internet, não em páginas
policiais e nem de caráter apelativo. Decisão mobilizada pela orientação de evitar os efeitos da revitimização: “em todas as fases do
processo, [...] não revitimizar as vítimas sobreviventes e/ou indiretas – o que se dá comumente por meio da reprodução de estereótipos
para culpabilizá-las pela violência sofrida”. (PASINATO, 2016, p. 60). Foram selecionados e sistematizados 7 (sete) registros digitais
referentes ao feminicídio de Jaqueline com vistas a analisar a referida violência.

Quadro 1 – Feminicídio em Ji-Paraná-RO
Ord.

1

Manchete e Fonte

Indicadores

Data

Jovem de 25 anos é encontrada morta em casa
de Ji-Paraná, RO; marido é o principal Idade: 25 anos
suspeito.
Local da agressão:
Fonte:
casa
03.10.20
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020
Possível
agressor:
20
/10/03/jovem-de-25-anos-e-encontradamarido
morta-em-casa-de-ji-parana-ro-marido-e-oprincipal-suspeito.ghtml

2

Jovem de 26 anos é morta com tiro no peito em Idade: 26 anos
03.10.20
Ji-Paraná; marido é suspeito de tentar simular Local da agressão: 20
suicídio
casa
Fonte: https://roagora.com.br/destaque/jovem- Possível
agressor:
de-26-anos-e-morta-com-tiro-no-peito-em-ji- marido
parana-marido-e-suspeito-de-tentar-simularInstrumento: arma de
suicidio/
fogo

3

PM registra terceira morte violenta em menos
de 24 horas em Ji-Paraná
Idade: 25 anos
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Fonte:
https://www.newsrondonia.com.br/noticia/15
8278-pm-registra-terceira-morte-violenta-emmenos-de-24-horas-em-ji-paran

Cor da vítima: negra

03.10.20
Local da agressão: 20
casa
Instrumento: arma de
fogo

4

Três pessoas são mortas em Ji-Paraná em Idade: 25 anos
menos de 24 horas.
Local da agressão; 03.10.20
Fonte:
casa
20
https://www.rondoniagora.com/policia/tresAgressor: marido
pessoas-sao-mortas-em-ji-parana-em-menosInstrumento: arma
de-24-horas
de fogo

5

Nota de Pesar - UNIR
Fonte:
https://www.unir.br/index.php?pag=noticias&
id=28666

Nome
Escolarização

05.10.20
20

6

Homem suspeito de ter matado a esposa se Idade: 25 anos
entrega em Ji-Paraná
Local da agressão; 09.10.20
Fonte:
casa
20
https://www.tudorondonia.com/noticias/home Possível
agressor:
m-suspeito-de-ter-matado-a-esposa-semarido
entrega-em-ji-parana,57656.shtml
Instrumento: arma
de fogo

7

Ji-Paraná: suspeito de feminicídio se entrega à Idade: 26 anos
polícia, relembre o caso.
Local da agressão: 10.10.20
Fonte:
casa
20
https://www.folhadevilhena.com.br/2020/10/ji Possível
agressor:
-parana-suspeito-de-feminicidio-se-entrega-a- marido
policia-relembre-o-caso/
Instrumento: arma
de fogo
Fonte: Sistematização das autoras.

As características do feminicídio de Jaqueline como demonstraremos no decorrer do texto, evidenciam muitas aproximações com
o Mapa da Violencia: homicídio de mulheres no Brasil – documento que sistematizou a mortandade de mulheres no país de 2003-2013 e
com a pesquisa mais recente: Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil (BUENO; LIMA, 2019). Como estes documentos
foram produzidos antes da pandemia resolvemos incluir o estudo, A dor e a luta das mulheres: números do feminicídio no intuito de
atualizar o debate: “Mulheres vítimas de violência doméstica vivem um pesadelo durante o isolamento social por conviverem mais tempo
com o agressor”. (RAMOS, 2021, p. 21).
Deste modo a sistematização dos dados obtidos em páginas digitais destacou a princípio, os seguintes indicadores: idade, cor da
vítima; local da agressão, instrumento utilizado no crime e identificação do agressor. Posteriormente adicionamos informações que
incluíram os nomes da vítima e do agressor, escolarização, localidade e horário do assassinato e registros antecedentes da violência.
Em relação a idade foi possível observar que nas sete páginas consultadas, quatro informam que Jaqueline tinha 25 anos, em dois,
26 anos e um não menciona esta informação conforme a sistematização no Quadro 1. Mas, de qualquer forma, a diferença é de apenas um
ano. De acordo com o Mapa da Violência – homicídio de Mulheres no Brasil (WAISELFISZ, 2015), a mortandade de 2003 a 2013
impactou a vida das mulheres de 18 a 59 anos, elemento que corrobora com esta pesquisa de âmbito local.
Um estudo mais recente produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a respeito de vários tipos de violências que ocorrem
no Brasil, dentre outras, o feminicídio apontou que este crime “é observado em todas as faixa- etárias, mas significativamente maior entre
mulheres em idade reprodutiva: 28,2% das vítimas tinham entre 20 e 29 anos, [...] quando foram mortas”. (BRASIL, 2019, p. 112). Os
dados foram obtidos por meio da análise de boletins de ocorrência policiais de parte significativa do país.
A preocupação com o registro da idade das mulheres vítimas de feminicídio é importante porque possibilita pensar os diversos
impactos que este tipo de violência provoca em diferentes faixa-etárias. O assassinato da Jaqueline a nosso ver ocorrido no período da
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maior crise sanitária mundial provocada pela covid-19, pode ser interpretado como uma brutal violação do direito à vida, de caráter
prematuro, bem como as implicações que incidem sobre os aspectos reprodutivos (ROMIO, 2017), além do desamparo à infância na
medida em que o feminicídio é um produtor de orfandade.
Quanto ao indicativo referente a cor, apenas uma fonte apresentou uma foto de Jaqueline, possivelmente oriunda das redes sociais
o que permitiu inferir que era uma moça negra. Constatação que confirma que as mulheres negras estão mais expostas a este tipo de
violência letal e por várias razões: aspectos historiográficos e culturais relacionados à discriminação e ao preconceito. (OLIVEIRA;
RODRIGUES; AGUIAR, 2016).
Ainda nesta direção, o estudo de Santos e Stempniewski (2020) evidenciou as mulheres negras são aquelas que têm sido mais
atingidas pelo feminicídio. Esta conclusão resultou da análise sob a ótica jurídica sobre os dados produzidos pelo Atlas da Violência 2019.
Dentre outros aspectos, o estudo apontou que em termos absolutos o quantitativo de mortes de mulheres negras é bem superior que o das
mulheres brancas o que evidencia a inserção do racismo no processo. Problematizou a ineficiência das políticas públicas por não considerar
as especificidades que caracterizam esta violência.
Essas leituras permitem inferir que há uma autorização ancorada na subalternização secular que reeditada na contemporaneidade
ordena um conjunto de maus tratos e violações endereçadas aos corpos das mulheres pardas, pretas e/ou negras traduzidos em abusos
físicos e psicológicos até a violência fatal.
Mas, onde ocorreu o feminicídio de Jaqueline? As fontes indicam que local do assassinato da jovem foi em sua própria casa. E
mais uma vez é preciso retomar o contexto da pandemia e a exigência do distanciamento social o que confinou as mulheres em suas casas.
Desde 2015, o documento Mapa da Violência alertava que a residência é o um dos locais de ocorrência da violência para crianças e
mulheres. Assim, o Estado brasileiro já tinha conhecimento de que a casa para muitas mulheres está longe de ser um “asilo inviolável”,
pelo contrário é o território do terror e da violação dos direitos das mulheres. Mas que políticas preventivas foram desencadeadas? Quantas
campanhas foram realizadas com vistas a coibir as violências?
Um outro elemento considerado nesta análise foi o instrumento utilizado no crime que vitimou Jaqueline. Os dados evidenciam
que sua morte decorreu de um tiro no peito. Uma execução? Quando a polícia chegou ao local a arma de fogo estava próxima de seu corpo.
Mais uma vez é possível observar relações deste feminicídio com o Mapa da Violência que afirma que as armas de fogo correspondem a
48,8% da mortandade de mulheres. (WAISELFISZS, 2015). Sim, as mulheres continuam morrendo no Brasil por arma de fogo é o que
aponta os resultados da pesquisa Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil (BUENO; LIMA, 2019).
Em trabalhos anteriores (NEVES, 2020) verificamos que o tipo de instrumento mais utilizado para agredir as mulheres em Ji-Paraná
tem sido a arma de fogo. Estes registros obtidos por meio de acesso a Boletins de ocorrência policiais emergem nas manchetes das páginas
de notícias digitais, tais como: “Mulher é assassinada com vários tiros em Ji-Paraná” ou “Mulher é morta com tiro na cabeça em Ji-Paraná.
Uma situação que parece apontar a existência de muitas armas em circulação e suscita preocupações como o que vem pela frente quanto a
política de liberação de armas em curso:

A ampliação do acesso a armas de fogo deve ser discutida. A maior parte das mulheres foi vítima de arma de fogo em São
Paulo. Uma amostra dessa problemática é apresentada no caso de um adolescente que matou sua namorada de 15 anos em
uma “brincadeira”. Segundo o acusado, ele apontou a arma para a adolescente, mas não imaginou que dispararia contra ela,
já que só havia uma bala. (BUENO; LIMA, 2019, p. 25).

Uma possível forma de prevenir feminicídios diz respeito a averiguação de registro de porte de armas em nome do agressor o que
exige o encaminhamento de providências de sua apreensão por parte do órgão competente. (BRASIL, 2006), o que exige denúncias da
violência doméstica. Mas, para as mulheres que vivem na zona rural quais são as alternativas existentes e que podem ser acionadas em
casos de abusos e violações?
Em relação ao perfil do agressor os dados apontam para o marido tratado nas mídias digitais como suspeito mesmo após se entregar
na delegacia assumindo a responsabilidade pelo assassinato de Jaqueline (TUDORONDÔNIA, 2020). Outros registros evidenciaram que
depois de se apresentar com o advogado, foi “liberado logo após prestar depoimento ao Delegado, que disse; após ter provas mais robustas
do crime, poderá pedir pela prisão do homem, mas por enquanto, será liberado”. (FOLHADEVILHENA, 2020). Estas situações suscitam
inquietações e indagações: qual o motivo de tanta hesitação? Porque as leituras das notícias sugerem hesitações, uma sensação que estamos
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“pisando em ovos”? A condição econômica e etária de Carlos, um homem de meia idade casado com uma mulher de 25 ou 26 anos tem
relação com estes “cuidados”? As Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de Gênero as Mortes
Violentas de Mulheres antecipam importantes alertas acercas de comportamentos como estes:

Em ações penais instauradas em crimes cujas vítimas são mulheres é comum que sejam estabelecidas teses de defesa
concentradas na apresentação de elementos negativos com relação à vítima, procurando, desta forma, com preconceitos e
estereótipos de gênero, enaltecer a imagem do(a) réu(ré), em detrimento da imagem da vítima. [...] construção, que revela
cultura machista e patriarcal, a vítima será considerada responsável pela violência perpetrada, o que, não raras vezes, leva ao
reconhecimento do privilégio, ou, até mesmo, da legítima defesa, com a absolvição do(a) agressor(a). (PASINATO, 2016, p.
107).

O crime ocorrido em Ji-Paraná apresenta aproximações com as análises nacionais, atestando que: “O modos operandi de um
agressor é nada mais nada menos do que a marca de um estilo em diversas alocuções. Identificar o estilo de um ato violento, como se
identifica o estilo de um texto, leva-nos ao perpetrador, em seu papel de autor”. (SEGATO, 2005, p. 271).
De acordo com o Mapa da Violência: “Para as jovens e as adultas, de 18 a 59 anos de idade, o agressor principal é o parceiro ou
ex-parceiro, concentrando a metade do todos os casos registrados”. (WAISELFISZS, 2015, p. 48). Já o relatório Visível e invisível informa
que as mulheres assassinadas no Brasil morrem pelas mãos de conhecidos: “o perfil do agressor, permanece o padrão de pessoas conhecidas
da vítima em sua grande maioria (76,4%) [...]. Dentre os conhecidos, destaca a categoria de cônjuge/companheiro/namorado (23%)”.
(BUENO; LIMA, 2018, p. 15). Trata-se do feminicídio íntimo, a violência praticada em ambiente familiar e talvez por isso, pouco
protagonizada na esfera jurídica, sugerindo ecos de que em violência contra mulher não se mete a colher, uma violação,
resultante de uma espiral crescente de atos violentos, o que as caracteriza como mortes anunciadas. Sua dimensão política é
omitida, especialmente quanto à tolerância estatal e sua banalização, haja vista que o aparato policial-judiciário reprivatiza o
conflito e preserva o caráter de sacralidade do espaço familiar em detrimento da dignidade da mulher. (BARRÊTO;
LOSURDO, 2016, p. 36).

Assim as características do feminicídio de Jaqueline ocorrido em outubro de 2020 permitem observar que há relações com diversos
estudos produzidos no pais analisadas através dos indicadores: idade, cor da vítima; local da agressão, instrumento utilizado no crime e
identificação do agressor. Os indicadores referentes aos nomes da vítima e do agressor, constituem a nosso ver registros importantes do
ponto de vista da história local, além de representarem a possibilidade de localizar desdobramentos jurídicos no âmbito das páginas digitais
dos Tribunais de Justiça.
Junto a estes indicadores, acrescentamos e destacamos a localidade da zona rural como espaço de quase inexistência de políticas
públicas de combate às diversas violências cometidas contra as mulheres. Em reflexões anteriores observamos que: “as especificidades do
espaço geográfico do meio rural tornam-se um fator que contribui para a gravidade do problema por dificultar as denúncias, encobrir as
violações e gerar quadros de impunidade”. (SUAVE; NEVES, 2021, p. 260). Avaliamos que relacionado à localização não urbana, é
necessário considerar a escolarização, os horários em que os crimes ocorreram, sobretudo aqueles realizados durante a madrugada e aos
finais de semana, bem como as informações da existência de relação abusiva como antecedentes do feminicídio.
O autor deste feminicídio íntimo: “[...] crimes cometidos por parceiros, ou ex-parceiros, que possuíam ou possuem relações íntimas
atuais ou passadas com a vítima”. (SAAD, 2018, p. 44), atualmente encontra-se foragido. Fica a pergunta: as autoridades de Ji-Paraná
cumpriram o protocolo definido nas Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de Gênero as Mortes
Violentas de Mulheres (PASINATO, 2016)?

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho apresentou uma reflexão sobre feminicídios de mulheres, um problema que ficou mais complexo com a chegada
da pandemia através do covid-19. E foi neste contexto que Jaqueline, uma mulher moradora de Ji-Paraná-RO de 25 anos foi morta por seu
marido. O assassinato analisado apresenta conexões com indicadores conhecidos no que se refere à idade, cor, arma, local, dentre outros.
A conclusão é que os estudos existentes precisam ser considerados no âmbito da produção das políticas públicas como contribuições ao
combate da violência feminicida e a impunidade.
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O feminicídio íntimo que ocorreu no segundo semestre de 2020 permite atestar suas relações com outros estudos realizados em
âmbito nacional por meio dos indicadores: idade, cor da vítima; local da agressão, instrumento utilizado no crime e identificação do
agressor. Avaliamos ser importantes apontar novos itens a esta lista como meio de especificar e aprofundar a questão, tais como: nomes
da vítima e do agressor, escolarização da vítima, se o crime ocorreu ou não na madrugada e/ou final de semana, além de informações
referentes à violações pretéritas.
Qual o significado e a importância destes indicadores? Como estes estudos podem contribuir para a elaboração de políticas públicas
efetivas que possam coibir o feminicídio de modo que as mulheres possam viver uma vida sem se preocupar com a violência? Não basta
produzirmos pesquisas que informem as idades das mulheres sujeitas a morrer, as cores daquelas que serão cruelmente assassinadas, o
perfil do agressor letal, a arma utilizada, o local e horário do crime, se não houver uma correspondência estatal, sobretudo em um complexo
tempo de pandemia e de um desgoverno sem precedentes, resta a dor e o desamparo.
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CAPÍTULO 9
MENSTRUAÇÃO E POBREZA MENSTRUAL NO BRASIL

LAIS APARECIDA DOS SANTOS 28

INTRODUÇÃO
Primeiramente cumpre ressaltar que não irei me ater ao gênero feminino único e exclusivamente e sim a meninas, mulheres cis
e/ou homens trans, o foco de minha pesquisa são as pessoas que menstruam. O presente artigo propõe uma discussão teórica sobre a
menstruação e a pobreza menstrual no Brasil, haja visto que esse ainda é um tema pouco debatido na sociedade brasileira, permeado por
diversos “tabus”, não é considerado relevante pela sociedade e muitas vezes pelas próprias mulheres.
Estudou-se a menstruação em sua forma biológica, sendo caracterizada pela descamação do endométrio, verificou-se que a menarca
ocorre entre os 12 aos e 14 anos, essas é a fase de transição do corpo de menina para o de mulher como a sociedade classifica, pois a partir
de então a menina já é capacitada biologicamente para ser mãe, os ciclos menstruais seguem até em torno dos 50 anos de idade e com a
chegada da menopausa e cessa a capacidade reprodutiva dessa mulher.
Seguimos para o Tabu que envolve a menstruação, que faz com que muitas vezes seja tratada como um “anomalia” do corpo da
mulher o autor Elisimar Coutinho em seu livro Menstruação, a sangria inútil (1996), considera que a menstruação não poderá ser tratada
como algo natural, pois natural do corpo feminino é a gravidez, sendo assim essa deverá ser desejada e não temida, fazendo com que a
menstruação seja vista de forma negativa muitas vezes pelas próprias mulheres. Não se pode negar que todo isso decorre de uma lógica
patriarcal e de uma cultura onde se oprime a mulher em todos os seguimentos e ambientes.
Por fim, apresenta-se o tema pobreza ou precariedade menstrual e os dados da população feminina no Brasil, elencando dados de
pesquisas realizadas no Brasil no ano de 2016 que demostram que muitas mulheres e meninas sequer tem acesso a saneamento básico e
água encanada em suas residências, falou-se em pobreza menstrual em todos os seus âmbitos, desde as meninas em idade escolar que não
conseguem frequentar as na aulas quando estão no período menstrual, das mulheres moradoras de rua, das dificuldade para realizar sua
higiene menstrual e por fim, mas não menos importantes das mulheres encarceradas no Brasil, que utilizam miolo de pão, papelão ou jornal
para conter o fluxo, ocasionando diversos tipos de infecções que podem ocasionar à morte.
Constatou-se que existe uma esperança latente em se mudar esse cenário, mas que para isso será necessário a implementação de
políticas públicas concisas e direcionadas a atender essas mulheres, a exemplo do município do Rio de Janeiro que aprovou um projeto de
Lei que prevê a distribuição de absorvente em escolas municipais, e em Santa Catarina mais precisamente no Município de São José, no
ano de 2020 foi aprovado a Lei 5.908/2020.
Outro exemplo é o projeto de lei nª PL 428/2020 da Deputada Tabata do Amaral ainda em tramitação na Câmara dos Deputados
que versa sobre as mesmas bases, isso faz com que exista uma esperança em um futuro melhor para essas mulheres.

MENSTRUAÇÃO
Biologicamente falando, a menstruação pode ser conceituada como a descamação do endométrio uterino que acontece de forma
fisiológica durante o período fértil de cada mulher quando frustrada a possibilidade de fecundação do ovócito, sendo eliminada por meio
do canal vaginal.
A puberdade é o que delimita o início do ciclo reprodutivo da mulher, passando por transformações corporais e hormonais,
conforme os autores ZOLA e ALMEIDA e de forma simplificada, a puberdade pode ser definida como o amadurecimento dos órgãos
reprodutivos.
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Resumidamente, puberdade são as alterações corporais e biológicas onde os órgãos reprodutivos amadurecem e começam a
funcionar, enquanto a adolescência são as alterações psicológicas provocadas pela cultura. [ZOLA e SCHIAVO, 2012, p. 02]

Por volta dos 12 anos ocorre a primeira menstruação, chamada de menarca, que consiste na transição biológica da fase infantil para
a adulta, pois o corpo da então menina passa a ter condições de reproduzir.
A duração do período menstrual é de 3 a 7 dias e geralmente em ciclos de 28 dias, sendo que o ciclo menstrual ocorre em média
até os 50 anos de idade, quando a mulher entrará na menopausa, período esse que encerra a reprodução feminina (AMABIS; MARTHO,
2006).
Podemos verificar que somente em 1930 o Brasil começou a comercializar o primeiro absorvente descartável o “Modess” fabricado
pela marca Johnson & Johson, logo após trouxeram para o país o “Tampax” absorvente interno, a propaganda foi forte, e dentre todos os
benefícios o maior era de a mulher não seria mais obrigada a permanecer em casa durante os dias em que estivesse menstruada, com foco
em um perfil de mulher “moderna”.

Tendo em vista a facilidade de compra e uso, os absorventes descartáveis se tornaram populares entre as mulheres e a
publicidade de Modess reiterava suas propriedades materiais anunciando não apenas um produto, mas uma mulher, a
“moderna”, elegante, mais disposta, determinada, independente, ativa, delicada, companheira, etc. [...] “Modess evita as
incertezas dos métodos antigos, assim como a inconveniência da lavagem, porque se dissolve na água corrente” – se anunciava
a novidade comparando-a ao “atraso” e às incertezas dos “métodos antigos”, imputando às “insuperáveis vantagens” materiais
de Modess para a vida moderna, para a mulher que “ama os esportes”, a oportunidade de uma nova vida para a mulher que
aderir a essa novidade: ela não é mais obrigada a permanecer em casa durante “alguns dias de indisposição”. (DOS SANTOS,
2017, p. 32)

Fazendo com que o absorvente se tornasse um produto que remetia ao empoderamento feminino, a publicidade de “Modess” era
feita por uma das maiores revista do Brasil voltada ao público feminino a “Querida”. Porém mesmo passado quase 90 anos da chegada do
primeiro absorvente descartável, pouco se falou sobre a menstruação no Brasil, ao passar do tempo foram se criando e fortalecendo diversos
tabus à cerca do tema.

O tabu que envolve a menstruação
Cumpre ressaltar que tratar sobre o tema menstruação sempre foi algo delicado e permeado por questões culturais e religiosas.
Esse tabu nada mais é que o silenciamento “enraizado sobre o tema”, sendo que desde a menarca as meninas são ensinadas de acordo com
normas sociais e convenções que as limitam e em diversas formas, fortalecendo assim questões negativas,

Não comentar quando estiver em seu período menstrual, não exibir absorventes - principalmente para o sexo oposto -, além
da ideia de uma tensão pré-menstrual, período em que se acredita que a mulher se apresenta mais propensa a mudanças de
humor drásticas e comportamentos irracionais. Esses preceitos fortalecem, então, a marginalização do tema da menstruação.
(RATTI; AZZELLINI; BARRENSE & GROHMANN, 2015)

O sangue está envolto de um simbolismo que vai desde a concepção de vida, usado como exemplo o corpo humano saudável em
que sua presença é significativa, e a morte quando há ferimentos e doenças ocorre a sua perda, simbologias essas que resultam em
comportamentos sociais prejudiciais a mulher e a sua própria aceitação.
Numa sociedade com bases patriarcais onde a menstruação é taxada como negativa em diversos aspectos sendo eles, religiosos,
culturais ou no âmbito biológico, quando esta passa a ser considerada uma “ anomalia”, conforme trata o autor Elisimar Coutinho em seu
livro Menstruação, a sangria inútil (1996) em que o autor considera que a menstruação não poderá ser tratada como algo natural, pois
natural do corpo feminino é a gravidez, sendo assim essa deverá ser desejada e não temida.
O insucesso reprodutivo que leva à menstruação pode ser o resultado da ausência de coito, coito incompleto ou interrompido,
coito com homem infértil, presença de obstáculos no trajeto dos gametas, falhas na fertilização, falhas na embriogênese,
falhas na implantação do embrião, defeito de desenvolvimento do embrião ou sua rejeição imunológica. Em outras palavras,
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a menstruação só ocorre quando não há fecundação ou quando um ovo fecundado não vinga. A repetição do fenômeno
ocorrerá sempre que as mulheres forem inférteis ou se abstiverem voluntária ou involuntariamente de manter contato sexual
com os homens ou tiverem relações apenas com homens naturalmente inférteis ou, sendo férteis, tiverem recorrido a métodos
artificiais de contracepção. (Coutinho, 1996, p. 87).

Já autora Martin faz uma comparação entre o corpo da mulher e o sistema econômico com bases simbólicas na sociedade industrial
nas palavras dela, o corpo é “pequeno negócio que tenta economizar, gastar ou balancear suas contas" (Martin, 2006, p. 78).
Como consequência historicamente a menstruação foi relacionado a um estado de impureza a autora ainda alerta que os termos utilizado
pelos médicos como por exemplo, “hemorragia, algo resultante de queda hormonal, necrose do tecido endometrial”, sempre com viés
negativo, como se fosse uma falha do corpo feminino,

Martin colheu relatos de mulheres através de entrevistas, com intuito de verificar a possível resist A menstruação
não apenas traz consigo a conotação de um sistema produtivo que fracassou na produção, como também transmite a noção
de uma produção desvirtuada, fabricando produtos sem uso, fora das especificações, invendáveis, desperdícios, sucatas. Por
mais repugnante que possa ser, o sangue menstrual irá sair. Uma produção desvirtuada é também uma imagem que nos enche
de horror e consternação. (Martin, 2006, p. 93).

Tendeência para essa concepção médica, reprodutiva, sobre o corpo feminino e faz apontamentos de relatos “mais
fenomenológicos”, ou “menos científicos” em entrevistas com as mulheres da classe trabalhadora sendo que essas reproduzem os discursos
médicos relacionando a menstruação à reprodução.

Todavia, tanto a mulher que deseja filhos como a mulher que é lésbica e não tem relações sexuais com homens e a
mulher que não deseja ter filhos relacionam-se de maneiras completamente diferentes com as funções em potencial
desses órgãos. Ao se concentrar na gravidez, uma função que se espera que todos os órgãos reprodutivos femininos
realizem, o modelo médico e as mulheres que o aceitam tendem a ocultar a verdadeira união compartilhada pelas
mulheres: todas nós menstruamos ou já menstruamos no passado. Ao fazer da gravidez o objetivo final para o qual
está empenhado o sistema (e da menstruação um fracasso e desperdício), passamos a menosprezar a menstruação
– a única coisa que todas compartilhamos, férteis, estéreis, heterossexuais ou homossexuais. Ironicamente, em
nossa sociedade, a maioria das mulheres não tem intenção de engravidar na maior parte do tempo. De forma que a
chegada da menstruação poderia, quase sempre, ser vista como um bem-vindo sinal. (Martin, 2006, p. 180).

Não se pode negar que todo esse conceito negativo envolto no tema menstruação decorre de uma lógica patriarcal e de uma cultura
onde se oprime a mulher em todos os seguimentos e ambientes e que em maior ou menor grau, a menstruação já afetou, vai afetar ou ainda
afeta a vida de todas as pessoas que menstruam, sejam elas meninas, mulheres cis, ou homens trans. O seu tabu é derivado de uma sociedade
com bases patriarcais na qual resulta em uma violência estrutural que é a violência de gênero. E essa violência é potencializada se a pessoa
for pobre, negra ou lésbica. Quando você junta essas identidades ou realidades que já são marginalizadas, o efeito da pobreza menstrual é
muito pior.
Vencido o objetivo de conceituar a menstruação e os seus tabus seja ele por questões culturais, sociais ou biológicas cumpre adentrar
à questão da pobreza menstrual como uma realidade oculta no Brasil.

POBREZA OU PRECARIEDADE MENSTRUAL E OS DADOS DA POPULAÇÃO FEMININA NO BRASIL
Segundo Braga (2020) o termo pobreza ou precariedade menstrual foi criado na França, que mapeou os efeitos causados pela falta
itens de higiene básica necessários durante o ciclo menstrual, carência essa gera riscos à saúde da mulher podendo provocar infeções
urinárias e vaginais, afeta mulheres em diversas partes do mundo. O documentário “Absorvendo o tabu” disponível na plataforma Netflix
vencedor do Oscar de melhor documentário, faz uma abordagem sobre o estigma em torno da menstruação traz a realidade de uma
comunidade rural na Índia e demostra a realidade da precariedade menstrual.
Segundo o Jornal ‘o Globo’ publicado no dia 28/05/2020 a ONU Mulheres traz em seus dados que, 12,5% das meninas e mulheres
ao redor do mundo vivem na pobreza e o custo alto dos produtos de higiene as impede de acessar meios adequados e seguros para gerenciar
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seus períodos de menstruação. Por isso, muitas acabam usando folhas de jornal, sacolas plásticas, meias ou panos velhos para absorver o
sangue, aumentando os ricos de infecção e colocando sua saúde em risco. Além disso, 1,25 bilhão de meninas e mulheres ao redor do
mundo não tem acesso a banheiros seguros e privados e 526 milhões sequer tem banheiros disponíveis onde vivem. Ainda alerta que o
problema não é restrito aos países mais pobres. Um estudo recente feito nos Estados Unidos mostrou que uma em cada cinco adolescentes
no país teve dificuldades ou sequer conseguiu comprar produtos de higiene menstrual e mais de 84% das estudantes americanas perderam,
ou conhecem alguém que perdeu aulas porque não tinha acesso a esses itens (ANTUNES, 2020).
Em território nacional, segundo a ONG Trata Brasil, a população brasileira em 2016 somou 205.5 milhões de habitantes, deste
51,5% são mulheres, do total de 105,9 milhões de mulheres somente 86.5 % o equivalente a 91.6 milhões residiam em área urbana, restando
14.3 milhões que residiam nas áreas rurais do país, estimou-se que 21.325 milhões de mulheres encontravam-se abaixo da linha da pobreza.
E conforme dados do PNADC cerca de 15.2 milhões de mulheres não recebem agua tratada em suas casas, a pesquisa também
caracterizou que a falta de regularidade no fornecimento afetou diretamente na qualidade de vida dessas mulheres, as estatísticas de 2016
indicam que 90,8 milhões de mulheres brasileiras que declararam ter ligação na rede geral de distribuição apenas 78.8 milhões receberiam
água diariamente. E cerca de 1.585 milhões de mulheres não possuíam banheiro em suas residências, e 26.9 milhões de mulheres não
possuíam escoamento de esgoto adequado.
Quando se fala em igualdade de políticas públicas tem que ser levado em consideração as necessidade pré-existentes das mulheres
incluindo desde as necessidades do cotidiano até os cuidados com a higiene menstrual.
A Falta de saneamento básico está diretamente ligada ao desempenho escolar. Pois sem saneamento muitas mulheres e meninas no
mundo não conseguem se higienizar de forma adequada, em 2014 no dia Internacional da Mulheres a Organização das Nações Unidas
(ONU) reconheceu o direito das mulheres à higiene menstrual esse sendo tratado como uma questão de saúde pública mundial e de direitos
humanos. A ONU também evidenciou a realidade de meninas em idade escolar deixam de frequentar a escola.
A higiene menstrual ainda é considerada um tópico tabu em muitos lugares do mundo, deixando muitas mulheres sem espaços
seguros, acessíveis e higiênicos para lavagem e saneamento. Em todo o mundo, estima-se que 2,5 bilhões de pessoas não
tenham acesso a saneamento melhorado e muitas delas sejam mulheres (ONU, 2014).

Embora não exista pesquisas oficiais sobre o tema correlacionado as meninas e jovens brasileiras a marca “Sempre Livre” elaborou
uma pesquisa onde foram entrevistadas 1500 jovens de 14 a 24 anos em cinco países dentre eles o Brasil, sendo que 54% das entrevistadas
relataram que não conheciam nada sobre o tema menstruarão ou tinham pouco conhecimento.
Na cidade do Rio de Janeiro proposto um projeto de Lei municipal nº 798/2018, cujo autor é o vereador Leonel Brizola ao qual já
está em vigor com a seguinte justificativa:

[..] muitas jovens estudantes abandonam as escolas quando começam o período menstrual ou faltam às aulas, numa média de
cinco dias por mês durante esse período. Isso significa que essas estudantes perdem em média 45 dias de aulas por ano, com
óbvias consequências para o processo educacional e de socialização dessas jovens.”

Quando falamos nas mulheres encarceradas a realidade é tão ou mais hostil a autora do livro “Presos que menstruam” Nana Queiroz
afirma que o sistema penitenciário é "em um sistema sem a menor infraestrutura para as necessidades do corpo feminino”. A quantidade
de absorventes disponibilizados, isso quando disponibilizados para as mulheres não supre a real necessidade e por consequências elas tem
que se utilizar de miolo de pão, papelão, cartolina, jornal para conter o fluxo, sendo que temos a quarta maior população carcerária
feminina do mundo, com cerca de 42 mil mulheres, dados do IFOPEN do ano de 2018, pouco foi feito para se promover a saúde e higiene
menstrual dessas mulheres, retirando lhes o pouco de dignidade que ainda lhes restam.
Não podemos esquecer das mulheres em situação de rua primeiramente cumpre destacar que o IBGE não dispõe de um programa
de contagem e classificam de pessoas que vivem na rua, daí a dificuldade de se encontrar uma numeração oficial, as a meninas, mulheres
em situação de rua não podem ser esquecidas quando se fala em pobreza ou precariedade menstrual aliado ao fato de que na rua elas não
tem acesso a absorventes e a todos os demais itens necessários para a higiene menstrual.
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O site “Contraponto Digital” traz o relato de duas mulheres que se encontravam em situação de rua na data da entrevista, uma
chamada de Valéria, 43 anos que vivia na Praça do Patriarca centro de São Paulo, ela afirmou que não compra absorventes com o dinheiro
de doações e que procura os grupos de assistência, das igrejas e ONG’s, e consegue realizar sua higiene recorrendo aos banheiros públicos
e finaliza a reportagem com a seguinte frase “ as pessoas acham que somos bicho por morar na rua, mas a gente só está aqui vivendo, sem
fazer mal pra ninguém. Também merecemos dignidade”.
E Samara 30 anos que relata que os poucos absorventes que consegue é através dos abrigos, mas esses entregam de 02 unidades para o uso
diário, mas como ela tem o fluxo intenso as vezes precisa utilizar a fralda de sua filha.
Segundo a ginecologista Edla do Amaral existe a necessidade de realizar as trocas necessárias de absorventes trocas essas que serão
feitas de acordo com o fluxo de cada mulher e juntamente a realização da higiene é indispensável a lavagem da região genital com agua,
pois a utilização de papel higiênico para tal causa proliferação de bactérias, podendo até levar a Síndrome do Choque Tóxico, que nada
mais é “uma infeção consequente à excessiva produção de toxinas pela intensa proliferação de bactérias” (SCAVUZZI, MORENO, 2017).
Visto que o Estado realmente falha na questão da promoção a saúde e a higiene menstrual das mulheres em situação de vulnerabilidade
deixando essas mulheres em total desamparo, não podemos deixar de abordar exemplos de iniciativas públicas que visam acolher essas
meninas e mulheres, o que classifiquei aqui como “uma luz ao fim do túnel”.

UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL
O Município do Rio de Janeiro foi o primeiro a tratar sobre pobreza ou precariedade menstrual no Brasil através do projeto de Lei
nº 798/2018 de autoria do Vereador Leonel Brizola, com seguinte ementa, “DISPÕE SOBRE O FORNECIMENTO DE ABSORVENTES
HIGIÊNICOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DÁS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”, foi
promulgada no dia 03 de junho de 2019, se tornando a Lei 6.603/2019, que traz em seu artigo,

1º Fica instituído o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos nas escolas públicas do Município do Rio de
Janeiro.
Parágrafo único. O programa a que se refere esta Lei consiste no fornecimento de absorventes higiênicos para estudantes do
sexo feminino,

E o segundo foi o Município de São José no estado de Santa Catarina que aprovou por votação unanime a Lei 5908 de 07 julho de
2020 que prevê a distribuição de absorventes nas escolas da rede púbica do município, que determina em seu artigo primeiro:

Art. 1º Fica instituído no município o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas da rede municipal de São
José.
Parágrafo único. O projeto a que se refere esta Lei consiste no fornecimento de absorventes higiênicos para estudantes em
período menstrual, de baixa renda ou que vivem em situação de extrema pobreza, visando à prevenção e riscos de doenças,
bem como a evasão escolar.

Na mesma vertente, mas de forma mais abrangente, a Deputada Tabata Amaral apresentou uma proposta que defende o
fornecimento de forma gratuita em espaços públicos para as mulheres de baixa renda, inclusive em presídios na forma da PL 428/2020,
trouxe como justificativa do projeto o seguinte texto:
a justificativa é singela, para dizer o mínimo: “a dificuldade de acesso a absorventes higiênicos tem constituído objeto
de denúncias e iniciativas em todo o mundo nos últimos tempos. falta de recursos, constrangimento, absenteísmo
escolar ou de trabalho, vários problemas estão sendo expostos e cabe a esta casa apontar rumos para solucionar a
chamada pobreza menstrual no brasil. o uso de materiais inadequados como jornal, papel higiênico, miolo de pão ou
tecidos e ainda a troca infrequente dos absorventes, por motivo de economia, podem trazer riscos para a saúde como
infecções. alguns países buscam enfrentar a questão por meio da oferta em escolas; outros reduziram impostos sobre
absorventes. apresentação: 02/03/2020 18:32 pl n.428/2020 2 estão tramitando nesta casa, como em diversos
legislativos do país, propostas que sugerem a distribuição de absorventes em escolas públicas e em unidades de saúde.
pensamos em expandir o alcance dessas iniciativas no sentido de possibilitar a distribuição em todos os espaços
públicos. deixamos claro que as minúcias para a implementação serão di sciplinadas pelas normas regulamentadoras.
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acrescentamos ainda a ênfase à escolha de produtos sustentáveis com vistas à diminuição do impacto ambiental de
absorventes tradicionais feitos com intenso uso de plásticos e demais derivados de petróleo. nossa in iciativa apresenta
alternativa para ampliar o acesso da população feminina a absorventes higiênicos. temos a certeza de que, ao longo
dos debates travados no processo de análise pelas comissões técnicas, o texto acolherá inúmeros aperfeiçoamentos e
poderá ser, ao final, incorporado à legislação brasileira”.

Através de exemplos como a Lei 6.603/2019 da cidade do Rio de Janeiro, da Lei 5908/2020 de São Jose estado de Santa Catarina
e da PL 428/2020 proposta pela deputada Tabata Amaral, verifica-se a existência ainda que, pequena ,de debates à cerca do tema
precariedade ou pobreza menstrual, e como trago no título desse capitulo isso simboliza uma espécie de “luz ao final do túnel”.
A Organização das Nações Unidas (ONU) ao traz no item 5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a seguinte
meta,
“Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas” e no subitem 5.c “Adotar e fortalecer políticas
sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas
em todos os níveis.

Mas somente através de políticas públicas a tão almejada igualdade de gênero será alcançada, pois quando o Estado assume a
responsabilidade de ofertar para essa pessoa que menstrua formas de ela ter um período menstrual digno, ele assume a saúde dessa mulher,
menina ou pessoas que menstrua, fazendo com ela alcance parâmetros de uma equidade menstrual que hoje é inexistente no Brasil,
absorvente ainda é um item de luxo para poucas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve como tema pobreza ou precariedade menstrual no Brasil, com o propósito de se verificar qual a real
relevância do tema para os debates políticos sociais, pois pouco se fala até mesmo entre as mulheres.
Conclui-se que realmente o tema menstruação é permeado por estigmas sociais, políticos e religiosos, criando-se assim uma espécie
de “tabu”, algo visto como negativo, um exemplo é o autor Elisimar Coutinho que em seu livro Menstruação,a sangria inútil, considera
que a menstruação uma gestação frustrada, então não cabe ser feliz durante esse período, pois seria natural da mulher ficar grávida e não
menstruada, sendo assim o ciclo menstrual corresponde a saída de dejetos de um processo de fecundação que não teve sucesso a permeando
de adjetivos negativos que a fazem muitas vezes serem odiadas pelas próprias mulheres, criando-se assim uma espécie de repulsa ao ato
de menstruar pelas próprias mulheres, que por muitas vezes preferem fazer uso de hormônios para interromper o ciclo menstrual, sem ao
menos considerar os riscos da administração deste.
E não bastasse a menstruação ser tratada de forma marginalizada em matéria do Jornal o Globo pode-se verificar que a ONU
Mulheres traz em seus dados que, 12,5% das meninas e mulheres ao redor do mundo vivem em situação de vulnerabilidade e os altos
custos dos produtos de higiene gera uma impossibilidade de acessar meios adequados e seguros para gerenciar seus períodos de
menstruação. Fazendo com que muitas dessas meninas e mulheres utilizem de diversos métodos para conter o sangramento dentre eles
folhas de jornal, sacolas plásticas, meias, miolo de pão, papelão e panos velhos.
Sendo que 1,25 bilhão de meninas e mulheres ao redor do mundo não tem acesso a banheiros seguros e privados e 526 milhões sequer tem
banheiros disponíveis onde vivem, como falar em promoção da Dignidade Menstrual para uma pessoa que sequer tem acesso a banheiro,
como realizar essa higiene?
Verificou-se que, segundo a ONG Trata Brasil a população brasileira em 2016 somou 205.5 milhões de habitantes em 2016, deste
51,5% são mulheres, do total de 105,9 milhões de mulheres somente 86.5 % o equivalente a 91.6 milhões residiam em área urbana, restando
14.3 milhões que residiam nas áreas rurais do pais, estimou-se que 21.325 milhões de mulheres encontravam-se abaixo da linha da pobreza.
Sendo que muitas delas sequer tem acesso a água encanada e esgoto.
Quais os meios de garantir o acesso aos itens de higiene menstrual básicos para que essa Mulher?
Para responder tal questionamento chegou-se ao projeto de Lei nº 798/2018 do município do Rio de Janeiro que foi promulgado no
dia 03 de junho de 2019, o pioneiro a tratar sobre pobreza ou precariedade menstrual no Brasil através do Vereador Leonel Brizola e o
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segundo município foi São José estado de Santa Catarina que promulgado a Lei 5908 de 07 de julho de 2020, proposto pelo vereador Caê
Martins e de forma mais abrangente a Deputada Tabata Amaral propôs a PL 428/2020, as duas iniciativas versão sobre princípios de
dignidade e igualdade, sendo que a Deputada Tabata propõe ao invés de a distribuição de absorventes somente em escolas públicas, a
distribuição em espaços públicos abrangendo mais mulheres em diversas situações de vulnerabilidade.
Conclui-se que vivemos em uma sociedade com bases e princípios patriarcais em que o corpo da mulher é designado tão somente
para a reprodução e quando frustrada a função reprodutiva qualquer outra questão relacionado ao ciorpo da mulher passa a ser algo
irrelevante e até mesmo carregado de diversos “tabus” cheios de negatividade, o autor Elisimar Coutinho descreve a “menstruação é uma
gravidez frustrada” deixando claro a função reprodutiva da mulher imposta por essa sociedade que oprime designa a mulher, porque falar
sobre menstruação parece ser algo tão constrangedor em pleno o século XXI, vivemos em uma sociedade que vende a imagem do corpo
da mulher nos desfiles de carnaval como algo lindo, quase que uma qualidade do Brasil, mas um país que não trata sobre as coisas inerentes
aos corpos femininos, a menstruação algo natural, biológico e continuo continua envolta por uma cortina de fumaça que a faz existir mais
somente na forma privada, nós não podemos falar sobre menstruação em público.
As mulheres foram ensinadas e educadas ao longo do tempo primeiro a esconder seu períodos, conterer seu fluxo de forma eficaz
( porque Deus o livre de ter uma calça machada, isso é quase um desastre passível de acabar com um dia da mulher), a passar por eles sem
reclamar de suas dores, mal estar e mudanças hormonais e os homens sequer foram educados a entender esse ciclo, porque se tivéssemos
iniciativas práticas de educação menstrual para meninos e meninas, o homem entenderia no ciclo menstrual da mulher é de empatia, de
auxilio de companheirismo e não de “nojinho”, de piadas ou julgamentos.
Somente através de iniciativas públicas, de políticas públicas voltadas para educação menstrual e ao combate da pobreza menstrual
poderá se alcançar a igualdade e dignidade da mulher de forma plena pois ao passo que a camisinha é distribuída nos centros de saúde
municipais para todos que vão à sua procura, como forma de Planejamento Familiar, porque os absorventes também não são distribuídos
para mulheres de baixa renda nesses UBS, como forma de promoção a saúde? Se sexo é uma escolha e a camisinha está disponível, a
menstruação é algo biológico, inerente do sistema reprodutivo feminino e cabe ao Estado garantir a essa mulher o mínimo de dignidade
previsto em lei, e assim disponibilizar através de políticas públicas a distribuição de absorventes, para mulheres e meninas e homens trans
em situação de vulnerabilidade.
A pobreza menstrual é uma questão de saúde pública, pois quando o Estado se omite a dar assistência a essas pessoas durante os
seus períodos menstruais, ele que é de sua responsabilidade a promoção da saúde, e uma mulher ter ou não absorventes é uma questão de
saúde, pois ela irá buscar outros meios para conter esse sangramento e isso prejudicará a sua saúde, sem pensar no quanto oprimente é para
essa mulher não ter acesso ao básico.
Como falarmos em igualdade de gênero quando uma menina aos 12 anos descobre que não poderá ir a aula pelo simples fato de
estar menstruada e que o seu amigo ou irmão com a mesma idade nunca passará por esse dilema, por simplesmente ser homem.
Como pensar em justiça quando se olha para essas mulheres em situação de rua que muitas vezes ficam menstruadas o dia todo, com
sangue vertendo por tudo e com o intuito de conter o sangramento utilizam-se de papelão, qual o nível de constrangimento que essa mulher
passa todos os meses ao ficar menstruada.
Será possível ressocializar as mulheres em situação de cárcere quando o básico para a promoção de sua saúde lhe é negado, como
pensarmos em potencializar mulheres se muitas elas sequer têm acesso ao básico para a sobrevivência, para a higiene, para a promoção da
saúde.
Como combater a pobreza menstrual em um pais que cobra em média 34,48% (dados do impostômetro) do valor total do pacote de
absorventes é imposto, como falarmos em igualdade menstrual em um pais que não enxerga a existência de pessoas em situação de
vulnerabilidade e ao invés de criar mecanismos para facilitar o acesso a determinados itens, estipula impostos para encarecer e dificultar
ainda mais esse acesso.
A busca é incessante, mas, o caminho começou a ser trilhado, quando cada mulher conseguir olhar para outra com olhar de empatia
e sororidade e entender que seu lugar é de privilégio, mas, que através dele poderá ajudar outras mulheres, entenderá então o real significado
de ser Mulher, pois, conforme afirmou Audre Lorde “eu não serei livre, enquanto houver mulheres que não são, mesmos que suas algemas
sejam muito diferentes das minhas”.
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CAPÍTULO 10
FEMINIZAÇÃO DA POBREZA: RELAÇÕES DE GÊNERO, RACISMO E TRABALHO

DIENIFER APARECIDA LOPES
ANGELA MARIA MOURA COSTA PRATES

INTRODUÇÃO
A pobreza é um fenômeno tão antigo como a humanidade. Entretanto, adquire características e particularidades na história.
Especialmente no desenvolvimento da sociabilidade capitalista, a pobreza foi adquirindo especificidades e adensamentos próprios da lógica
de acumulação capitalista. Como fruto da relação capital e trabalho e, portanto, expressão da “Questão Social”, a pobreza impacta na vida
da classe trabalhadora de forma diferenciada.
O ponto de vista enfatizado nesse trabalho é de que a classe trabalhadora não é homogênea, “tem dois sexos”, como afirma Hirata
e Kergoat (1994). Portanto, homens e mulheres ocupam lugares diferentes dentro da classe trabalhadora, cada qual com sua especificidade.
Nesse sentido, a pobreza atinge os trabalhadores e trabalhadoras de forma diferente, porque além da dimensão de gênero, cada sujeito está
envolto em outras questões também, entre elas a raça. Nesse sentido, gênero, raça e classe entrelaçam-se e particularizam a pobreza para
cada sujeito.
Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo refletir sobre o fenômeno da feminização da pobreza, tendo como
foco as mulheres negras, chefes de família e os determinantes que configuram e particularizam a situação de pobreza. Para isso, elegemos
três categorias, que a nosso ver, combinadas tornam as mulheres mais vulneráveis à pobreza. São elas: o território (e toda a vulnerabilidade
que permeia esse espaço), o cuidado (naturalmente atribuído como uma obrigação ao gênero feminino) e por fim o trabalho (seja ele
doméstico mal remunerado ou o doméstico não pago). Essas mulheres encontram-se em territórios específicos, aqueles destinados pelo
racismo estrutural, que jogou os negros e negras para a periferia das cidades, pois “[...] o lugar natural do negro é [...] das senzalas às
favelas, cortiços, invasões, alagados e conjuntos ‘habitacionais’ (...) dos dias de hoje, o critério tem sido simetricamente o mesmo: a divisão
racial do espaço” (GONZALEZ, 2019, p. 246).
O objeto de estudos em questão é olhado e analisado a partir do viés do feminismo negro que tem como raiz a abordagem de gênero
e raça, questionando o lugar dos negros e negras na sociedade. Também de uma vertente do feminismo negro que é o feminismo
interseccional que engloba gênero, raça e classe social (MELO; THOMÉ, 2018). E ainda pelo feminismo materialista que pauta-se “[...]
pelas relações de poder, pelas relações de exploração, opressão, dominação entre homens e mulheres e é, ao mesmo tempo, uma teoria e
uma prática. [...] Para o feminismo materialista o trabalho é central em sua materialidade e enquanto prática social” (HIRATA, 2018, p.
14-15).
Trata-se de uma reflexão construída sobre o objeto a partir de referenciais bibliográficos pertinentes à temática, à luz do feminismo
negro, interseccional e materialista. Tem-se como base compreender que as relações patriarcais de sexo (CISNE; SANTOS, 2018),
especificam as relações de trabalho entre os gêneros e colocam as mulheres nas atividades de trabalho mais precárias, desvalorizadas, não
reconhecidas e não remuneradas ou mau remuneradas. Essa realidade concretiza o fenômeno da feminização da pobreza, que é uma
expressão da “Questão Social”, fruto da relação capital e trabalho na sociedade erguida sob a égide do capital.
Para dar conta do debate acerca do objeto, apresenta-se a feminização da pobreza, sua origem e particularidades relacionadas ao
universo do mundo do trabalho feminino. Também analisa-se como o território constitui-se como espaço que expressa a realidade da
pobreza, onde as mulheres chefes de família e negras, organizam a sua vida, trabalho e família, contando com uma rede de apoio de
parentes e vizinhos, mas nem sempre do Estado. Discute-se como a sociedade patriarcal, machista e sexista instituiu papeis sociais também
no âmbito do trabalho, definindo para as mulheres, especialmente às negras, as atividades de cuidado e afazeres domésticos. E por fim,
analisa-se como o trabalho feminino, embora não reconhecido pelo capital, constitui-se como base de sua sustentação. Para que a
sustentação continue, o capitalismo mantêm e legitima o sistema patriarcal e o racismo estrutural.
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A FEMINIZAÇÃO DA POBREZA
O termo feminização da pobreza foi utilizado pela primeira vez em 1978, pela socióloga norte-americana Diane Pearce, em um
artigo publicado na Urban and Social Change Review, o qual retratou tendência do aumento da proporção de mulheres entre as pessoas
que vivem em situação de pobreza, ocorrido entre o início da década de 1950 e meados da década de 1970 nos Estados Unidos (COSTA
et. al. 2005). Segundo Novellino (2004), Pearce associa o processo de empobrecimento das mulheres ao aumento da proporção de famílias
em situação de pobreza chefiadas por mulheres, sem a presença de um adulto do sexo masculino. A autora reconhece que existem mulheres
em situação de pobreza e que vivem em famílias que contam com a presença de um adulto do sexo masculino e mesmo assim encontramse vulneráveis a pobreza. No entanto, ela concentra sua análise nas mulheres que estão em situação de pobreza, justamente por serem
mulheres e se propõe a investigar “[...] quais as consequências econômicas e sociais de ser mulher sem o apoio de um marido e que acabam
por conduzir a pobreza” (NOVELLINO, 2004, p.2).
De acordo com os estudos sobre a feminização da pobreza, este é um fenômeno que tem início quando as mulheres em situação de
pobreza com filhos menores se veem forçadas a entrar para o mercado de trabalho para sustentar a si e a seus filhos sem ter se preparado
para tal, justamente porque não tiveram oportunidades de formação ou capacitação. É importante frisar que todos os dias, as mulheres
realizam diversas atividades que não são remuneradas, como o trabalho doméstico não pago (FEDERICI, 2018). O que acaba jogando
essas mulheres para a informalidade, com trabalhos em tempo parcial ou em regime temporário e com remuneração salarial muito baixa o
que acaba agravando a sua situação de pobreza.
Dos estudos que se seguiram sobre o tema, nem todos entendem o processo de feminização da pobreza da mesma forma. Entre os
trabalhos que analisam a relação entre pobreza e gênero, há aqueles que enfatizam a evolução temporal da situação feminina e aqueles que
se concentram em discutir se a situação feminina é pior ou não do que a dos homens em um determinado momento histórico. Segundo
Lima e Oliveira (2017), existem duas variáveis que interferem na feminização da pobreza: o mercado de trabalho e a questão de gênero.
Ao analisar a questão de gênero, observa-se a construção histórica, na qual, as mulheres foram inferiorizadas no processo de acesso ao
mercado de trabalho. Uma vez que há falta de apoio à mulher por parte de serviços públicos e apoio ao mercado de trabalho, tendo em
vista que as condições e oportunidades da mulher em profissionalizar-se são inferiores aos homens, em virtude de sua dupla jornada de
trabalho e das obrigações de gênero a elas impostas.
Enganam-se aqueles que pensam que este é um desafio que apenas as mulheres do século XXI enfrentam, pois a sobrecarga e a
desvalorização do trabalho feminino são históricas. Com o fim da escravidão e a “liberdade” recém-conquistada as mulheres negras e suas
famílias precisaram buscar empregos e formas de sobrevivência. E qual foi à surpresa para todos? Sem dispor de qualificação e jogados à
própria sorte, homens e mulheres precisaram enfrentam além de todas as dificuldades, o preconceito de uma sociedade racista que
considerava os negros como inferiores e párea social. Qual foi à consequência disso? A eles foram destinados as piores e mais exaustivas
ocupações, aos homens o serviço braçal e as mulheres o trabalho doméstico.
Segundo Davis (2013), mesmo depois de um quarto de século de “liberdade”, inúmeras mulheres negras continuavam a trabalhar
no campo ou ainda que escolhiam lavar roupas para um grupo de famílias brancas ao invés de um emprego com vários trabalhos domésticos
em uma única família branca. De acordo com os censos de 1890, havia 2,7 milhões de mulheres negras e crianças com mais de 10 anos de
idade e mais de 1 milhão delas trabalhavam por salários “[...] 38,7% na agricultura; 30,8 % serviços domésticos em casas; 15,6 % no
trabalho de lavanderia e 2,8 % na manufactura” (DAVIS, 2013, p. 67).
As poucas mulheres que se aventuravam a buscar trabalho na indústria usualmente tinham os trabalhos mais sujos, exaustivos e
mal remunerados. Para as mulheres de 1980, a liberdade parecia ser mais remota e distante no futuro do que foi no final da guerra civil
(DAVIS, 2013). Durante quase um século, a maior parte das mulheres negras trabalhadoras que não trabalhavam no campo foram forçadas
a tornarem-se criadas domésticas. Trabalhavam como cozinheiras, amas, criadas de quarto, enfim, desempenhavam todas as funções
domésticas, muitas vezes em condições semelhantes ou piores de quando eram escravas, trabalhando mais de 14 horas por dia e com
permissão para visitar a família a cada duas semanas em alguns casos, um tipo de “escravidão velada”. Além de serem vítimas de assédio
e abuso sexual pelo homem da casa “[...] tempo após tempo elas foram vítimas de extorsão no trabalho, forçadas a escolher entre a
submissão sexual e absoluta pobreza de si mesma e das suas famílias” (DAVIS, 2013, p. 69).
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Desde então, a mulher enfrenta o duplo desafio, pela posição inferior que ocupa no mercado de trabalho e pelo papel que ocupa na
garantia de atenção à família, sem que ocorra a garantia de serviços públicos para atender as crianças, idosos, ou seja, serviços de cuidados.

Analisar a feminização da pobreza é abordar a complexidade do sistema: o reconhecimento da maior vulnerabilidade social
das mulheres é também o reconhecimento de que sistemas de subordinações se cruzam, como os de classe, de raça e de
gênero, o que me leva a insistir que políticas de ações afirmativas se fazem necessárias mais no sentido de minimizar
discriminações por conta de identidades político-culturais, como o ser mulher, ser negra, ser jovem ou ser mais velha
(CASTRO, 2001, p. 90).

A pobreza é maior nas famílias em que a mulher não trabalha de forma remunerada fora de casa e isso afeta também as condições
de vida das crianças. A feminização da pobreza apresenta impactos na sociedade, de modo que é crescente o trabalho feminino e, em
muitos casos, se configura como única fonte de renda e ainda apresenta pisos salariais inferiores aos masculinos. As mulheres se voltam
para o trabalho fora de casa, não só porque ele possibilita atingir um melhor padrão de vida para a família, mas também pelo fato do
sucesso profissional ser encarado como uma forma de realização pessoal e social. É importante ressaltar que exercer uma atividade
remunerada, não afeta a responsabilidade assumida pela mulher com as atividades domésticas, apesar de reduzir a quantidade de horas
dedicadas a ela e sobrecarregá-la. Isso ocorre porque ainda é insipiente a participação masculina na divisão das tarefas domésticas e cuidado
com os filhos.
A partir dos estudos de Costa et. al. (2005), é possível chegar a seis possíveis definições do que seja feminização da pobreza,
podendo ser:

a) o aumento da proporção das mulheres entre os pobres; b) aumento da proporção de pessoas em famílias chefiadas por
mulheres entre os pobres; c) aumento absoluto na incidência ou na intensidade da pobreza entre as mulheres; d) aumento nos
diferenciais de incidência ou de intensidade da pobreza entre mulheres e homens; e) aumento na incidência ou na intensidade
da pobreza entre as pessoas de famílias chefiadas por mulheres; f) aumento nos diferenciais de incidência ou de intensidade
da pobreza entre as pessoas de famílias chefiadas por mulheres e de famílias chefiados por homens (COSTA et. al., 2005,
p.16).

Segundo a autora, as duas primeiras hipóteses são mais simples e estão sujeitas às alterações demográficas da população em análise
e foi a partir delas que se iniciou o debate sobre a feminização da pobreza. Segundo essas hipóteses, o aumento da proporção de mulheres
ou de indivíduos em famílias chefiadas por mulheres desencadearia um processo de feminização da pobreza.
Segundo Costa et. al. (2005), em todas as discussões sobre feminização da pobreza a ideia do empobrecimento das famílias
formadas por mulheres sem cônjuge, sempre se fez presente no centro do debate. A ideia implícita é a de que a dissolução de uniões e, em
menor grau, a gravidez fora de uniões estáveis levariam as mulheres a viverem em famílias sem cônjuges. Desta forma, essas famílias
teriam a desvantagem de contar com um adulto provedor a menos e, portanto, estariam mais vulneráveis à pobreza. Uma vez que o salário
pago para a mulher no mercado formal é inferior ao do homem, sem falar nas obrigações com os cuidados com os filhos pequenos o que
acaba sobrecarregando a mulher e impedindo que consiga buscar melhores oportunidades.
Para a grande maioria das mulheres resta aceitar empregos informais, próximo ao território onde moram para facilitar um pouco
com as inúmeras obrigações às quais são impostas diariamente. Diante disso, para avançar na discussão sobre a feminização da pobreza,
elencamos três categorias de análise: território, trabalho e cuidado. A discussão teórica das referidas categorias possibilitará compreender
melhor a complexidade que envolve o fenômeno da pobreza quando visto da perspectiva da mulher.

TERRITÓRIO, TRABALHO E POBREZA
A Política de Assistência Social é a estratégia que os governos têm se utilizado para o enfrentamento da pobreza nos diversos
territórios. Todas as ações desenvolvidas por ela devem ser planejadas e desenvolvidas territorialmente, tendo em vista a superação da
fragmentação das ações, o alcance da universalidade de cobertura, além da possibilidade de planejamento e monitoramento da rede de
serviços local e a realização da vigilância social das exclusões e estigmas presentes nos territórios de maior incidência de vulnerabilidade
(BRASIL, 2008).
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Para Nascimento e Melazzo (2013), a cidade é o grande palco das relações sociais e de uma grande diversidade de ações que nela
atuam segundo interesses diversos. Logo, ela não é homogênea e, portanto, seus vários lugares não devem ser tratados da mesma forma.
Desse modo, “[...] deve-se compreender a ‘cidade’ enquanto um território múltiplo, como o chão concreto das políticas, a raiz dos números
e a realidade da vida coletiva” (KOGA, 2003 apud NASCIMENTO; MELAZZO, 2013, p. 77).
Segundo Koga e Nakano (2005), incorporar a perspectiva territorial na formulação e implementação das políticas públicas implica
necessariamente manejar as potencialidades ativas dos territórios na constituição de processos e relações sociais e de poder. Nesse contexto,
“[...] o fato de ser criança, negro, mulher, pessoa com deficiência ou idoso, associado à condição de pobreza, pode significar dupla exclusão
social do indivíduo, do grupo social e de suas respectivas territorialidades” (KOGA; NAKANO, 2005, p. 68).
Os territórios são dinâmicos e em constante confronto com nossas ações. Cada vez mais se faz necessário pensar em programas e
projetos que se aproximem mais da concepção de território vivido, levando em consideração as particularidades e potencialidades dos
sujeitos que ali se encontram, para que as ações desenvolvidas sejam realmente úteis para a população usuária. Os territórios são espaços
de vida, de construção e desconstrução de vínculos cotidianos, onde disputas, contradições e conflitos acontecem. É também terreno das
políticas públicas, onde se concretizam as diversas expressões da Questão Social como a fome, o desemprego, a drogadição e a pobreza,
foco deste estudo. Espaço onde se criam os tensionamentos e também as possibilidades para seu enfrentamento.
Segundo Felix (2011 apud NASCIMENTO; MELAZZO, 2013), nos territórios se processam todos os dias inúmeras desigualdades
e, por este ser um espaço dinâmico, devido à diversidade de relações sociais nele contidas, possuem um desenvolvimento próprio, que
evidenciam as diferentes especificidades dos conflitos sociais de cada um dos lugares que o compõem, assim como, de seus reflexos no
restante da cidade. Segundo o referido autor, somente quando se trata o território sob a ótica social, tendo um olhar crítico é que se
evidenciam as diferenças agudas existentes entre os indivíduos em situação de pobreza e os que não se encontram nesta situação, que
moram, respectivamente, em lugares pobres e em lugares não pobres. O conceito de território se constrói a partir da relação entre território
e as pessoas que dele se utilizam. Essa relação inseparável entre território e a população, permite uma visão da própria dinâmica do
cotidiano vivido pelas pessoas (KOGA, 2003 apud NASCIMENTO; MELAZZO, 2013).
Sabe-se que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e que a cada dia a distância que separa uma minoria de milionários,
de milhões de brasileiros em situação de pobreza e extrema pobreza só aumenta. Estima-se que no ano de 2020, 115 milhões de pessoas
atingiram a linha da extrema pobreza (BBC NEWS, 2020) e com a pandemia da COVID 19 esse número tende a aumentar nos próximos
anos, tornando mais desoladora a realidade de inúmeras famílias. Segundo Koga e Nakano (2005, p. 68), no Brasil existe uma desigualdade
entre moradores e cidadãos, “[...] enquanto os moradores povoam os lugares, os cidadãos possuem condições e poder para interferir nas
decisões coletivas que dizem respeito ao destino desses lugares. No Brasil, alguns são cidadãos e muitos são meros moradores”.
Por “meros moradores”, entendemos as chamadas minorias, mulheres, idosos, pessoas com deficiências, crianças e a
população LGBTQIA+. Entretanto, essa parcela da população, a qual a sociedade insiste em rotular como minoria, na verdade representa
a maioria da população brasileira, principalmente negros e mulheres que vive em situação de vulnerabilidade. E se associarmos ainda o
quesito raça e o local de moradia, logo podemos imaginar quais oportunidades e estigmas serão destinados a essa parcela da população.
Uma vez que, o “[...] território só se torna um conceito utilizável para a análise social quando é considerado a partir de seu uso, ou seja, a
partir do momento em que é pensado juntamente com os atores que o utilizam” (SANTOS, 1997 apud NASCIMENTO; MELAZZO, 2013
p.76).
As periferias e morros das cidades foram e ainda são lugares estigmatizados pela sociedade e esquecidos pelo Estado. Nesses
espaços, já faz parte da rotina das famílias conviver com a ausência, não apenas de itens básicos como saneamento básico, luz elétrica,
segurança, saúde, a escola/creche para os filhos, o alimento na mesa. O Estado se faz ausente para essas pessoas, é omisso dia após dia
diante de tantas injustiças e desigualdades sociais. Os impostos pagos, por todos os moradores das periferias, não retornam em políticas
públicas e serviços de qualidade. Infelizmente, em alguns territórios longínquos do Brasil, a Proteção Social ainda não conseguiu subir até
o morro.
Para as mulheres esta situação é ainda mais complexa, pois elas precisam conciliar o cuidado com a casa e os filhos, com a
responsabilidade de ser também, a provedora do lar. Na grande maioria das vezes, essa mulher só vai conseguir um emprego informal e
como ela tem outras responsabilidades além do trabalho remunerado, como o cuidado com os filhos. A essa mulher restam duas opções:
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contar com uma rede de apoio familiar composta por outras mulheres da família para auxiliar nos cuidados com os filhos, para que ela
possa trabalhar em média 8, 10 horas por dia ou trabalhar algumas horas durante o dia e para complementar o orçamento ou exercer alguma
atividade que possa ser realizada na sua própria casa, para que ela possa cuidar dos filhos e prover o sustento da família ao mesmo tempo.
Um exemplo disso são os salões de beleza, manicure, bolos e salgados que muitas mulheres fazem em casa como uma forma de
complementar o orçamento. É no território que essa realidade é desvelada e que se pode observar como as mulheres que estão em situação
de pobreza organizam a sua vida e o sustento de suas famílias.
Diante disso, uma categoria de análise se faz pertinente, que é o cuidado. Essa função tão disseminada através da cultura machista
patriarcal foi se tornado naturalizada entre as mulheres, sendo que as mesmas têm que assumir esse papel, conjuntamente com a função de
chefe de família e provedora das necessidades básicas, especialmente em territórios vulnerabilizados pelas relações sociais capitalistas
injustas.

MULHERES, TRABALHO E CUIDADO
A sociedade historicamente restringiu a mulher à esfera privada e associou dessa forma o espaço doméstico e todas as atividades a
ele relacionadas, como atribuições únicas e exclusivas das mulheres. Diante disso, a mulher passou a exercer perante a sociedade e o
mercado de trabalho o lugar de cuidadora “nata”, para a qual não é necessário dispor qualquer remuneração, pois, afinal, esta é uma função
natural atribuída ao gênero feminino.
Segundo Hirata e Guimarães (2012, p. 18) “[...] as relações de Care incluem qualquer tipo de atenção pessoal, constante ou intensa,
que visa melhorar o bem-estar daquela ou daquele que é seu objeto [...]”. Como por exemplo, o cuidado da manicure num salão de beleza
ou os laços estabelecidos ao longo da vida inteira entre mãe e filho. Cuidado, solicitude, atenção ao outro, todas essas palavras ou
expressões são traduções aproximadas do termo inglês Care. Nesse sentido, “[...] cuidar do outro, preocupar-se, estar atento às suas
necessidades, todos esses diferentes significados, relacionados tanto a atitude quanto a ação estão presentes na definição do care”
(HIRATA; GUIMARÃES, 2012, p.1).
Para Kergoat (2016), o cuidado não é apenas uma atitude de atenção, mas um trabalho que abrange um conjunto de atividades
materiais, que visa oferecer resposta concreta às necessidades dos outros. Segundo essa mesma autora, o trabalho do cuidado pode ser
considerado um paradigma da produção do viver, pois é necessário observar que se trata de um trabalho não qualificado, mal pago, não
reconhecido e que normalmente as mulheres não têm opção de escolher fazê-lo ou não. Ele simplesmente é imposto como uma atribuição
“natural” das mulheres.
O trabalho do cuidado é uma atividade profissional mundialmente em expansão. Seu desenvolvimento acelerado pode ser resultado
de múltiplas causas, entre elas do rápido envelhecimento da população em países industrializados. O que requer por parte do Estado,
mercado e da família (quando esta dispõe de recursos financeiros para isto), de profissionais capacitados e serviços para auxiliar nesta
nova etapa da vida. E por outro lado, tem-se a entrada cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho, tradicionalmente, tem sido
confiado e imposto às mulheres, por assim dizer, o encargo do cuidado domiciliar das pessoas idosas, crianças, pessoas com deficiência e
doentes, mas ao entrar no mercado de trabalho e com a dificuldade de conciliar todas as obrigações, logo, elas passam a dedicar-se menos
tempo as funções do cuidado e começam a delegar essa função a outras mulheres (HIRATA; GUIMARÃES, 2012).
Essa situação é o que Hirata (2015) chama de bipolarização do emprego feminino. Segundo a autora a bipolarização é resultado,
em partes, dos processos e oportunidades de acessos desiguais na esfera educacional, mas também do racismo estrutural que coloca lugares
específicos a depender da cor de pele. Um grupo A minoritário, (comumente brancas), formado por mulheres executivas e profissionais
intelectuais de nível superior, as quais ocupam postos de responsabilidade e prestígio social. São elas: médicas, advogadas, juízas,
pesquisadoras e arquitetas. O grupo B, majoritário (comumente negras), constituído por mulheres em setores tradicionalmente femininos,
com baixos salários e sem prestígio social. Fazem parte deste grupo: empregadas domésticas, diaristas, auxiliares e técnicos de
enfermagem, professoras de pré-escola e ensino fundamental, operadoras de caixa, vendedoras, babás, cuidadoras (HIRATA, 2015).
As mulheres pertencentes ao grupo A, para poderem dedicar-se à carreira profissional, precisam delegar a função do cuidado para
outras mulheres e o fazem para as mulheres do grupo B. Ambos os grupos dependem um do outro, um grupo mais vulnerável depende do
trabalho para a sobrevivência, sua necessidade é mais urgente é a fome. “Quanto à doméstica, ela nada mais é do que a mucama permitida,
76

MULHERES EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES

a da prestação de bens e serviços, ou seja, o burro de carga que carrega sua própria família e as dos outros nas costas” (GONZALEZ, 2019,
p. 244). No entanto, se não fossem as inúmeras mulheres da classe trabalhadora, especialmente as mulheres negras, que dedicam suas vidas
ao trabalho doméstico, hoje não existiam mulheres em profissões como prestígio como as citadas acima, médicas, juízas, arquitetas.
Independente da classe social a qual a mulher pertença, ela sempre vai precisar de uma rede de apoio, para conseguir dar conta de todas as
atribuições do que é ser mulher. A diferença é que algumas mulheres dispõem de recursos financeiros para contratar alguém para isso,
outras contam com a solidariedade de vizinhos, parentes e amigos.
E quando não encontram essa rede de apoio, a elas restam duas opções: levar os filhos juntos para o trabalho e correr o risco de ser
acusada e penalizada por trabalho infantil ou deixar os filhos sozinhos em casa e ser acusada e penalizada por negligência e abandono de
incapaz. Ou seja, em ambas as alternativas, a mulher em situação de pobreza, será condenada independente da escolha que faça, pois o
peso e a responsabilidade imposta sobre as mulheres é muito superior que aos homens, e se essa mulher for negra, esse peso e a sua
condenação perante a sociedade será ainda maior. “Mas é justamente aquela negra anônima, habitante da periferia, nas baixadas da vida,
quem sofre mais tragicamente os efeitos da terrível culpabilidade branca” (GONZALEZ, 2019, p. 245).
Para Hirata (2016), ao analisar o trabalho do cuidado é possível confirmar a ideia da centralidade do trabalho das mulheres, tanto
nas instituições como em domicílios, realizado gratuitamente ou como uma atividade remunerada. Tal trabalho constitui uma das múltiplas
facetas do trabalho precário, sendo ele, um trabalho mal remunerado, com pouco ou nenhum reconhecimento e valorização. Na Europa,
esse trabalho é realizado em domicílio, por trabalhadoras imigrantes sem documentos e, no Brasil, por empregadas domésticas ou faxineiras
sem relações formais de empregos, em situação de pobreza. “Exatamente porque é ela que sobrevive na base da prestação de serviços,
segurando a barra familiar praticamente sozinha” (GONZALEZ, 2019, p. 245). E, algumas mulheres são também as chefes da família que
trazem consigo a responsabilidade de prover o sustento da casa. Nesse caso, “[...] as trajetórias de vida pontuadas pela pobreza, desemprego
e pela experiência do trabalho informal, sem proteção social e sem direitos são uma constante marca das trabalhadoras do cuidado no país”
(HIRATA, 2016, p. 194).
Hirata (2016) realizou uma pesquisa comparativa sobre o trabalho do cuidado entre dois países Brasil e França e pode observar que
em ambos os países, o perfil dos profissionais são pessoas em situação de vulnerabilidade, que se sujeitam a um salário muito baixo e
jornadas intensas de trabalho, visto a necessidade de sobrevivência e ausência de qualificação ou oferta de melhores oportunidades de
emprego. No Brasil, o setor de emprego doméstico remunerado e do cuidado é constituído essencialmente por empregadas de nacionalidade
brasileira, frequentemente vindas da região Nordeste, ao que a autora chama de “migração interna”. Segundo dados do Censo Demográfico
de 2010 (IBGE) há 7 milhões de empregados domésticos e faxineiras no Brasil, cerca de 4% são homens (HIRATA, 2016, p. 195). Esses
números demonstram o quanto às mulheres ainda são responsabilizadas e penalizadas no mercado de trabalho, com atividades “inferiores”
e consequentemente mal remuneradas, pelo fato de serem mulheres. E porque historicamente, foi atribuído que o cuidado e os afazeres
domésticos são coisa de mulher, especialmente de mulheres negras.
Há ainda as profissões do cuidado, como os serviços estéticos, cabeleireiros, manicures, maquiadores, entre outros do setor, uma
vez que esses trabalhos ocupam-se diretamente dos indivíduos, de seu corpo e seu bem-estar. Esses trabalhos estão “[...] localizados entre
a higiene e o embelezamento eles lidam com a aparência e a beleza, remetendo a questões importantes em torno da autoestima e da posição
dos indivíduos e dos grupos na sociedade” (ARANGO, 2016, p. 223).
Segundo Arango (2016), em contraste com outras atividades de cuidado, os cuidados com a aparência parecem não estar associados
aos direitos sociais, como o direito de ser tratado e amparado quando se está doente. No entanto, a aparência “[...] é uma dimensão
fundamental da pessoa, que remete ao direito à individualidade e ao reconhecimento da diversidade” (ARANGO, 2016, p. 224).
Não podemos esquecer que, além de toda a sobrecarga feminina e todos os papéis sociais que a ela são impostos como a mãe,
esposa, dona-de-casa, trabalhadora e em algumas situações chefe de família, a sociedade ainda nos diz que devemos ser femininas, belas,
delicadas e sempre que possível nos submeter às “normas de beleza”. No entanto, esquece-se que a maioria das mulheres não tem tempo
para pensar em feminilidade, pois, estão trabalhando, sendo exploradas, dia após dia, lutando para sobreviver em uma sociedade tão
desigual como a nossa. O cuidado com a beleza é um privilégio reservado para poucas.
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Diante desse contexto, percebe-se que a função de cuidado atribuída às mulheres nada mais é do que trabalho, mal remunerado,
muitas vezes não pago, feito “por amor” no termos de Federici (2018) e que impacta diretamente na vida das mulheres, especialmente as
chefes de família.

Mulheres, trabalho precarizado e pobreza

O capitalismo deu conta de englobar o trabalho de homens e mulheres em locais e condições especificas a depender do gênero e da
raça. Entre suas inúmeras contradições, uma delas se apresenta no fato de valorizar o trabalho produtivo, enquanto que ignora o trabalho
reprodutivo, realizado, é claro pelas mulheres, e em sua maioria por mulheres negras. Na sociedade escravocrata a mulher negra era
considerada produtiva. “Antes de mais nada, como escrava, ela é uma trabalhadora, não apenas nos afazeres da casa-grande [...] como
também no campo, desempenhando atividades subsidiárias do corte e do engenho” (NASCIMENTO, 2019, p. 260).
Depois da “libertação” oficial dos escravos e escravas, as mulheres negras passaram a ocupar mais as atividades consideradas de
reprodução, juntamente com as mulheres brancas, obviamente que em condições inferiores. Faz parte do trabalho reprodutivo as atividades
de cuidado, sejam elas realizadas gratuitamente no âmbito da própria família ou com baixa remuneração em famílias de outrem. “E, ao
redefinir o que é considerado ‘trabalho’ e quem é considerado ‘trabalhador’, rejeita a subvalorização estrutural do trabalho – tanto
remunerado como não remunerado – das mulheres no capitalismo” (ARRUZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 34).
Para Souza e Guedes (2016), a ação de atribuir socialmente o cuidado às mulheres contribuiu para uma separação fundamental
entre os sexos na esfera pública e privada e entre as escolhas entre trabalho remunerado e não remunerado. Foi destinado aos homens o
espaço público e as atividades produtivas e remuneradas e para as mulheres restou às funções reprodutivas, exaustivas e gratuitas, que
sequer os capitalistas reconhecem, no entanto, não podem viver sem elas.
O trabalho remunerado e o trabalho não remunerado são duas dimensões do trabalho social, que se relacionam intimamente, todavia,
guiados por princípios diferentes. Pois “[...] as regras do mercado se aplicam a produção e o trabalho doméstico seria a contrapartida das
mulheres no casamento pelo seu sustento” (SORJ, 2004 apud SOUZA; GUEDES, 2016, p.126). No entanto, agora não é mais assim, a
mulher não vive sobre a dependência do marido, muito pelo contrário, o salário feminino deixou de ser apenas uma contribuição ao
orçamento do marido, em algumas famílias, ela é a principal fonte de renda, senão a única. Sem falar nas inúmeras mulheres que cansadas
de viver em casamentos fracassados impostos pela sociedade ou fugindo das mais diversas formas de violência e exploração, têm a coragem
de romper com seus companheiros e tomam para si a responsabilidade de prover um lar. É importante frisar, que embora as conquistas das
mulheres sejam lentas e pequenas em comparação com as dos homens, houve muitos avanços. Hoje, há muito mais no horizonte da mulher
do que apenas o casamento.
A participação das mulheres no mercado de trabalho tem uma forte ligação com a rede de apoio a qual esta tem à sua disposição
para facilitar a conciliação entre trabalho e família. Segundo Sousa e Guedes (2016), quanto maior a desfamiliarização dos cuidados da
figura feminina, maior tende a ser a inserção das mulheres no mercado de trabalho em empregos formais e em jornadas integrais. Uma vez
que, a ausência de uma rede de apoio para as tarefas domésticas e as obrigações com o trabalho remunerado, acarretará em uma sobrecarga
laboral injusta para as mulheres, pois, “[...] por conta própria elas precisam mediar o trabalho pago com o não pago” (SOUZA; GUEDES,
2016, p. 128).
Para Hirata (2015, p. 5) a divisão sexual do trabalho pode ocorrer baseada em quatro modelos:

1. Modelo Tradicional: a mulher não trabalha fora, assumindo cuidados da casa e dos filhos, o homem é o provedor; 2. Modelo
de Conciliação: a mulher trabalha fora, mas concilia trabalho profissional e trabalho doméstico, o homem não vê a necessidade
de conciliar; 3. Modelo de Parceria: mulheres e homens repartem tarefas domésticas e cuidados da família; 4. Modelo da
Delegação: a mulher delega a outras mulheres o cuidado com a casa, família e crianças.

A inserção da mulher de forma parcial no mercado de trabalho tem fortes vínculos com a dificuldade de conciliação entre trabalho
e família. Sobretudo para as mulheres que vivem em situação de pobreza, que não dispõe de recursos para se valer do modelo de delegação
e não tem condições de pagar uma creche ou escola para deixar os filhos em tempo integral. Uma vez que, conseguir uma vaga em uma
instituição pública é algo muito difícil, pois a necessidade da população é muito maior que o número de vagas disponíveis, e essa
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infelizmente é uma realidade de todas as cidades do país. A inserção das mulheres no mercado de trabalho tem também ligação especial
com a questão do racismo estrutural. “A mulher negra, elemento que expressa mais radicalmente à cristalização dessa estrutura de
dominação, vem ocupando os mesmos espaços e papeis que lhe foram atribuídos desde a escravidão” (NASCIMENTO, 2019, p. 261).
No Brasil não existem instituições públicas para atender a todas as crianças desde a primeira infância e nem educação integral para
todas as faixas etárias. É importante frisar que a ausência de políticas públicas efetivas e de qualidade, que atendam crianças, adolescentes,
população idosa e pessoas com deficiência, acarreta em mais uma sobrecarga para a vida da mulher, especialmente das mulheres negras
que mais demandam pelos serviços públicos. Nas famílias em que um dos seus membros encontra-se doente ou que necessite de cuidados,
essa responsabilidade cai automaticamente sobre a mulher. Consequentemente, ela se vê obrigada a inserir-se no mercado de trabalho de
maneira parcial, com jornadas menores e salários mais baixos, e com uma carga de trabalho excessiva quando somado o trabalho
remunerado e o não remunerado.
Os avanços das mulheres no campo profissional não ocorrem simultaneamente ao processo de ‘desnaturalização’ dos tradicionais
papéis femininos. Isso ocorre como consequência da postergação, em especial por parte das mulheres mais escolarizadas, da maternidade
até um limite máximo possível, ou até a exclusão da maternidade para algumas mulheres. Com base na Pnad 2014 constatou-se que “[...]
81,80% das mulheres com menos de 3 anos de estudo tiveram filhos contra 61,39% das mulheres com mais de 12 anos de estudo, o que
indica uma postergação ou rejeição da maternidade por parte das mulheres mais escolarização” (GUEDES; ARAUJO, 2011, p. 62).
De todas as funções realizadas cotidianamente pelas mulheres, sem dúvidas a mais desvalorizada e ingrata é o trabalho doméstico,
que além de ser imposto socialmente foi transformado perante a sociedade como um atributo natural da personalidade feminina. Para
Federici (2019), o trabalho doméstico é a forma de “[...] manipulação mais disseminada e da violência mais sutil que o capitalismo já
perpetuou contra qualquer setor da classe trabalhadora” (FEDERICI, 2019, p. 42). Para a autora, o não reconhecimento do trabalho
doméstico como trabalho, se deve ao fato da sua condição não remunerada. Uma vez que a sociedade e o próprio capital naturalizaram a
ideia de que esse papel é uma atribuição natural da mulher. Entretanto, essa naturalização é benéfica a todos, menos a mulher é claro, pois
o não reconhecimento do trabalho doméstico como trabalho e reduzi-lo a um gesto de amor e doação diante do casamento, significa tornar
insignificante a existência de todas, como se o anseio máximo de suas vidas fosse ser “escravizada por amor” em um casamento.
Segundo Federici (2019), o capital ao negar um salário ao trabalho doméstico, defendendo a ideia de que se trata de um ato de amor
e não de exploração das mulheres, ele resolve duas questões ao mesmo tempo. Por um lado obtém uma enorme quantidade de trabalho de
graça, muito útil aos seus interesses, e ao mesmo tempo, o capital também disciplinou o homem trabalhador, ao tornar sua mulher
dependente do seu trabalho e seu salário. E é assim que o capitalismo não deixa o patriarcalismo morrer. “O patriarcalismo e a escravidão
são constitutivos da sociabilidade burguesa, possuindo expressões específicas em lugares como o Brasil e outros territórios colonizados”
(ARRUZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 16).
Para a autora, a luta por salários para o trabalho doméstico precisa ser abordada a partir de uma perspectiva política, pois a luta não
é em busca apenas de uma compensação financeira pelo trabalho realizado e pelos anos de servidão ao capital, mas sim contra um papel
que foi imposto a todas as mulheres. Nesse sentido, “[...] entender o salário doméstico como uma coisa, e não como uma perspectiva, é
separar a resultado final de nossa luta, da luta propriamente dita e não compreender a importância disso para desmistificar e subverter o
papel para o qual as mulheres têm sido confinadas na sociedade capitalista” (FEDERICI, 2019, p.41).
Lutar por um salário, não é o mesmo que lutar para entrar na lógica das relações capitalistas, até porque as mulheres nunca estiveram
fora delas. Mesmo não sendo reconhecidas como trabalhadoras assalariadas, elas trabalham para o capital uma vez que elas produzem o
próprio trabalhador, a maior e mais importante “mercadoria” do capitalismo. Desde o momento da gestação até a idade adulta, a mulher
prepara os filhos para entrarem no mercado de trabalho, cuidam da alimentação, do vestuário, dão todo o suporte necessário para que
maridos e filhos possam trabalham para o capital, sem precisar se preocupar com os afazeres domésticos e as responsabilidades da casa. E
elas não recebem nada pelo trabalho que realizam, e também se procuram um trabalho remunerado fora de casa, às alternativas são poucas
e mal remuneradas, e a maioria das mulheres acaba realizando trabalho doméstico pago, em outras casas.
Isso é tão naturalizado como uma atividade feminina que a mulher quando não realiza o trabalho doméstico em sua casa, por não
receber um salário para isso, se vê obrigada a se submeter a essa mesma função em outra casa para receber uma remuneração, ou seja, a
mulher nunca se afasta do lar e das funções inerentes a esse lugar. É contra esse papel de dona de casa, responsável pelo trabalho doméstico,
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que foi imposto às mulheres que a autora faz a sua crítica, segundo ela, a luta por salários pelo trabalho doméstico seria o primeiro passo
para recusá-lo, uma vez que a demanda por um salário tornaria o trabalho de milhões de mulheres visível.
Na sociedade capitalista ser produtivo, na perspectiva da classe trabalhadora, significa ser explorada da forma mais cruel e
degradante. O trabalho doméstico é um momento da produção capitalista, e se enquadra na divisão capitalista do trabalho, quer o capital
aceite este fato ou não. Para Federici (2019) a força das mulheres não depende do reconhecimento, por parte de alguém, do seu lugar no
ciclo da produção. Cada mulher tem consciência da importância do trabalho que produz gratuitamente para o capital, e da necessidade de
querer destruí-lo, uma vez que a luta sob essa forma de sociabilidade é uma batalha perdida, pois é sair de uma forma de exploração para
entrar em outra.
Diante disso, é preciso resistir e lutar por uma nova sociabilidade, acreditar que existe outra forma de viver em sociedade, onde
todos e todas tenham as mesmas oportunidades de acessos e direitos, que o gênero, a classe social e a raça, não sejam fatores de exclusão
social. Que as mulheres possam exercer as funções e profissões que desejam, sem serem rotuladas com papéis sociais ou penalizadas no
mercado de trabalho por serem mulheres. É preciso sonhar com uma sociedade onde a pobreza não seja uma constante. Diante dessa
realidade, mais do que nunca há urgência da luta feminista, de um feminismo para os 99%, ou seja, “[...] um feminismo anticapitalista
inquieto – que não pode nunca se satisfazer com equivalência, até que tenhamos igualdade; nunca satisfeito com direitos legais, até que
tenhamos justiça; e nunca satisfeito com a democracia, até que a liberdade individual seja ajustada na base da liberdade para todas as
pessoas” (ARRUZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 123). Esse feminismo não só das mulheres, é dos homens também. Enquanto
as mulheres não forem plenamente livres, ninguém será.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contexto atual obriga-nos a retomar a discussão, a pesquisa e a análise sobre o fenômeno da pobreza, não apenas para entendelo particularizado no contexto de pandemia da Covid-19, mas também para fomentar a necessidade de políticas públicas capazes de fazer
o enfrentamento e o combate. Nesse contexto, a pobreza ganhou adensamento, aliada tanto à crise do capital, como a crise política e
sanitária. E, como as mulheres são as mais afetadas no universo do trabalho, no contexto de pandemia não poderia ser diferente. Assim, a
feminização da pobreza diz respeito ao aumento da proporção de mulheres entre as pessoas que vivem em situação de pobreza ou o aumento
da proporção de pessoas em famílias chefiadas por mulheres.
As categorias Território, Cuidado e Trabalho, especialmente o trabalho doméstico, mal remunerado ou não pago, associados aos
papéis sociais e as funções impostas culturalmente às mulheres, contribuem para o processo de feminização da pobreza. O território é um
espaço de vida, permeado por culturas e saberes, local onde as relações sociais acontecem e espaço de atuação das políticas públicas ou
também são espaços onde constatam-se a ausência delas. É no contexto dessa ausência de políticas públicas em territórios vulneráveis que
as mulheres ficam à mercê das diversas expressões da Questão Social, entre as principais a pobreza, alinhada com o universo do trabalho
(precarização, superexploraçao ou desemprego).
Constitui-se de fundamental importância que as mulheres chefes de família em situação de pobreza possam contar com um Estado
protetivo e interventivo, que reverta os impostos pagos em desenvolvimento para o território que elas habitam. Um Estado que garanta
escola ou creche em tempo integral para deixar os filhos e poder ir trabalhar tranquilas, sabendo que eles ficarão seguros e bem alimentados.
Um Estado que garanta saúde, porque quando precisar de uma consulta médica, não precisar amanhecer em uma fila, mesmo depois de ter
trabalhado o dia todo fora de casa e ainda cumprido o seu papel de mãe e dona de casa. Porque a realidade das mulheres que vivem em
situação de pobreza, é de descaso e abandono total, elas e seus filhos lutam um dia de cada vez para sobreviver.
“Ninguém nasce mulher, torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1967). Assim, o conceito de gênero é construído socialmente, assim como
os papéis que são impostos a nós mulheres, o papel de mãe, esposa, dona de casa. Quando crianças nos ensinam a brincar de boneca,
casinha, fazer comidinhas, enfim tudo relacionado a funções da casa, e nós meninas ingênuas achamos essas brincadeiras divertidas. Mas
quando nos tornamos adultas, percebemos que fomos treinadas, moldadas socialmente para assumir um papel que já está pronto para todas
nós, ao qual não cabe recusa. O cuidado tão naturalmente associado ao gênero feminino representa um peso enorme para todas as mulheres,
mas a sobrecarga é muito maior, se a mulher em questão for negra e ainda precisar batalhar sozinha pelo sustento da família. Uma vez que,
as funções do cuidado ocupam grande parte do tempo da mulher e com isso sobram poucas horas para conseguir um emprego com uma
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remuneração suficiente para conseguir sustentar toda a família com uma única renda. Certamente, esta mulher não irá conseguir, pois para
as mulheres negras e em situação de pobreza uma das únicas ocupações que o mercado de trabalho tem a oferecer é o trabalho doméstico,
que é uma função desvalorizada, mal remunerada e exaustiva.
As categorias cuidado e trabalho doméstico estão intimamente relacionados. Ao nascer a mulher é rotulada como especialista em
“atividades do lar”, não tem alternativa e oportunidade de recusa. Porque afinal, somos dóceis e delicadas, temos mais “jeito” para
determinada função, e como esse discurso fajuto nos convenceram ao longo do tempo, que ser exploradas é bom, é um ato de amor em
nome da família.
Se pararmos para analisar a realidade e os fatos, esse “ato de amor” é o que tem levado inúmeras mulheres ao processo de
feminização da pobreza. Pois, todos os dias as mulheres realizam uma gama enorme de atividades que não são remuneradas, chamamos
isso de trabalho doméstico não pago. E como essa é uma atividade tão ingrata e rotineira, que só é vista quando deixa de ser realizada por
algum motivo. O trabalho doméstico ocupa a maior parte do tempo das mulheres, tempo esse que elas poderiam estar dedicando-se a uma
atividade remunerada e com mais reconhecimento, já que o trabalho doméstico é umas das atividades com menor prestígio e menor
valorização social.
O cuidado com os filhos ou algum membro da família doente ocupa a outra parte do tempo dessa mulher, logo ela não consegue
obter renda da mesma forma como os homens e fica mais vulnerável à condição de pobreza. A sobrecarga do trabalho doméstico e das
funções do cuidado impede que ela possa buscar melhores oportunidades de emprego. E o fato da mulher não receber um salário pelo
trabalho realizado em casa, a torna mais vulnerável diante os empregadores, que oferecem salários muito inferiores, por não reconhecerem
o trabalho doméstico como trabalho. Se a mulher recebesse uma remuneração pelo trabalho doméstico (oculto) que realiza diariamente
para o capital, mantendo a força de trabalho saudável e em condições de trabalho, ela não precisaria fazer tantos sacrifícios e se sujeitar a
trabalhos desumanos em troca de míseros salários, logo ela não seria tão vulnerável à pobreza.
Nesse contexto, a pobreza é causa e consequência das mais diversas expressões da “Questão Social”, tamanha a complexidade
deste fenômeno. Logo, a solução para esse problema e para o processo de feminização das mulheres, não é algo simples e fácil. Uma vez
que estamos nos referindo a uma questão estrutural, tão antiga quanto a própria sociedade capitalista, pois podemos dizer que a pobreza
cresceu e cresce na mesma proporção que o capitalismo se desenvolve ao longo dos tempos. Uma solução para essa questão requer rever
as bases da nossa sociedade, a divisão desigual da sociedade em classes, onde uma classe acumula todos os privilégios e riquezas e explora
até a última gota de suor da classe trabalhadora. A balança dessa relação sempre será desigual, e infelizmente, quem sente o impacto
primeiro é a mulher, negra e chefe de família, pois ela acumula várias vulnerabilidades. Por mais que, remunerar o trabalho doméstico
(oculto) não tenha a força de mudar as estruturas da nossa sociedade, este fato, contribuiria sim para que esta mulher, negra e chefe de
família sofresse um pouco menos o impacto da pobreza em sua vida.
Mas, é preciso ir além... remunerar o trabalho doméstico, valorizar o trabalho feminino, permitir que as mulheres ocupem quaisquer
funções que queiram, não é tudo o que nós mulheres queremos. Isso não resolve a desigualdade, a opressão e a exploração de sexo feminino.
É importante, pois afinal, ainda vige a sociedade capitalista. Entretanto, nosso sonho feminino é empreender voos mais altos: queremos
uma nova sociabilidade, onde a opressão de gênero, raça e classe social seja extinta. Queremos uma sociabilidade onde a justiça social seja
a prerrogativa, a riqueza seja produzida, dividida e usufruída por todas e todos (ARRUZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019).
Queremos uma sociabilidade onde cada ser social possa desenvolver-se até o infinito (TONET, 2005). Isso é um sonho: vamos concretizálo? Plantemos as sementes, reguemo-nas, para que cresçam e floresçam no tempo vindouro, o mais breve possível.
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CAPÍTULO 11
AUXÍLIO EMERGENCIAL COMO INSTRUMENTO DE MITIGAÇÃO DA PERDA DE RENDA DAS
MULHERES NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19
GABRIELA SILVA FERREIRA 29

INTRODUÇÃO
Em 26 de fevereiro de 2020, a pandemia de COVID-19 chega ao Brasil, com a confirmação do primeiro caso da doença no país.
Após menos de um mês, é declarado estado de calamidade pública em razão do vírus (Decreto Legislativo nº 06 de 2020). Desde então,
um país que já vinha sendo fragilizado com o desmonte deliberado de direitos e estruturas protetivas vem sofrendo impactos sanitários,
sociais e econômicos, os quais têm sido intensificados por uma má gestão da crise.
Atualmente o Brasil já soma mais de 15 milhões de casos e 419 mil mortes pela doença 30, não havendo perspectivas de encerramento
próximo do contexto pandêmico, haja vista a lentidão da vacinação. Nesse sentido, notamos que a situação trágica do país resulta do
somatório de desestruturações de direitos antes da pandemia (como cortes em pesquisa e ensino superior, redução de programas de
transferência de renda, desfinanciamento do Sistema Único de Saúde, Reforma Trabalhista, dentre outras) com a continuidade de um
projeto de austeridade pelo Governo Federal que, em especial na figura do Chefe do Executivo Federal, negou a gravidade da doença e de
seus impactos. Promovendo o falso discurso em prol de medicamento comprovadamente ineficaz, causando impasses diplomáticos com
países parceiros na produção e negociação de vacinas, negando a importância do uso de máscaras e do distanciamento social e alterando a
chefia do Ministério da Saúde três vezes em busca de um nome que reiterasse estes posicionamentos, o Executivo Federal provou-se
incapaz (quando não desinteressado) de conduzir a pandemia de modo a reduzir ao máximo seus impactos.
Nesse contexto de desgoverno, os efeitos da pandemia ressaltaram desigualdades sociais históricas do país. Desta forma, nesse
artigo pretendemos observar a posição das mulheres na pandemia, em especial enquanto público do Auxílio Emergencial, programa de
transferência de renda derivado de pressões sociais e do Legislativo Federal.
Assim, iniciaremos a análise observando brevemente o cenário de incremento das vulnerabilidades sociais às vésperas da pandemia.
Na sequência, nos debruçaremos sobre os efeitos pandêmicos sobre as mulheres, especialmente no que toca à sua exposição ao vírus, sua
queda de renda e de ocupação e sua sobrecarga no ambiente doméstico.
A partir de então, trabalharemos com o impacto do Auxílio Emergencial, explicando o delineamento do programa e analisando sua
inserção na renda das mulheres, especialmente das mulheres negras.
Finalmente, traçamos considerações quanto às expectativas frente a nova versão do Auxílio Emergencial e quanto aos caminhos
para superação, ou no mínimo amenização, dos impactos da pandemia nas vidas das mulheres.
CONTEXTO DE FRAGILIZAÇÃO DE RENDA NO CENÁRIO PRÉ-PANDEMIA
O Brasil recebeu a pandemia num cenário em que conquistas históricas vinham sendo desmontadas. No que diz respeito ao mercado
de trabalho, por exemplo, o início do século XXI havia trazido melhorias em uma série de indicadores (crescimento do emprego,
especialmente o formalizado, aumento da renda de trabalho, entre outros). Tais melhorias se tornaram possíveis também em razão da
política de elevação do salário mínimo com expansão da proteção social. 31
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Entretanto, com a crise econômica e a austeridade fiscal adotada a partir de 2015, a taxa de desocupação cresceu, caindo apenas a
partir de 2017 (mantendo-se em níveis elevados, de toda forma). Ademais, a subutilização e o desalento subiram, bem como a
informalidade, mesmo após implementação da Reforma Trabalhista (no ano de 2017), que prometia promover a elevação do emprego
formal.32 Ainda, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as taxas de pobreza e miséria também
vinham crescendo nos anos anteriores à pandemia33.
Em outras palavras, o Brasil é atingido pela pandemia em um quadro de intensificação das vulnerabilidades sociais. Essa situação
pode ser exemplificada com dados quanto ao Programa Bolsa Família: em janeiro de 2020, 700 mil famílias aguardavam sua inclusão, ao
mesmo tempo em que a cobertura do Programa vinha sendo reduzida (de 13,8 milhões de famílias em janeiro de 2019, havia chegado a
13,1 milhões em dezembro do mesmo ano). 34
O mesmo se observa nas informações quanto à ocupação: além de 12,9 milhões de desocupados, o primeiro semestre de 2020
contavam com 36,8 milhões de trabalhadores informais (39,9% da população ocupada do país). Ainda, nesse período se registrava a marca
de 67,3 milhões de pessoas fora da força de trabalho, maior número desde 2012, início da série histórica35.
Esse contexto de vulnerabilidade é experimentado de diversas maneiras a depender do local social ocupado. No que toca ao local
de gênero, o desmonte de políticas nesse âmbito nos últimos cinco anos em razão de uma agenda de austeridade teve como resultado o
fato de as mulheres encontrarmo-nos especialmente vulneráveis aos impactos de saúde e socioeconômicos da pandemia. Cabe notarmos
também que as assimetrias de gênero na sociedade brasileira se interseccionam ao racismo e ao classicismo, criando uma série de espaços
subalternizados.
A partir da diferenciação de gênero, a sociedade brasileira se modela em uma divisão sexual do trabalho pela qual historicamente
se vinculam as mulheres aos trabalhos domésticos e de cuidados, sendo estes desvalorizados numa estrutura capitalista. 36 O trabalho
feminino de manutenção traz diversas consequências para as mulheres, tais como menor participação econômica do que a dos homens,
menor renda e sobrecarga de trabalho na junção do tempo de trabalho remunerado com trabalho doméstico não remunerado. 37 Ao lado dos
prejuízos no campo do trabalho, as relações patriarcais fazem das mulheres mais suscetíveis à violência doméstica, o feminicídio e o
preconceito38.
Também se faz necessário levar em conta questões raciais, haja vista que ainda hoje as mulheres negras estão na base da pirâmide
social. Resultado do passado escravocrata, as mulheres negras encontram menos oportunidades de se escolarizar e, assim, enfrentam uma
inserção laboral mais precária e com renda menor. 39 . Não por outro motivo o feminismo negro luta pelo debate acerca da
interseccionalidade, que desconstitui a concepção de um sujeito universal feminino. 40 Demonstrando essa diferenciação, dados do primeiro
trimestre de 2020 da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD) Contínua apontam que, enquanto 21,2% das mulheres brancas
tinham concluído educação superior, apenas 9,79% das negras e 10,3% das indígenas também o tinham.
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Desde 2015, o Brasil vem promovendo o desmonte de diversas políticas que contribuíam para a mitigação da desigualdade de
gênero. Como apontam Oliveira, Passos, Guidolin, Welle e Nassif-Pires: “No mundo da economia e da política fiscal, dominada por
homens, não houve preocupação com o fato de que a austeridade ampliaria desigualdades de gênero”41.
Ilustrações desse processo de fragilização são: a) os cortes ao programa Bolsa Família, mencionados anteriormente, haja vista que
“ao dar preferência para que mulheres sejam titulares do benefício, amplia possibilidades de escolha feminina” 42 e b) O baixo valor de
liquidação da dotação anual, o esvaziamento orçamentário e a posterior exclusão do Programa 2016, que abarcava diversas ações relativas
a políticas para mulheres.
A partir desse breve panorama podemos compreender os diferentes impactos sentidos na pandemia a depender das condições de
classe, gênero e raça. Outros dados referentes à vulnerabilidade social no período anterior, especificamente no que toca à renda, serão
apresentados no item a seguir, de modo a favorecer a comparação com o cenário que inclui o Auxílio Emergencial. Passemos, então, à
observação do cenário pandêmico.
IMPACTOS DA PANDEMIA PARA AS MULHERES E AUXÍLIO EMERGENIAL
Com a pandemia, a desigualdade de gênero se intensifica. O crescimento das atividades domésticas e de cuidados, o fechamento
de escolas, creches e o isolamento social implicam em aumento de tarefas domésticas, as quais são absorvidas de forma desigual entre
homens e mulheres.43 Esta sobrecarga poderá gerar consequências de longo prazo para as mulheres no que toca à sua inserção no mercado
de trabalho e no sistema educacional. 44 Especificamente no campo educacional superior, por exemplo, estudo do grupo Parent in Science
indica que mulheres negras (com ou sem filhos) e mulheres brancas com filhos (principalmente com idade até 12 anos) foram os grupos
cuja produtividade acadêmica foi mais afetada pela pandemia, ao passo que a produção masculina foi a menos impactada. 45
Além disso, a violência doméstica cresceu, mesmo considerando-se a elevação da subnotificação, tendo em vista que as vítimas
estão em casa sob controle dos agressores, ao mesmo tempo em que a rede de proteção às vítimas, que já padecia de cortes orçamentários,
sofrem prejuízos diante da crise. 46
Outro ponto relevante é o de que as mulheres são maioria entre os trabalhadores da saúde e, por essa razão, estão mais expostas
mais expostas à COVID-19 bem como ao excesso de horas trabalhadas, fadiga e burnout decorrentes da sobrecarga do sistema de saúde
no enfrentamento ao vírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em que pese constituírem 70% dos trabalhadores da área no mundo,
as mulheres ocupam apenas 25% das posições de liderança no setor da saúde. 47 Diante desse dado, podemos inferir que a baixa presença
mulheres em posições de decisão (não só no campo da saúde, como apresentado, mas também em espaços de representação política) é um
fator que contribui para a ausência de desenvolvimento e implementação de mais medidas com o olhar às especificidades de gênero.
Nesse sentido, no que diz respeito às medidas de enfrentamento da pandemia adotadas pelo Brasil, a única que teve um viés para a
questão de gênero foi o Auxílio Emergencial, que previu a concessão de parcelas duplas para mães solo (segundo o IBGE, 26,8% das
famílias brasileiras com filhos são monoparentais femininas).
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PARENT IN SCIENCE. Produtividade acadêmica durante a pandemia: efeitos de gênero, raça e parentalidade. 2020. Disponível em: Slide 1 (filesusr.com).
Acesso em 04 mai. 2021.

45

ONU Mulheres. The shadow pandemic: Violence against women during COVID-19. UN Women, 2020. Disponível em: https://bit.ly/3enJrbB. Acesso em 04 mai.
2021.

46

OBSERVADOR. Mulheres são 70% dos profissionais de saúde no mundo mas só 25% têm de funções de liderança, revela OMS. Observador: Lisboa, 2020.
Disponível em: https://observador.pt/2021/03/09/mulheres-sao-70-dos-profissionais-de-saude-no-mundo-mas-so-25-tem-de-funcoes-de-lideranca-revela-oms/.
Acesso em 07 mai. 2021.

47

85

MULHERES EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES

O Auxílio Emergencial decorreu de uma série de pressões e enfrentamentos no âmbito dos poderes Executivo e Legislativo federais.
Em março de 2020, o ministro da economia Paulo Guedes declarou que seriam liberados R$ 15 bilhões em benefícios de até R$ 200 para
trabalhadores informais e autônomos pelo período de três meses. 48 O benefício receberia o nome pelo qual foi de fato batizado
posteriormente: auxílio emergencial.
Todavia, o Congresso Nacional se mobilizou para promover um benefício mais amplo por meio de alterações no Projeto de Lei
(PL) 9236/2017 de autoria do Deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG). Em 25 de março de 2020, sob regime de urgência, a matéria
começou a tramitar.49 Com a articulação do relator do projeto, Deputado Marcelo Aro (PP-MG), elaborou-se um substitutivo ao texto em
que era trazido o valor de R$ 500 mensais, em oposição aos R$ 200 propostos pelo governo. O substitutivo recebeu massivo apoio no
Congresso Nacional.
A partir do estabelecimento de uma maioria nítida em favor do valor de R$ 500, o Palácio do Planalto cedeu e aumentou o valor
de modo a apresentar o benefício como sua iniciativa, buscando evitar que ele fosse tido como uma vitória do Congresso Nacional. Desta
forma, o Executivo aceitou aumentar o valor para R$ 600. Ainda, foi conquistado um recorte de gênero, a partir do qual foi definido o
direito ao valor de R$1.200 para mães chefes de famílias monoparentais. Finalmente, o PL foi aprovado na Câmara, seguindo para o
Senado, onde também foi aprovado. A sanção pelo Presidente da República ocorreu, então, em 02 de abril de 2020. 50
Os critérios estabelecidos nessa primeira versão da medida definiam que o candidato a receber o benefício precisaria cumprir todos
os seguintes requisitos: a) ter 18 anos de idade ou mais; b) não ocupar emprego formal; c) não receber benefício previdenciário ou
assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal, a exceção do Programa Bolsa Família; d) possuir
renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$
3.135,00) (considerando todos os rendimentos percebidos por todos os membros que moram na mesma residência, excluído o valor do
Bolsa Família); e e) não ter recebido rendimentos tributáveis, no ano de 2018, acima de R$ 28.559,70.
Ademais, o candidato deveria se encaixar em uma das seguintes circunstâncias: a) exercer atividade na condição de
microempreendedor individual (MEI); b) ser contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); c) ser
trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); ou d) sendo trabalhador informal
sem pertencer a nenhum cadastro, ter cumprido, no último mês, o requisito de renda mencionado.51
Pagas as 5 parcelas previstas originalmente, estabeleceu-se o debate quanto à continuidade do Auxílio Emergencial. Esse contexto
gerou em novas medidas de transferência de renda emergencial, com novos valores e critérios. A Medida Provisória (MP) 1.000 de 2 de
setembro de 2020 e o Decreto 14.488/2020 de 16 de setembro de 2020 regulamentam o chamado “AE residual”, que contou com 4 parcelas
de R$ 300,00. No caso de mulheres chefes de família monoparental, determinava-se a destinação de duas cotas, com valor total por parcela
de R$ 600,00.
A partir de indicadores do Ministério da Cidadania, da Caixa Econômica Federal e da Pesquisa Nacional por Amostragem de
Domicílios (PNAD), que apresentaremos a seguir, é possível perceber que o Auxílio Emergencial, no ano de 2020, amenizou a situação de
perda de renda das famílias brasileiras. Em realidade, além de reduzir as perdas das famílias, as pesquisas apontam que este benefício
amorteceu o impacto econômico da perda de renda no consumo das famílias, possuindo, portanto, um sentido econômico anti-cíclico no
momento de crise52.
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Em novembro de 2020, balanço da Caixa Econômica Federal indicava que 68,1 milhões de pessoas haviam recebido alguma parcela
do benefício. Em comparação, em setembro daquele ano o Brasil contava com 38.251.026 empregos formais, segundo o Caged. Isso
significa que o país apresentava quase o dobro de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade do que em empregos formais, o que
ressalta a importância do benefício 53.
Também destacando a magnitude da transferência de renda, Duque aponta que o Auxílio Emergencial teve o impacto de quase
mitigar todas as perdas de receita e, no caso da camada mais inferior de distribuição de renda, o benefício chegou a mais que compensar
as perdas. Cabe lembrar que, para este grupo mais inferior, a perda havia sido de mais da metade de sua renda 54.
No que toca à especificidade de gênero e raça, o levantamento do Ministério da Cidadania quanto aos beneficiários do Auxílio no
ano de 2020 indica que o público predominante foi o de mulheres jovens, de 18 a 34 anos55. Ademais, as mulheres prevaleceram em todos
os grupos etários, como indicado no gráfico a seguir:
Gráfico 1 – Público do Auxílio Emergencial de acordo com gênero e idade

Fonte: Ministério da Cidadania, 2021.
Ainda considerando fatores raciais e de gênero, estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da USP revela
que, antes da pandemia, a renda de trabalho per capita de famílias chefiadas por homens brancos era quase 2,5 superior à renda das famílias
chefias por mulheres negras. Observando esta mesma variável com a inclusão dos valores do Auxílio Emergencial, notamos seu efeito
distributivo de gênero e racial, que aproxima a renda deste último grupo aos demais, como pode ser visto no gráfico abaixo 56.
Gráfico 2 – Renda de trabalho per capita em comparação com famílias chefiadas por mulheres negras
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Fonte: FARES, Lygia Sabbag; et al., 2020.
Além de diminuir as distâncias entre os grupos acima indicados, o Auxílio Emergencial em 2020 teve o efeito de reduzir as taxas
de pobreza e extrema pobreza no Brasil. No período pré-pandemia, a taxa de pobreza estava em 24,8% (51,9 milhões de pessoas), passando
para 20,3% (43 milhões de indivíduos) em julho de 2020, já com o acréscimo de renda proveniente do Auxílio Emergencial. No que toca
à extrema pobreza, antes da pandemia a taxa centrava-se em 6,6% (13,9 milhões de pessoas), reduzindo-se a 2,4% (5 milhões).57
Entretanto, esse amortecimento na perda de renda e a mitigação das diferenciações de distribuição racial e de gênero de renda
encontra-se em desconstrução por conta da diminuição de valores e processo de descontinuidade no ano de 2021. Em que pese o
prosseguimento da escalada de número de casos e mortes, o os valores foram reduzidos para R$250, em média, variando entre R$150 e
R$375, de acordo com a composição familiar dos domicílios: R$150 mensais para domicílios unipessoais, R$250 para domicílios com
mais de uma pessoa e R$375 para mães solo.
Nesse cenário, a expectativa é de que as consequências da interrupção do AE no final de 2020 e da diminuição dos valores em 2021
sejam muito graves, já que permitem que o empobrecimento e a desigualdade social e de gênero se ampliem em um dos momentos mais
críticos da pandemia no Brasil, gerando impactos negativos de longo prazo para a população brasileira. 58
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa buscou demonstrar que a pandemia de COVID-19 chegou ao Brasil em um contexto de desmontes de estruturas
de proteção social, o que dificultou a adoção de medidas rápidas e adequadas ao enfrentamento do cenário. Além disso, compreendemos
que os impactos pandêmicos são sentidos diversamente a partir da posição de gênero, raça e classe que se ocupe.
Ainda, notamos que o governo federal foi omisso na condução da pandemia, adotando posturas que inclusive pioraram a crise
sanitária e social no país. Percebemos também a falta de olhares quanto à especificidade de gênero, sendo uma das raras expressões dessa
preocupação o pagamento diferenciado do Auxílio Emergencial para mães solo.
Em que pese os resultados positivos de tal benefício para a redução da perda de renda das famílias brasileiras, especialmente
daquelas chefiadas por mulheres negras, notamos que, com a descontinuidade gradativa do programa o que tem acontecido é um mero
adiamento do aumento da taxa de pobreza e desigualdade social, bem como das disparidades de gênero e raciais.
Desta forma, defendemos que sejam adotadas novas medidas de enfrentamento à pandemia que considerem os modos próprios
pelos quais as mulheres enfrentam esse cenário. Uma das questões mais urgentes, por exemplo, é ampliar o apoio às vítimas de violência.
Ainda, é necessário garantir representação igualitária das mulheres nas instâncias de planejamento e de tomada de decisão sobre a
pandemia; observar as necessidades específicas da força de trabalho feminina; dar suporte para cuidados infantis ou geriátricos às
profissionais na linha de frente do combate à Covid-19; coletar dados sobre os impactos diretos e indiretos da pandemia desagregados por
gênero, raça e idade, entre outras.
Finalmente, julgamos necessária uma nova abordagem quanto ao orçamento público, de modo que se promova a superação das
desigualdades de gênero no contexto pandêmico e também após o encerramento tão esperado deste período.
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CAPÍTULO 12
FEMINICÍDIOS NO MÉXICO, UMA OUTRA PANDEMIA: O CASO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS
OAXAQUEÑAS

ANA LUÍSA MELO FERREIRA
MESTRANDA EM CIÊNCIAS POLÍTICAS NA UNIVERSITÉ PANTHÉON-SORBONNE PARIS 1

INTRODUÇÃO
Maricruz Zaragoza Zamora, de origem zapoteca59, foi encontrada morta cinco dias após o marcante 8 de março de 2021, o Dia da
Mulher. Ela, mulher indígena originária do Istmo de Tehuantepec, em Oaxaca, foi estrangulada e em seguida jogada, sem vida, em um
matagal. O estado que – segundo dados do Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Publica 60 – se encontra na décima posição no
cenário nacional de feminicídios, é também a entidade da federação com maior número de habitantes que se identificam como indígenas.
Não obstante, tais mulheres vivenciaram, com a chegada da Covid-19 no país, o agravamento da sua condição, com o aumento significativo
de violências. Para isso, ativistas feministas mexicanas deram um nome: la otra pandemia.
A principal característica das relações de gênero é a assimetria que coloca mulheres e homens em lados opostos e separados por
um abismo, não somente de direitos, mas, também, de oportunidades. Esta é capaz de produzir estratos sociais e econômicos que os
dividem, mesmo hoje, em cidadãos de primeira e segunda classe. É, conforme Simone de Beauvoir (1989), o que diferencia o primeiro do
segundo sexo – aquilo que não é masculino; o feminino. Intrinsicamente atrelado a essa comunidade, estão diferentes formas de violência,
acentuadas de acordo com a realidade material e subjetiva de cada uma de seus componentes. No caso de mulheres indígenas mexicanas
da região de Oaxaca, tema central deste estudo, a existência de altas taxas de violência é ainda mais complexa do que as demais. Aqui,
trata-se de mulheres herdeiras de um padrão patrilinear e colonizador que as condenam ao esquecimento da sociedade nacional (GÓMEZ
E GOLDSMITH, 2000). Se houvesse um terceiro sexo, este grupo estaria ainda mais às margens dele.
À vista disso, propomo-nos a analisar a conjuntura de comunidades indígenas em Oaxaca – lugar em que os níveis de violência
contra as mulheres são alarmantes, mas ignorados – para compreender a dinâmica nas quais elas estão inseridas e quais os caminhos
indicados para que exista, de fato, a erradicação deste traço cruel do privilégio patriarcal. Para tanto, utilizaremos os conceitos de geografia
feminista, no qual os aspectos locais são levados em consideração para analisar os entraves sociais, políticos e jurídicos das circunspeções
das quais fazem parte.

SER MULHER E INDÍGENA NO MÉXICO
A realidade da mulher mexicana, bem como grande parte das mulheres latino-americanas, é de extrema vulnerabilidade. Em uma
região constituída a partir da exploração sexual e reprodutiva dos corpos femininos, não seria possível imaginar outra configuração no que
tange às relações de gênero. De seus corpos se extraía, por meio da violência, a mão-de-obra necessária para acumulação primitiva do
capitalismo (FEDERICI, 2004). Desumanizar mulheres – e sobretudo mulheres originárias da colônia – era crucial à manutenção das
estruturas que solidificavam este novo modelo de sociedade. A América Latina, deste modo, foi erguida sobre o seu sangue e é sobre esse
sangue que a região continua sendo mantida em pé.
É equivocado, porém, reconhecer o patriarcado europeu como o único responsável pelo sistema de opressão das mulheres indígenas
que perdura até os dias atuais. Autores como Galindo (2013) indicam que as relações entre ambos os sexos já sofriam discrepâncias, em
épocas pré-colombianas, com o que ela denomina de patriarcado ancestral. Contudo, o colonialismo – em outras palavras, o patriarcado
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Zapotecas são povos originários do sul mexicano, mais especificamente da região que engloba o estado de Oaxaca. Foram considerados um dos povos mais
importantes da mesoamérica no período pré-colombiano.
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da Conquista –, fortaleceu aquela primeira opressão. Isso se dá pois ele “outorgou aos homens indígenas privilégios patriarcais
preexistentes e que continuaram reproduzindo-se após a colonização” (BARBOSA, 2019, p.205).
Manuela Picq (2019) acredita que o sexismo foi uma característica central da colonização, pois mulheres indígenas eram
consideradas disponíveis para a conquista dos colonizadores. Elas eram, como consequência, um dos mais importantes prêmios do Novo
Mundo. Foi neste cenário que as populações latino-americanas se desenvolveram, em grande parte dado ao estupro sistêmico como forma
de controle e de fortalecimento da nova ordem. Hoje, a violência institucional contra mulheres mexicanas evidencia tristes marcas do
passado, visto que revela vestígios não superados com o fim da colonização. Picq, partindo do conceito cunhado por Virginia Woolf ao
dizer que “mulheres são o espelho do estado patriarcal moderno”, reconhece que “mulheres indígenas servem como duplo reflexo do
Estado europeu, duplamente inferior e duplamente vulnerável à exclusão” (PICQ, 2019, posição 20).
Em sociedades latino-americanas, o valor que cada vida tem varia de acordo com a hierarquia resultante dos processos
colonizadores e dos genocídios (GAYÓN, 2014). Por este motivo, pessoas que têm traços associados à população originária são as cujas
existências são as mais precárias; corpos com fenótipo americano são os menos valorizados e os mais suscetíveis a serem reprimidos
(p.43). A raça é, desta forma, a característica primária que dá início a uma série de violações que se seguem.
Kimberlé Crenshaw (1989) define o conceito de interseccionalidade política ao se referir ao encontro de agendas ativistas que se
defrontam de maneira contraditória em contextos específicos, sendo este o caso de mulheres que existem além do feminismo tradicional,
como é o de mulheres negras e indígenas. Elas estão, portanto, emboscadas na interseção de três tipos de violência: a raça, a classe e o
gênero. O primeiro – e talvez o mais complexo de todos –, está ligado à cor da pele e à exclusão que isso acarreta. Em seguida, elas são
pessoas propositalmente empobrecidas por serem mulheres e indígenas. No primeiro quadro, elas fazem parte de uma comunidade que
perdeu o direito à posse para se tornar, elas mesmas, sujeitos da propriedade privada alheia (FEDERICI, 2004). Em segundo lugar, são
membros de um povo que sofreu, durante séculos, espoliação de suas terras e riquezas. Logo, arcam também com a falta de acesso ao
mercado de trabalho e se encontram às margens da economia formal, pois são elas que continuam realizando trabalhos com menor valor
social e econômico (MURILLO E PIZARRO, 2020, p.248). Por último, são do sexo feminino e suscetíveis às violências físicas e
psicológicas institucionalizadas tanto nas esferas públicas e privadas.
É certo que mulheres, em geral, são vítimas de violência. O feminismo, desde a sua consolidação, atua com esmero na busca da
erradicação de todas elas pois se trata, segundo Alves e Pitanguy (2017), da busca de superar as formas de organização tradicionais
permeadas pela disparidade entre homens e mulheres e pelo autoritarismo. Não obstante, grupos subalternos 61, cujo peso da raça e da classe
as coloca em uma situação de vulnerabilidade ainda mais profunda, seguem esquecidos no processo de reinvindicação feminista – e
igualmente nos olhos dos responsáveis pela criação de políticas públicas. São elas mulheres vítimas de processos civilizatórios cruéis
(como indígenas e negras, por exemplo) que seguem submetidas às violências institucionalizadas. São, também, aquelas cujos corpos não
são números.
Diante disso, mulheres indígenas mexicanas fazem parte de um grupo subalterno esquecido tanto pelos movimentos feministas,
quanto pelo Estado e por suas políticas públicas. O primeiro se dá, na prática, por uma configuração do ser mulher limitado às demandas
do feminismo branco e liberal62. É neste contexto que este grupo periférico se encontra: em meio ao apagamento sistêmico das lutas pelos
seus direitos como parte de um processo sócio-político-cultural de exclusão. Mulheres indígenas, como lembra Reuque Paillalef (2002),
sofreram e sofrem discriminações por parte de uma sociedade predominantemente racista e de uma comunidade onde seus companheiros
abusam de seu poder de gênero. Desta maneira, “isso as impõem, não sem resistência de sua parte, o pertencimento a uma ordem simbólica
de relações que terminam violentando seus direitos e, como consequência, seu desenvolvimento pessoal e humano” (MURILLO E
PIZARRO, 2021, p.256).

No contexto de mulheres indígenas, a “subalternidad está dada por el género, la raza, la clase social, pero también por el estatus
migratorio y otros elementos que se van sumando para acrecentar el grado de vulnerabilidad” (BERLANGA GAYÓN, 2014, p.45).
61

“Es común escuchar a la mayoría de las feministas de feminismo en Latinoamérica y en ningún momento acompaña sus alocusiones
un análisis de las diferentes coyunturas que suceden en nuestros pueblos. Parecería ser que el feminismo no tiene un análisis, ni lugar
social, ni mucho menos una propuesta” (PAREDES, 2010, p.117).
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CRIMES QUE NÃO ENTRAM NAS ESTATÍSTICAS
No México, a violência conjugal é tão recorrente que autores especializados no assunto a descrevem como “ato cotidiano”
(RAMIREZ E URIBE, 1993). No país, a punição exercida pelos homens no intuito de disciplinar suas companheiras ainda prevalece no
seio intrafamiliar. Isso significa que se partirmos do pressuposto de que existe um tipo de violência legítima, alguns indivíduos estão,
assim, autorizados a utilizá-la (HERNÁNDEZ, 2004). No caso, esta violência acontece deliberadamente nos locais em que existem traços
fortes da cultura patriarcal e também onde o Estado não consegue (ou não quer) agir. O resultado é que inúmeras mulheres continuam
imersas em contextos rígidos, nos quais se destaca a violência masculina, e essa as coíbe de se apropriar de sua autonomia, seja ela sobre
sua vida profissional, pessoal ou sexual (NAVA-NAVARRO ET AL., 2007). Consequentemente, legitimada por conceitos sociais
funcionalistas, biologicistas e misóginos, a violência de gênero ainda funciona como um recurso coercitivo estrutural do pacto político
patriarcal firmado entre homens63 e que não mostra, no horizonte, nenhum resquício de que está no seu fim.
Isto posto, mulheres mexicanas provenientes de comunidades indígenas têm baixos níveis de escolaridade, altas taxas de gravidez
na adolescência e são constante vítimas dos abusos do álcool por parte de seus companheiros. Nestes territórios, em geral regiões rurais,
os estereótipos de gênero tradicionais 64 estão enraizados a tal ponto que são cotidianamente reforçados tanto no espaço familiar quanto no
escolar (ACKER, 2003). “Estos estereotipos son con mucha frecuencia parte del patriarcado, concretamente en sus expresiones de
machismo que impera en nuestras sociedades, en las cuales los géneros se relacionan como opuestos antagónicos y, por lo tanto, en
constante conflicto” (MURILLO E PIZARRO, 2020, p.251).
Apesar de naturalizada, há uma importante resistência por parte de ativistas e acadêmicas mexicanas no intuito de denunciar a
gravidade dos crimes cometidos contra mulheres pelo sexo masculino e com o aval da sociedade. Teóricas feministas e militantes indígenas
se uniram, em diversas ocasiões, para denunciar e compreender as razões pelas quais o caminho para solucioná-lo é tão complexo. Por
outro lado, elas também criaram iniciativas para suprir as lacunas deixadas pela má administração pública que as coloca como sujeitos
secundários no processo de criação de políticas. Falar sobre o tema, mesmo a contragosto, e agir sobre ele é essencial para que a sociedade
avance.
Para entender esta violência, precisamos estipular quais são as suas definições e seus funcionamentos. Nava-Navarro et al., (2017),
em um estudo sobre Autoestima, violencia de pareja y conducta sexual en mujeres indígenas, assinala os tipos de abusos e quais as suas
consequências na vida dessas mulheres. A primeira e mais comum, de acordo com as autoras, é a violência psicológica nas relações de
casal. Segundo elas,

Este tipo de violencia presenta diversas formas de agresión que afectan el estado emocional y/o psicológico, que
consiste en abandono, descuido reiterado, celotipia, intimidación, insultos, humillaciones, amenazas,marginación,
indiferencia, infidelidad, restricción a la auto-determinación, entre otras, las cuales conllevan a la víctima al
aislamiento, a la devaluación de su autoestima e inclusoal suicídio. NAVA-NAVARRO ET AL., 2017, p.164).

Esta é, elas afirmam, a primeira etapa de uma série de violências que acontecem posteriormente: a violência física e a sexual. Com
a autoestima enfraquecida, estas vítimas acabam expostas a diversos fatores de risco e de vulnerabilidade, “situación que se vincula a
subordinación de tipo económica, social y cultural, donde el hombre cree que su esposa/pareja es de su propiedady que tiene derecho y
control sobre su cuerpo” (NAVA-NAVARRO ET AL., 2017, p.164).
Amandine Fulchiron (2016), sob outra perspectiva, faz distinção entre as três violências: o estupro, o genocídio e o feminicídio,
todos como parte do mesmo processo de repressão das comunidades indígenas. Russel, Diane e Caputi (1990) definem feminicídio como
o assassinato de mulheres motivado pelo ódio, desprezo ou por puro prazer masculino (p.37). Pode ocorrer, além disso, pelo sentimento
de que mulheres pertencem aos homens e por conseguinte eles podem fazer com elas o que desejarem. Em outras palavras, é o morrer

63
64

(SÁNCHEZ, 1990, apud RUSSEL E HARMES, 2006, p.19).
“Ser mujer sumisa, callada y en donde su actuación es limitada al espacio doméstico” (MURILLO E PIZARRO, 2020, p.269).
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apenas por ser do sexo feminino. Segundo García-Del Moral (2018), o termo foi constantemente reafirmado, em especial por ativistas, no
intuito de politizar e desnaturalizar o assassinato de mulheres por parte dos homens.
Na perspectiva latino-americana e em contextos específicos, o seu uso foi adotado para denunciar a sistematicidade com que
passaram a ocorrer terríveis assassinatos65 em um clima de total impunidade e sob o patrocínio de instituições estaduais, de acordo com
Marcela Lagarde (2005). A autora acrescenta que o Estado deveria, assim, ser responsabilizado por estas mortes devido à quantidade de
casos impunes 66. É o que reiteram Rosa Linda Fregoso e Cintya Bejarano (2011), ao dizer que o feminicídio envolve tanto o Estado quanto
os indivíduos que o perpetram. É, por conseguinte, uma violência cotidiana sistemática, generalizada e sistêmica, enraizada nas
desigualdades sociais, político, econômico e culturais (p. 50). O crime de feminicídio, tal qual conhecemos, só foi incorporado ao Código
Penal Federal mexicano em 2012 (GONZÁLEZ, 2020).
O fenômeno, no entanto, começou ganhar visibilidade apenas em 1993, por iniciativa de Esther Chávez Cano 67, habitante de uma
região conhecida mundialmente, hoje, pelos crimes cometidos contra mulheres e meninas. Tendo como fonte os jornais locais que
publicavam diariamente o número de mulheres assassinadas na Ciudad Juárez, ela, uma contadora pública, decidiu anotar em seu caderno,
mesmo sem perceber, a quantidade de feminícidios que ali ocorriam. Foi, conforme Lezama (2020), uma das primeiras tentativas de se
criar estatísticas sobre estas mortes.
Julia Monárrez (2010) acredita que o cerne do problema do caso mexicano é, atualmente, a falta de cifras sobre o número de
mulheres assassinadas, quais as causas, contextos e outros dados gerais. Existem inconsistências na coleta de dados oficiais e por isso se
torna tarefa árdua comparar a incidência do fenômeno por região ou até para traçar linhas do tempo. No caso das mulheres indígenas, a
situação é ainda mais complexa visto que existe o que Romero (2019) chama de vazio informativo. Segundo a autora,

Femicídios de mulheres indígenas não são contabilizados devido à marginalidade e afastamento de onde ocorrem, além
de omissões metodológicas. Isso tem a ver com fontes de informação institucionais que não registram crimes e a
interseccionalidade da violência em áreas rurais - e isso inclui tanto a violência de gênero quanto a violência estrutural.
Outro elemento explicativo é que a composição dos indicadores de feminicídio possui uma inércia difícil de modificar.
(ROMERO, 2019, p.80).

Picq (2019), indo mais além, aponta que os poucos indicadores que existem revelam uma situação marcada pela violência estrutural
proveniente da histórica exclusão das mulheres indígenas na consolidação do Estado. Deste modo, elas não puderem participar do processo
de criação de políticas públicas para se resguardarem, ficando à mercê das decisões de terceiros que não entendem a totalidade do que é
ser mulher e indígena. De acordo com Picq, portanto, as violências sexual e doméstica apenas exacerbam uma geografia de exclusão.
Em Oaxaca, bem como a nível nacional, poucos estudos fazem relações estatisticamente consistentes entre a população indígena e
a população de mulheres; deste modo, não conhecemos qual a sua concentração nas 570 cidades do Estado (MORALES E CRUZ, 2007).
O que se conhece, por outro lado, é que Oaxaca é um dos estados do sul do México que encontram os maiores empecilhos para ter acesso
a serviços básicos (FERNÁNDEZ-SÁNCHES ET AL., 2020). Se levamos em conta que as mulheres (em geral, não necessariamente
apenas indígenas) correspondem a uma média de 52% dos cidadãos oaxaqueños, podemos pressupor que mais da metade do povo deste
estado se encontrou enfrentando algum tipo de vulnerabilidade face à Covid-19.

Podemos citar, mais ume vez, o exemplo da Ciudad Juárez, onde “los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, durante los años noventa, inauguraron
este tipo de crímenes espectaculares, en el sentido de que las mujeres no solamente son ultimadas, sino que sus cadáveres (com marcas de extrema
violencia) son expuestos en lugares públicos” (BERLANGA GAYÓN, 2014, p.44).
66
Para Rita Segato (2005), existem três aspectos que explanam tal impunidade: “1) ausência de acusados convincentes para a opinião pública; 2)
ausência de linhas de investigação consistentes; e 3) a consequência das duas anteriores: o círculo de repetição sem fim desse tipo de crime” (p.269).
67
Na década de 90, cresciam as denúncias de mulheres e meninas desaparecidas ou encontradas mortas na Cidade Juárez – localizada no extremo norte
da fronteira mexicana com os Estados Unidos, no estado de Chihuahua. Como os crimes continuavam invisíveis para a sociedade, Esther Chávez Cano
se dedicou a documentar os noticiários para fazer uma estimativa de quantas mulheres e meninas ali morriam. Ela foi a primeira a usar o termo
“feminicídio” ao se referir a estes crimes. Esther Chávez Cano se tornou, assim, “a mulher que manteve o rastro”. Ela criou o grupo feminista “Ocho
de Marzo” e a “Casa Amiga”, primeira instituição de solidariedade às vítimas de feminicídio. Disponível em:
https://www.lascrucesbulletin.com/stories/the-woman-who-kept-track,6150. Acesso em: 06 de maio de 2021.
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A maior parte das violências contra mulheres indígenas mexicanas acontecem no espectro familiar e comunitário (ROMERO,
2019). Por outro lado, as deficiências estruturais dos serviços básicos são muito mais prementes do que qualquer outro elemento explicativo
para entender os baixos níveis de desenvolvimento humano em áreas indígenas, como, por exemplo, as altas taxas de mortalidade materna.
Os contextos de vulnerabilidade, como a falta de recursos para se mobilizar para a sede do município, a falta de credibilidade das
funcionárias ministeriais junto às mulheres e a ineficácia das auxiliares de tradução de línguas indígenas dificultam ainda mais o acesso à
justiça68. Esses elementos fazem, por conseguinte, transparecer as expressões do patriarcado original, colonial e moderno que se tornou
parte do imaginário coletivo do país (MURILLO E PIZARRO, 2020).
De acordo com Lezama (2020), são diversos os motivos pelos quais os feminícidios de mulheres mexicanas são, todavia,
endêmicos. O primeiro deles, conforme a autora, é a falta de políticas públicas que reduzam a cultura patriarcal nas esferas públicas e
privadas do país. Ou seja, mesmo com todos os esforços, o Estado mexicano não conseguiu, por ora, colocar em prática iniciativas que
erradiquem a violência e a desigualdade entre os gêneros. Ela usa como exemplo o Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar
e Erradicar a Violência Contra as Mulheres 2019-2024 (PIPASEVM), que deveria ter sido colocado em operação desde 2019, mas, como
não foi publicado no Diário Oficial da Federação, não recebeu nenhum recurso financeiro. “Portanto, sem orçamento autorizado, sem
recursos, não pode haver políticas públicas ou programas com objetivos ou metas que contemplem a violência contra as mulheres, situação
que será corrigida assim que os orçamentos forem alocados” (2020, p28).

O papel da geografia feminista
Em período de pandemia, as assimetrias globais e injustiças históricas e estruturais ainda vigentes contra os povos indígenas foram
evidenciadas (LÓPEZ FLORES, 2020). Até o momento, cerca de 200 mil mexicanos perderam a luta contra a Covid-19, mas é difícil saber
ao certo quantos deles eram indígenas – ou mulheres indígenas – pela falta de dados concretos. Sabemos, porém, que os desdobramentos
da pandemia na vida destes indivíduos vão além de um risco à sua integridade física. Neste contexto adverso, o novo Coronavírus representa
uma ameaça à saúde desses povos, bem como revela o “crónico abandono estatal y la asonada de despojos, agresiones y violaciones
extractivistas y neocoloniales, que constituyen un real ‘terricidio’ que la pandemia no ha logrado frenar” (LOPEZ FLORES, 2020, p.184).
Durante as primeiras respostas à Covid-19, milhões de habitantes do mundo inteiro foram forçados a se confinar em seus lares.
Como parte das iniciativas tomadas pelo Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (MORENA) para desacelerar o contágio do
vírus, um confinamento foi estabelecido com início no dia 14 de março de 2020. Assim como em outros países latino-americanos, famílias
foram obrigadas a se resguardarem em seus lares por tempo indeterminado, a fim de se proteger e de proteger o outro. O efeito colateral,
contudo, foi drástico para as mulheres.
O confinamento domiciliar, a crise econômica derivada da suspensão de atividades não essenciais e as mortes provocadas pela
Covid-19 são alguns dos fatores onipresentes que impulsionaram a violência de gênero (GONZÁLEZ, 2020). Entretanto, a escassez de
informações proveniente dos órgãos municipais e estatais não nos permite contabilizar o número de vítimas e de visibilizar o que acontece
em cada lar. Em Oaxaca, não se sabe exatamente quantas mulheres indígenas foram assassinadas ou sofreram qualquer tipo de violência.
Por este motivo, a geografia feminista se mostra essencial na luta reivindicatória das mulheres.
De acordo com Monk e García-Ramon (1987), todo conhecimento é construído socialmente e reflete os objetivos daqueles que o
produzem. Em outras palavras, as epistemologias da classe dominante sempre se sobreporão as das classes dominadas, pois são eles que
possuem o poder sobre como é criado e difundido o saber. É o que acontece, por exemplo, nos estudos que colocam os homens como
centrais nos processos históricos, sociais e políticos, como se a experiência masculina fosse a mesma da humanidade em geral. Teóricas
da geografia feminista, porém, criticam o tal modelo absoluto a fim de trazer debates sobre a relevância de outros aspectos para
compreenderem, enfim, alguns processos espaciais.

68

Se durante as investigações sobre desaparecimentos, agressões, assassinatos de mulheres ou violência familiar seja provado que se trata, em realidade, de feminicídio,
tais crimes não são reclassificados, continuando com as designações iniciais. Isso se reflete nas estatísticas dos órgãos ministeriais ou do Ministério Público, que não
mostram o número real de feminicídios existentes.
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Partindo deste princípio, podemos citar a ideia de geografia feminista que vem justamente para se opor à soberania masculina do
conhecimento. Assim, leva-se em consideração a diversidade das experiências das mulheres como grupo heterogêneo. Logo:
Con respecto a estos últimos, sugirio que la geografia feminista trata de hacer visibles las experiencias y 1os problemas
de las mujeres a 1os que fue opaca la producción geografica del pasado, y trata también de demostrar la importancia
de incorporar el género en el analisis geografico. Observo un compromiso para mejorar la comprension del mundo tal
como 10 vem las mujeres, para revelar como las mujeres interpretan sus propias vidas. Asi, la geografia feminista busca
información procedente de mujeres al igual que sobre mujeres. Ademas, destaco el objetivo de la geografia feminista
de promover el cambio social y la igualdad humana, en particular mediante el reconocimiento de que el género es una
fuente de desigualdades. (MONK E GARCÍA-RAMON, 1987, p.149).

Neste sentido, a geografia feminista estuda os problemas e as realidades de mulheres de diferentes latitudes e analisa as relações de
poderes nas quais estão imersas, a partir de fatores e condições que influenciam e delimitam especial e temporalmente para propor ações
e medidas para transformá-las. É, acima de tudo, uma ferramenta capaz de implementar medidas para construir espaços livre de violência.
La geografía feminista parte de una postura política que considera que es posible cambiarla realidad com base en las
propuestas y categorías de análisis que son capaces de nombrar, entender y explicar la realidad. Por consiguiente,
conceptualiza al género y al espacio como produccionessociales, lo que significa que por la actividad política, jurídica
y cultural las relaciones humanas pueden transformarse (DAMIAN BERNÁL E FLORES, 2018. p.38).

Em resumo, a geografia feminista é uma ferramenta para dar visibilidade aos invisíveis (GARCÍA, 2021) que deve ser aplicada de
maneira horizontal. Conforme Hernandez e Mora (2017), a comunidade é um espaço onde o diálogo com as autoridades locais deve ser
visto como um mecanismo para resolver, ressarcir e conter os danos causados pela violência, a qual foge do alcance das políticas de
segurança nacional. É em comunidade que parte dos problemas secundários para o Governo Federal poderiam ser solucionados – casos
que a nível nacional passam despercebidos, como são os recorrentes feminicídios de mulheres indígenas. Em outra perspectiva, a geografia
feminista possibilitaria às mulheres de determinada localidade se empoderarem ao longo de sua luta pela conquista de direitos. No caso
das mulheres indígenas do estado de Oaxaca, isso se faz mais urgente do que nunca.

CONCLUSÃO
Talvez não exista, na história recente da humanidade, um grupo específico que sofreu um processo mais intenso de exclusão e de
violência do que os povos indígenas. Se hoje nos deparamos com raízes profundas de desigualdade entre eles e os demais, percebemos que
o caminho a ser traçado na busca de dignidade é árduo. O cenário é ainda menos otimista quando observamos a situação das mulheres
provenientes dessas comunidades, que carregam nas costas pesos de violência patriarcal e colonizadora difíceis de serem suportados.
Em Oaxaca, o passado e o presente se entrelaçam em um cenário desolador para aquelas que desejam nada além da felicidade; de
um pouco de paz. Ali, como em distintos rincões do México e da América Latina, as vidas delas têm pouco valor. São cidadãs de terceira
classe, vítimas em níveis tão complexos e absurdos que nos parece uma tarefa enigmática encontrar uma saída. Ouso dizer que, por ora,
não há.
No entanto, mulheres carregam consigo uma impressionante capacidade de sobreviver, pouco importa as adversidades. Em épocas
medievais, elas resistiram à caça às bruxas; durante a colonização, lutarem contra seus algozes para proteger seu povo; hoje, se colocam
na linha de frente contra um vírus avassalador que está levando embora seus entes queridos. Quando se trata de ser mulher – e isso fica
mais evidente quando falamos de mulheres indígenas –, não exista outra opção a não ser a resistência.
A geografia feminista aparece, então, como uma das vias dessa resistência. Serve para mostrar quem o Estado mata deliberadamente
sob o pretexto de que não há como quantificar estas mortes. Serve, também, para chegar aos lugares mais longínquos e dali mostrar que as
dinâmicas sociais daquele pedaço de chão são relevantes. Que essas mulheres, abandonadas pelos seus governantes, são importantes. Que
carregar os traços físicos da colonização não é uma desculpa para que abusos continuem acontecendo. E que cada vez que uma dessas
mulheres é assassinada, uma parte de seu povo se vai com elas.
Em suma, em um período em que a morte faz parte do nosso cotidiano, não podemos sucumbir à ideia de aceitar que isso seja
normal. Nos noticiários, somos inundados com os números de vítimas da Covid-19, vítimas do patriarcado, vítimas do autoritarismo do
Estado e aparentemente este se tornou o único fim possível. No entanto, não podemos naturalizar o genocídio fruto de necropolíticas, assim
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como não podemos ignorar que nos estão matando. Nós, mulheres, indígenas, negros e pobres. Não podemos acreditar que este é o nosso
único destino. Se caso o fizermos, a luta estará perdida. Se caso o fizermos, já não poderemos mais voltar atrás.
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CAPÍTULO 13
POLÍTICAS PÚBLICAS COMO UM MECANISMO DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM TEMPOS
DE COVID-19

INTRODUÇÃO
No último ano, em razão da pandemia do Covid-19, a rotina das pessoas passou por diversas mudanças na tentativa de conter a expansão e a transmissão
da doença. Foi necessário adotar o lockdown como uma medida recomendada pela Organização Mundial da Saúde e isso gerou impactos positivos para combater a
doença, mas em contrapartida, gerou também impactos negativos, como por exemplo, contribuindo para o aumento da violência doméstica contra a mulher.
Nesse contexto, a mulher em muitos casos, teve a sua jornada de trabalho ampliada com os filhos em casa em razão do fechamento das escolas; com o
marido ou companheiro trabalhando no regime de home office, e em algumas situações, ainda tendo a responsabilidade de cuidar de idosos, que não puderam sair para
realizar atividades diárias. Essas repercussões, podem dificultar os relacionamentos interpessoais durante a pandemia, principalmente no que se refere à suscetibilidade
aumentada da mulher a sofrer a violência doméstica.
Entende-se que a violência doméstica é um problema de saúde pública anterior à pandemia, mas que em razão da adoção de medidas de distanciamento
social, criou-se o contexto propício para que a situação piorasse, com o aumento exponencial do convívio dentro de casa, da mulher e de seu agressor.

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo relacionar que a falta de políticas públicas voltadas para a mulher, pode contribuir
para aumentar a violência doméstica durante a pandemia. Para isso, este estudo foi dividido em três partes. A primeira, aborda a efetivação
dos direitos das mulheres à luz do princípio da igualdade substancial e da não discriminação; a segunda trata da violência doméstica contra
a mulher em tempos de Covid-19, e a terceira elucida sobre a importância da política pública no enfrentamento à violência contra as
mulheres.
A metodologia utilizada no presente trabalho foi, basicamente, uma revisão da literatura existente, buscando o estado da arte sobre
o tema e da respectiva proposta apresentada, acrescida de um cruzamento das informações obtidas junto à análise da legislação. Como
técnicas de pesquisa, utilizou-se tanto a pesquisa bibliográfica, quanto à pesquisa documental. Por fim, quanto aos métodos, foi utilizado,
em especial, o método lógico-dedutivo.
EFETIVAÇÃO E DIREITOS DAS MULHERES À LUZ DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL E DA NÃO
DISCRIMINAÇÃO
A mulher, desde tempos remotos, foi condicionada e submetida a ocupar posição secundária na sociedade face uma cultura
machista e patriarcal advinda da própria norma estruturante, que discriminava a mulher e esta inferioridade se permeia em tempos atuais.
A saída da mulher da casa para o trabalho, fez surgir uma chefe de família, empreendedora, batalhadora, trabalhadora, estudante,
passando a exercer um papel de protagonista e de extrema importância na sociedade atual; fazendo com que há uma busca incessante pela
construção da igualdade efetiva e a desconstrução da desigualdade dos direitos pautados na questão da identidade de gênero mulher.
Todavia, essa nova realidade não é aceita por essa sociedade machista, que ainda insiste na submissão das mulheres cometendo violências
aterrorizantes, invisíveis, covardes que precisam ser erradicadas, pois geram consequências nefastas para toda a sociedade.
Dessa forma, persiste a desigualdade latente, advinda de uma norma estruturada no machismo, fruto de um passado que deixou
marcas na atualidade, em que a mulher basicamente exercia função de procriação, educadora dos filhos e como complemento do homem,
possuindo, assim, uma posição de inferioridade, como já mencionamos. Diante desse cenário, necessário se faz ir atrás de uma sociedade
mais justa, mais inclusiva, menos violenta, mais igualitária, abarcando todos os direitos e garantias constitucionais, que compreende a
efetividade dos direitos fundamentais em prol da justiça.
Portanto, o que se busca nesta luta pela igualdade entre homens e mulheres é o respeito mútuo, o resgaste do direito à vida digna,
uma sociedade que não cultive valores que incentivam a violência, a discriminação, a desigualdade, o machismo estruturante da norma;
isto é, a igualdade, a solidariedade, a liberdade, a autonomia das mulheres; pautada numa sociedade livre, justa e solidária de acordo com
o Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, o desafio atualmente é a construção de mecanismos para que a isonomia e a não
discriminação sejam de fato e objetivamente aplicadas na construção de normas atinentes à identidade de gênero em relação à mulher
através dos princípios e das garantias fundamentais.
Nesse ínterim, sendo a isonomia o corolário indispensável à efetivação dos direitos fundamentais garantidos no plano constituinte;
urge, portanto, fazer o enfrentamento sobre as barreiras reais e falhas que ainda existem no sistema normativo brasileiro, garantindo igual
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amplitude de direitos e deveres entre homens e mulheres independentemente da condição de gênero; uma vez que o maior desafio será a
modificação da visão machista do homem.
Portanto, nesse contexto, é importante mencionar que a Constituição Federal de 198869, artigo 5º, ao dispor sobre as garantias e
direitos fundamentais que todo cidadão possui, ressalta o princípio da igualdade. Vista disso, usualmente se divide o conceito de igualdade
em igualdade formal e igualdade material. A igualdade material, ou a igualdade de fato de acordo com Walter Claudius Rothenburg (2008,
p. 85) “refere-se à realização efetiva da igualdade em concreto”. Por sua vez, a igualdade formal, conforme conceitua José Emílio Medauar
Ommati, “[...] seria aquela que reconhece que todos são iguais perante a lei. Assim, para essa perspectiva, pouco importam as diferenças
fáticas entre os indivíduos.” (2018, p. 62).
Ainda, menciona OMMATI (2018, p. 63), ao dissertar sobre o tema igualdade formal: “essa fórmula para compreender a
igualdade, embora sedutora, é vazia de significado e traz uma série de questões que não podem ser resolvidas a priori. Quem são os iguais?
Quem são os desiguais? E que medida é essa que permite a desigualdade?”
É sabido, portanto, que a igualdade é um dos princípios basilares de qualquer Estado democrático moderno. Não há como conceber
a ideia de um Estado de Direito sem que o princípio da igualdade funcione como garantidor e mantenedor do princípio da dignidade da
pessoa humana. A construção de uma sociedade justa e fraterna, passa, necessariamente, pela construção de uma sociedade baseada no
respeito ao princípio da igualdade como garante da dignidade da pessoa humana, fim último do Estado.
Ao lado do princípio da igualdade, está o princípio da não discriminação. Conforme enfatiza José Joaquim Calmon de Passos 70,
em verdade, o princípio da não discriminação é insuscetível de ser construído a partir dele próprio, pode-se dizer que é sempre um reflexo
do princípio da igualdade. Ainda segundo referido autor, a discriminação é uma atitude que fere o modelo Estado Democrático de Direito.
A proibição da não discriminação implica uma distinção de qualquer tipo, exclusão, preferência, limitação ou restrição entre as
pessoas ou grupos que se encontram em situações similares, a menos que exista uma justificativa objetiva e razoável e o grau da distinção
seja proporcional ao objetivo. Considera-se, portanto, que o princípio da não discriminação é incompatível com a leitura formal do princípio
da igualdade.
Isto exposto, superar as desigualdades de gênero é um dos primeiros passos para o desenvolvimento da mulher. Assim, destaca
Zygmunt Bauman:
[...] desigualdade existencial limita a liberdade de ação de certas categorias de pessoas; são vítimas da desigualdade existencial
as categorias sociais humilhadas, desrespeitadas e inferiorizadas por terem arrancada de si uma parcela fundamental de sua
humanidade, como por exemplo as mulheres (2011, p. 109).

Desta forma, ao tratar do princípio da igualdade ligado ao princípio da não discriminação, faz-se uma constatação da presença de
grupos minoritários ou vulneráveis num contexto social, e nesta pesquisa, de forma especial, destaca-se a mulher. Assim o reconhecimento
de uma sociedade plural e desigual, pautada pela existência de grupos vulneráveis é o primeiro pressuposto para se pensar em igualdade
não apenas como um princípio que exige considerações formais, mas sim, em um princípio apto a promoção e efetivação de direitos dos
referidos grupos.
A vulnerabilidade da mulher e a violência sofrida por elas, já enraizada há tempos, ganhou maios expressividade durante a
pandemia da Covid-19, como passa a expor no capítulo a seguir.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM TEMPOS DE COVID-19
Objetiva-se, no presente item da pesquisa, discutir, de forma teoricamente fundamentada, os impactos e os reflexos da pandemia
da Covid-19 no que se refere a violência doméstica contra a mulher. Conforme já destacado nesta pesquisa, a proteção da mulher é fator
essencial para se estabelecer uma igualdade substancial e, em especial, face aplicabilidade do Princípio da não discriminação, bem como
em decorrência do reconhecimento jurídico de uma sociedade plural e desigual que é pautada pela existência de grupos vulneráveis e
minoritários.
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Em março de 2020, no Brasil, assim como em diversos países do mundo, iniciou-se os protocolos sanitários para o combate a
pandemia da Covid-19. Um destes protocolos trata-se da medida de isolamento social que tem por principal objetivo evitar a propagação
e o contágio pelo vírus. Apesar de constituir medida necessária, o isolamento impacta em diversas questões sociais e, especialmente, no
que se refere a violência doméstica contra a mulher. Conforme evidenciam Lucimara Fabiana Fornari et al., o isolamento social “levou ao
aumento exponencial do convívio, ampliando as possibilidades de tensionar relações interpessoais e intensificar os desgastes familiares,
inclusive da mulher com o agressor”.71
Diante deste cenário, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública editou no dia 24 de julho de 2020, uma nota técnica com o objetivo
de apurar a questão da violência doméstica durante a pandemia de Covid-19, em especial no que se refere ao cenário do isolamento social. 72
Conforme evidencia referida Nota Técnica, a situação do isolamento social é extremamente necessária, no entanto, fez com que mulheres
que já se encontravam em situação de violência ficassem em situação de maior vulnerabilidade, na medida em que permanecem no âmbito
de suas residências por um maior tempo com seu agressor e, em contrapartida, encontram uma maior restrição ao acesso as redes de
proteção da mulher e aos canais de denúncia. 73
A Nota Técnica apontou, no que se refere ao crime de lesão corporal contra a mulher, que houve uma “[...] redução nos registros
de lesão corporal dolosa entre março e maio de 2020 em comparação com o mesmo período no ano anterior”. 74 Destacou, ainda, que “houve
uma queda de 27,2% no período acumulado, com as maiores reduções nos estados do Maranhão (84,6%), Rio de Janeiro (40,2%) e Ceará
(26%)”.75 Já no que tange ao crime de feminicídio, apontou que “[...] entre março e maio de 2020 houve um pequeno aumento de 2,2% nos
casos de feminicídios registrados em comparação com o mesmo período de 2019 – foram 189 casos este ano, contra 185 no ano passado”. 76
Importante mencionar, ainda, que houveram reduções no que se refere ao “[...] número e medidas protetivas de urgência77 concedidas no
período entre março e maio de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado”. 78
Apesar da Nota Técnica apontar uma redução nos números de casos de violência doméstica contra a mulher, deve-se verificar de
forma crítica a situação, já que o acesso a denúncia e as delegacias, ainda que feito de forma virtual, ficou mais dificultoso. Conforme
destaca Ana Tereza Basilio: “Constata-se o acerto dessa conclusão pelo fato de que, embora a possibilidade de acusação de crimes tenha
caído, a ocorrência de feminicídio aumentou no Brasil de forma expressiva. Fenômeno similar foi constatado na Itália e divulgado pela
ONU”.79 Somado a isso, deve-se destacar, ainda, que as subnotificações podem decorrer da “dificuldade da denúncia, pois o autor da
violência, na maioria dos casos, compartilha do mesmo espaço físico da pessoa em situação de violência e, neste cenário de confinamento,
a convivência passa a ser em tempo integral” (BAGGENSTOSS; LI; BORDON, 2020, p. 345).
Importante mencionar, ainda, que para potencializar o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e o enfrentamento
à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante o período de emergencial de saúde pública de
âmbito internacional decorrente da Covid-19, foi publicada no dia 07 de julho de 2020, a Lei nº 14.022. Mencionada legislação estabeleceu
que os prazos processuais para a concessão de medidas protetivas que tenham relação com atos de violência doméstica e familiar cometidos
contra mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência serão mantidos, sem suspensão. Ademais, dispôs que o
registro da ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher e de crimes cometidos contra criança, adolescente, pessoa idosa
ou pessoa com deficiência poderá ser realizado por meio eletrônico ou por meio de número de telefone de emergência designado para tal
fim pelos órgãos de segurança pública.
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Verifica-se, portanto, que a violência doméstica contra a mulher em tempos de pandemia é uma matéria que demanda atenção,
especialmente ante a vulnerabilidade da mulher que é potencializada pelo isolamento social. Desta forma, a criação e a implementação de
políticas públicas, durante e após o período da pandemia, constituem um mecanismo apto a promoção e efetivação de direitos humanos e
fundamentais para a proteção da mulher contra a violência doméstica, como será destacado no próximo tópico do presente artigo.

POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
A igualdade de gênero e o princípio da não discriminação já mencionados acima embora seja um preceito fundamental, descrito
do art. 5º, inciso I da Constituição da República Federativa do Brasil impõe ao Estado a obrigatoriedade de criação de diversas ações para
sua efetividade.
É bem verdade que o processo de discriminação exige uma mudança de cultura social, de padrões sociais, de postura machista,
todavia, a implementação de ações estatais é fundamental para a concretização dos objetivos constitucionais, em especial, os descritos no
art. 3º, inciso I do texto constitucional: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, como bem descreve a ministra Cármen Lúcia
em voto descrito na ADI 2.649:
[...] Vale, assim, uma palavra, ainda que brevíssima, ao Preâmbulo da Constituição, no qual se contém a explicitação dos
valores que dominam a obra constitucional de 1988 [...]. Não apenas o Estado haverá de ser convocado para formular as
políticas públicas que podem conduzir ao bem-estar, à igualdade e à justiça, mas a sociedade haverá de se organizar segundo
aqueles valores, a fim de que se firme como uma comunidade fraterna, pluralista e sem preconceitos [...] 80.

Se há a obrigação e atuação estatal para esta finalidade, como isso será possível? A concretização das ações estatais ocorre por
meio da construção de políticas públicas, que segundo Maria Paula Dallari Bucci, são programas de ações governamentais que buscam
coordenar os meios à disposição do Estados e as atividades privadas, para a concretização de objetivos socialmente relevantes e
politicamente determinados 81. Nesse contexto, acrescenta-se que política pública não é somente controle do Estado, ela tem que dar
resultado, promover uma mudança qualitativa na vida das pessoas.
Ainda, Norberto Bobbio ressalta que:
A uma gama bastante ampla de ações que se reportam à coletividade estatal, compreendendo, de um lado, as atividades de
Governo, relacionadas com os poderes de decisão e de comando, e as de auxílio imediato ao exercício do Governo mesmo e,
de outra parte, os empreendimentos voltados para a consecução dos objetivos públicos, definidos por leis e por atos de
Governo, seja através de normas jurídicas precisas, concernentes às atividades econômicas e sociais; seja por intermédio da
realização de tais finalidades (com exceção dos controles de caráter político e jurisdicional)82.

Tem-se que o Estado, portanto, possui uma obrigação positiva de promover políticas públicas com o fim de promover melhorias
na qualidade de vida da população, nos interessando um enfoque para a minoria das mulheres, sendo vedado quaisquer tipos de retrocesso
a esses direitos sociais fundamentais garantidos, pois possíveis retrocessos poderiam gerar um abalo na ordem jurídica, além de ferir de
maneira brutal a dignidade de muitas pessoas necessitadas da proteção estatal para garantia destes direitos.
Desta forma, não basta a legislação traduzir direitos é preciso vontade política e social em fazer cumprir esses direitos garantidos,
revelando muito mais uma questão política do que jurídica, como bem descreve Konrad Hesse: “quanto mais intensa for a vontade de
Constituição, menos significativas hão de ser as restrições e limites impostos à força normativa da Constituição” 83.
De acordo com Pereira84, seguindo os ensinamentos de Howlett e Ramesh, esse ramo do conhecimento possui três características
principais:
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[...] é multidisciplinar, porque rompe com os estreitos limites de estudos sobre instituições e estruturas e abrange temas e
questões tratados por outras disciplinas científicas, como a economia, a sociologia, a ciência política, o direito, o serviço
social, dentre outras; é intervencionista, porque não se contenta apenas em conhecer o seu objeto de estudo, mas também
procura interferir nele e modifica-lo; e é normativa, porque não é pura racionalidade e se defronta com a impossibilidade de
separar fins e meios, bem como valores e técnicas, no estudo das ações dos governos.

Assim, cabe aos detentores do poder político e a própria sociedade assumirem essa responsabilidade de buscar políticas públicas
e ações para efetivar os direitos garantidos e não fecharem os olhos para essa realidade, pois é as mulheres compõem uma classe vulnerável
e que precisa de cuidado.
A Lei Maria da Penha é a expressão do reconhecimento da necessidade de implementação de política pública de combate à
violência contra a mulher, como bem descreve o art. 35 do referido diploma legal:

Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas
competências:
I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência
doméstica e familiar;
II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar;
III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no
atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar;
IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar;
V - centros de educação e de reabilitação para os agressores.

Ainda que a Lei Maria da Penha tenha sido um grande avanço para o combate à violência contra as mulheres, essa política de
enfrentamento não pode ficar restrita, tão somente, na construção de uma legislação. Pensando nisso, no ano de 2003, o Governo Federal
reconhece a importância da proteção das mulheres e cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), embora fosse uma
secretaria possuía status ministerial.
Mencionada Secretaria resgatou a atuação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher da década de 1980, e avançou na
interlocução dos movimentos de mulheres como uma aliada na defesa de políticas públicas de mulheres 85.
A violência, sendo um microproblema que resulta na dimensão macro da desigualdade de gênero, situação assimilada como algo
normal dentro da sociedade machista a que estamos inseridos, a política pública de enfrentamento da violência doméstica passa a ser
crucial, principalmente porque o combate da violência é a via principal para a concretização do direito fundamental à igualdade, uma vez
que ela, por sua maioria, acaba ocorrendo por conta desta desigualdade enraizada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O direito da mulher quanto ao reconhecimento de igualdade de gênero não pode ser ignorado ou compreendido como algo a não ser enfrentado diante da
assimilação social da desigualdade. A ausência de políticas públicas efetivas para o combate de desigualdade de gênero é a causa principal da ausência de concretização
da igualdade material.
As medidas de contenção social como o lockdown e o distanciamento social, aliadas com o fechamento de escolas e de locais que fazem parte de uma rede
de apoio para as mulheres são fatores que somados contribuíram para o aumento de casos de violência doméstica contra a mulher durante a pandemia.
Além desses fatores, como demonstrado nesse estudo, a falta de políticas públicas eficazes e direcionadas para esse público-alvo, culminou com um
agravamento da vulnerabilidade das mulheres e alavancou uma prática que já acontece há muito tempo, e que foi de certa forma favorecida pelo aumento da
convivência e da restrição domiciliar, que é a violência contra a mulher.
Entende-se que todas essas estratégias são fundamentais para evitar que a doença se alastre, mas esse contexto, analisado conjuntamente com a falta de
políticas públicas e de planejamento governamental se tornaram o cenário perfeito para que a situação de violência se instaurasse e se agravasse.

Conclui-se, portanto, que é necessário o investimento em políticas públicas no combate à violência contra a mulher em tempos
de pandemia, principalmente por conta da principal finalidade quanto à política pública: concretização dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil: sociedade justa, livre e solidária.
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CAPÍTULO 14
DIARISTAS: DA PRECARIZAÇÃO AO EMPODERAMENTO

FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA

INTRODUÇÃO
Este capítulo aborda a realidade de milhões de mulheres que trabalham informalmente como diaristas. Inicialmente, trata de
estabelecer os critérios que definem a natureza desse ofício que, muitas vezes, é confundido com o da empregada doméstica, embora a
natureza das relações de labor envolvidas seja diversa, implicando diferente tratamento legal.
Na condição de diaristas informais, estas trabalhadoras se encontram excluídas do manto de proteção legal, não fazendo jus a
direitos de natureza trabalhista ou previdenciária.
Este estudo apresenta dados coletados em pesquisas que revelam o aumento expressivo de trabalhadoras nessa condição,
acarretando aumento da vulnerabilidade – que já atingia as empregadas domésticas formalizadas – que sempre receberam um tratamento
institucional discriminatório, com a exclusão de direitos assegurados a outros tipos de trabalhadores não-domésticos.
A importância desta análise é revelar a precarização das condições de trabalho das diaristas e identificar meios de empoderamento
que possam modificar efetivamente a realidade da categoria profissional, dando-lhes ferramentas para que se insiram no mercado formal
de trabalho.
A transmutação de uma diarista informal numa cidadã empreendedora é um processo que lhe garante proteção previdenciária e que
se revela simples do ponto de vista burocrático, quando às mesmas é dado acesso à informação.
Por outro lado, sem o conhecimento necessário para tal, as diaristas informais permanecem invisíveis ao sistema e permissivas à
estigmatização e inferiorização pelo simples exercício de uma profissão.
Este, aliás, é um ponto sobre o qual o estudo não pode calar: a sociedade brasileira ainda revela preconceito e subestima mulheres
que exercem a atividade doméstica de diarista. Até quando?
DESENVOLVIMENTO
Incialmente, é importante registrar que o trabalho doméstico informal não é exercido exclusivamente por mulheres, mas a presente
análise se limitará a abordá-lo tão somente em relação a este contingente, uma vez que se trata de mercado de trabalho onde laboram
majoritariamente mulheres.
Observe-se que a investigação aqui proposta segue a linha de pesquisa iniciada em artigo anterior desta autora, denominado “A
hipervulnerabilidade da empregada doméstica na pandemia”, razão pela qual se faz necessária a repetição de alguns dados ali apresentados:
a Organização das Nações Unidas (ONU) publicou no dia 27 de abril de 2020 um manifesto comemorando o dia internacional da
trabalhadora doméstica intitulado “OIT lembra importância de promover trabalho decente para domésticas em tempos de COVID-19”
onde chama atenção para a vulnerabilidade destas trabalhadoras em diversos pontos:
No mundo, 80% de todas as pessoas que executam trabalho doméstico são mulheres e, na América Latina e no Caribe,
88%. No Brasil, essa proporção é ainda maior: 92,4% das 6,3 milhões de trabalhadores domésticos são mulheres, e
62% são mulheres pretas ou pardas, segundo dados da PNAD Contínua Trimestral, referente ao quarto trimestre de
2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
[...]
A vulnerabilidade socioeconômica de trabalhadoras (es) domésticas(os) é exposta diante do avanço da pandemia. Uma parcela
da população conseguiu manter os vínculos trabalhistas formais e adotar modalidades alternativas de trabalho, como o
teletrabalho, sem que houvesse prejuízo para a renda ou riscos à saúde e à segurança pessoal e familiar. Entretanto, grande
parcela de trabalhadoras (es) domésticas (os), muitos delas na economia informal, inclusive as diaristas, não dispõe de
condições mínimas para adotar o isolamento social, sem que haja um impacto negativo e direto sobre a sobrevivência
e a manutenção da renda – uma em cada quatro trabalhadoras(es) domésticas(os) recebe até meio salário-mínimo por mês,
e 36,7% ganham de meio a um salário-mínimo mensal. Por outro lado, pela natureza e local de trabalho, seguir trabalhando
significa um risco para saúde e bem-estar, de trabalhadoras(es), empregadoras(es) e membros de suas famílias.
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[...]
Em todo o mundo, 2 bilhões de trabalhadoras(es) (61,2% da população trabalhadora do mundo) estão em empregos
ou trabalhos informais. Essas pessoas são mais propensas a enfrentar maior exposição a riscos de saúde e de segurança por
não terem proteção adequada, como máscaras, luvas ou desinfetantes para as mãos. Isso não apenas as expõe a riscos à saúde,
como também torna as medidas preventivas para a população em geral menos eficazes. Além disso, em função da
informalidade, o acesso é restrito à diversas modalidades de seguridade social, a exemplo dos benefícios
previdenciários por acidente e aposentadoria. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2020, grifo nosso).

A leitura do referido documento permite que se estabeleça outra característica relevante que é a predominância de mulheres pretas
e pardas executando trabalho doméstico, atingindo o percentual de 62% (sessenta e dois por cento), dado que revela se tratar de atividade
majoritariamente exercida por mulheres não brancas.
A conjunção desses fatores – gênero feminino e raça negra – sugere que o grupo se expõe a maior vulnerabilidade quando posto
em comparação com o perfil de integrantes do mercado de trabalho de outras áreas.
Feitos estes recortes, é fundamental tecer considerações acerca da diferenciação entre trabalhadoras domésticas e empregadas
domésticas, uma vez que o primeiro conceito é mais abrangente que o último e inclui toda mulher que desenvolve atividade remunerada
em ambiente residencial.
O conceito de empregada doméstica é restritivo, sendo extraído do art. 1º da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015
(BRASIL, 2015), que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico e o define como “aquele que presta serviços de forma contínua,
subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias
por semana”.
A empregada doméstica, portanto, é aquela trabalhadora que labora de forma contínua, pessoal e onerosa por mais de dois dias por
semana em uma residência, sem finalidade lucrativa à pessoa e família, e de forma subordinada. Logo, não pode ser considerada diarista a
trabalhadora doméstica que trabalha mais de duas vezes por semana numa mesma casa.
Ainda que a diarista seja cadastrada como autônoma e emita notas fiscais de prestação de serviço, o simples fato de ultrapassar o
limite de dias imposto pelo legislador leva à presunção de que há uma fraude do empregador para se eximir dos encargos trabalhistas e
previdenciários assegurados à empregada doméstica.
A empregada doméstica tem a sua atividade dirigida pelo seu empregador, que possui o poder de lhe dar ordens, fiscalizar o seu
trabalho, estabelecer a jornada laboral e aplicar punições em caso de descumprimento de seus deveres.
A lei complementar que disciplina o labor da empregada doméstica trouxe inovações importantes para às mesmas, a exemplo da
limitação da jornada de trabalho, do recolhimento obrigatório do FGTS, do trabalho em regime parcial e do seguro-desemprego, direitos
que já eram gozados por trabalhadores não-domésticos há décadas.
É importante acrescentar outro fato que distingue a diarista da empregada doméstica: esta última é segurada obrigatória do Instituto
Nacional de Seguridade Social, cabendo ao seu empregador o recolhimento mensal da contribuição devida pelo mesmo e daquela retida
como desconto da quota-parte da própria empregada.
A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
estabelece:
Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
[...]
II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial
desta, em atividades sem fins lucrativos; (BRASIL, 1991)

Dito isso, é de se concluir que à empregada doméstica formalizada são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários, dispondo
a mesma de meios legais de combater a informalidade, denunciando o descumprimento de deveres patronais aos órgãos administrativos
de fiscalização ou recorrendo à Justiça do Trabalho.
Feitas essas considerações, resta claro que a empregada doméstica se diferencia das diaristas em pontos diversos.
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Segundo a definição do dicionário Michaelis considera-se diarista: “1. Pessoa que se dedica ao diarismo; jornalista” e “2.
Trabalhador cujo salário é calculado por dia”.
Importa a este estudo a segunda definição, uma vez que aqui não são abordadas questões relacionadas à profissão de jornalista.
Assim, se tem por diarista a trabalhadora doméstica não-subordinada cujo pagamento é calculado por dia, e cujo labor não pode
exceder o limite semanal de dois dias para cada tomador de serviço, sob pena de se configurar relação de emprego doméstica na forma do
Art. 1º da Lei Complementar nº 150 transcrito anteriormente.
As diaristas que laboram até duas vezes por semana numa residência não estão submetidas ao poder diretivo do seu tomador de
serviço: elas são prestadoras de serviços autônomas.
Dentro desse conceito de diaristas podem ser incluídas faxineiras, engomadeiras, cozinheiras, passadeiras, babás, cuidadoras de
idosos, jardineiras, piscineiras, entre outras, que não ultrapassem o limite de dois dias de trabalho por semana em cada residência.
Estabelecida a distinção entre empregada doméstica e diarista e fixado o conceito da última, é importante prosseguir este exame
tocando em aspecto essencial à abordagem do tema proposto: até o presente momento, a profissão de diarista não possui regulamentação
própria, não havendo previsão de qualquer direito ou dever para as integrantes da categoria.
O Projeto de Lei 160, de 27 de abril de 2009 do Senado Federal dispõe sobre a definição de Diarista nos seguintes termos:
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Diarista é todo trabalhador que presta serviços no máximo duas vezes por semana para o mesmo Contratante,
recebendo o pagamento pelos serviços prestados no dia da diária, sem vínculo empregatício.
Parágrafo Único. A Diarista deverá apresentar ao Contratante, comprovante de contribuição ao INSS como Contribuinte
Autônomo, ou como Contribuinte Funcional, que atualmente e de 11% (onze por cento) sobre um salário-mínimo.
Art. 2º O Poder Executivo poderá promover campanha publicitária para esclarecer a população do teor do disposto nesta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação. (SENADO FEDERAL, 2009)

Tendo o referido texto sido aprovado no Senado Federal, foi remetido à Câmara dos Deputados onde tramita como Projeto de Lei
nª 7279/2010 desde 10 de maio de 2010, conforme se extrai do Portal dessa casa legislativa.
A análise do conteúdo do projeto de lei e do histórico de sua tramitação, associada ao fato de que o texto segue sem apreciação
definitiva, revela dois aspectos que merecem reflexão.
Primeiro, não se pode deixar de notar que o projeto de lei que define a diarista cuida tão somente de fixar o seu conceito no caput
do Art. 1º, para, a seguir, no parágrafo único, lhe impor a obrigação de apresentar ao seu contratante comprovante de contribuição ao INSS
como autônoma ou funcional.
Nenhum direito, garantia ou benefício é previsto ali para ela, o que revela um tratamento institucional discriminatório, já que a
própria Constituição Federal de 1988 notoriamente consagra o princípio da igualdade, desobedecido pelo legislador quando se omite na
regulamentação da atividade desta categoria.
Num segundo momento, é de se notar a negligência com que o assunto é tratado pelo mesmo legislador, que permanece inerte
diante da demanda das diaristas de obtenção de uma legislação que discipline a sua atividade.
O projeto de lei citado aguarda definição desde abril de 2009, ou seja, há exatos 12 anos no momento da redação deste capítulo.
Assim, em que pese o número crescente de mulheres que têm migrado para esse mercado de trabalho, a categoria permanece sem
legislação que a discipline.
Por oportuno, é de se destacar que o mencionado crescimento do número de diaristas já foi relatado na mídia, sendo trazida aqui
matéria intitulada “Número de diarista cresce 12,5% no país”:
A crise econômica brasileira mudou a rotina de muitas pessoas, inclusive de quem contava com a ajuda de uma empregada
doméstica em casa. De acordo com os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo
IBGE de 2016, o número de diaristas está crescendo no país e um dos fatores é a recessão na economia. Contudo, vale lembrar,
que em 2015, quando os trabalhadores domésticos passaram a ter seus direitos garantidos, por meio da Lei Complementar nº
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150/2015 – Conhecida como a PEC das Domésticas – e, agora, quase 2 anos após ser sancionada, muitos pontos ainda passam
despercebidos pelos empregadores, domésticos e, também, diaristas – uma vez que estão sendo mais demandadas no mercado.
Segundo a pesquisa, de 2012 até 2016, houve redução de 4% dos empregados que trabalham em apenas uma casa e
aumentou 12,5% o de pessoas trabalhando em mais de uma casa.
O advogado Wesley de Paula explica que há diferenças entre diaristas e empregadas domésticas que devem ser levadas em
consideração. “O termo diarista sempre foi debatido no cenário trabalhista. A definição mais recente é aquela que diz
que a diarista é quem exerce atividade doméstica sem exclusividade, ou seja, ela pode prestar serviços em diversos
locais. Já a empregada, além da exclusividade, tem seus direitos conforme a lei trabalhista determina”.
Com a recessão financeira foi possível perceber que houve o movimento de dispensa das empregadas e a demanda maior por
diaristas. O advogado salienta que a lei estabelece que a diarista só pode atuar na mesma residência três vezes por semana,
acima disso é caracterizado empregada doméstica. “Recentemente, houve uma decisão, não sabemos se isso se manterá, no
qual um julgado (julgamento) reconheceu que 2 dias de trabalho de uma diarista é caracterizada como empregada – isso se
os dias em que ela trabalha não possa ser mudado”, aponta.
Ele diz ainda que um dos pontos importantes da PEC das Domésticas foi a fixação do limite de jornada, pois antes da
lei, sempre havia o excesso de jornada e o empregador não tinha a obrigatoriedade de fazer controle de ponto. “Desde
então, a pessoa que tem qualquer empregado doméstico em casa (cuidador de idoso, faxineira, babá, etc) precisa fazer o
controle da jornada desse trabalhador, obedecendo o limite de 44 horas semanais com pelo menos uma hora por dia de
intervalo. A partir do momento que não há o controle disso, incide em hora extra”.
Já para a diarista não existe controle de ponto, contudo, ele salienta que a única coisa que se deve observar é que todo
trabalhador autônomo tem de fazer o seu recolhimento do INSS sobre o serviço, mas infelizmente essa é uma prática
que pouca gente segue. (BRAGA, 2017, grifo nosso)

Estudo mais recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA revelou a mesma tendência detectada anos anteriores
pelo IBGE:

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou nesta segunda-feira, dia 23, um retrato sociodemográfico do
trabalho doméstico no Brasil, que mostra redução na proporção de mulheres ocupadas que se dedicam a esse tipo de atividade:
de 17%, em 1995, para 14,6%, em 2018, em média. O índice sobe para 18,6% entre mulheres negras, contra 10% quando se
trata de mulheres brancas.
A informalidade cresceu no período recente, assim como a quantidade de diaristas. Em 2013, mais de 30% das
trabalhadoras tinham carteira assinada, mas esse número sofreu novas quedas nos últimos anos, chegando a 28,3%
em 2018. Os dados estão no estudo Os Desafios do Passado no Trabalho Doméstico do Século XXI: Reflexões para o Caso
Brasileiro a Partir dos Dados da PNAD Contínua.
A pesquisa conclui que o trabalho doméstico remunerado ainda é caracterizado por uma atividade precária, com
baixos rendimentos, baixa proteção social, discriminação e até assédio. Mais de 6 milhões de brasileiros dedicam-se a
esses serviços como mensalistas, diaristas, babás, cuidadoras, motoristas, jardineiros ou quaisquer outros profissionais
contratados para cuidar dos domicílios e da família de seus empregadores. Desse total, 92% são mulheres – em sua maioria
negras, de baixa escolaridade e oriundas de famílias de baixa renda.
Mas a parcela de mulheres ocupadas que optam pela profissão de doméstica caiu nos últimos 23 anos, graças ao
envelhecimento das profissionais e, também, à ampliação do acesso à escolaridade – fruto das políticas educacionais que
expandiram o acesso ao ensino básico e à educação superior. A crise econômica brasileira fez com que muitas famílias
dispensassem o serviço, ou contratassem diaristas em vez de uma profissional com carteira assinada – em 2018, as
diaristas já respondiam por 44% da categoria (o equivalente a 2,5 milhões de mulheres).
(IPEA, 2019, grifo nosso)

Além da invisibilidade do ponto de vista legal e do aumento do número de diaristas, os textos transcritos chamam atenção para o
fato de que a maioria delas trabalha informalmente e não são cadastradas como seguradas na Previdência Social, o que lhes exclui do gozo
de qualquer benefício previdenciário.
Esse ponto é destacado no estudo “O empregado doméstico: uma ocupação tipicamente feminina”, que alerta:

Por não ter um vínculo formal de contratação, grande parte das diaristas não contribuiu para a previdência social.
Do total de diaristas, o maior percentual de contribuição, 11,9%, foi verificado em Porto Alegre, seguido de Belo Horizonte,
8,8%, e São Paulo, 7,1%. Nas demais regiões, os dados não foram relevantes. Grande parte destas mulheres não terá
acesso à aposentadoria e, provavelmente, ficará mais tempo no mercado de trabalho nessa atividade. (DIEESE, 2006,
grifo nosso)

Essa informalidade acarreta prejuízos irreparáveis, posto que implica desamparo nos momentos de maior fragilidade como doença,
invalidez, acidente de trabalho, maternidade.
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Além disso, como destaca o estudo do DIEESE, a informalidade impede o acesso das mesmas à aposentadoria, obrigando-as a
permanecer indefinidamente no mercado de trabalho para obter o seu sustento.
Os riscos da informalidade e da consequente falta de proteção previdenciária não são ignorados pelas diaristas segundo PRISCO,
CARVALHO e GOMES (2013), que afirmam que essa consciência não as leva à reflexão acerca da precariedade da situação em que se
encontram:
O trabalho das diaristas é entendido como improdutivo, sem desconsiderar que, ao mesmo tempo, este proporciona as
condições para que o trabalho produtivo continue a acontecer na sociedade capitalista. Em seu trabalho, não visam,
diretamente, à produção de lucro ou mais valia, mas atendem as necessidades dos que se ocupam dessas atividades, e nisso
encontram o reconhecimento social da ocupação.
Tais trabalhadoras desempenham, em seu processo de trabalho, funções idênticas às das empregadas domésticas, sem
cumprir, cabalmente, os quatro elementos que configuram as relações de emprego (pessoalidade, subordinação jurídica,
onerosidade e não-eventualidade), apesar de, algumas vezes, se enquadrarem em um ou mais deles.
Ainda, tal condição não lhes possibilita gozar dos mesmos direitos usufruídos pelas empregadas domésticas.
O trabalho exercido pelas diaristas tem a sua inscrição na divisão social do trabalho, que reserva às mulheres as funções
pertinentes à esfera doméstica. No entanto, o trabalho dessas mulheres ocorre de modo ainda mais precário, já que acontece
na informalidade, isento das conquistas já obtidas pela categoria das empregadas domésticas. É importante salientar que,
graças à semelhança com o trabalho da dona de casa, as atividades que as diaristas realizam são ainda mais desvalorizadas,
devido à construção social do trabalho doméstico não se constituir como trabalho propriamente dito. Essa concepção se torna
ainda mais complexa quando se considera que a categoria das diaristas, a partir de uma perspectiva jurídica, não preenche os
critérios que caracterizam as relações de trabalho formal.
Contudo, entende-se que a ocupação diarista é uma mutação do emprego doméstico, com alterações advindas das
transformações ocorridas no mundo do trabalho, que vem buscando legitimação social a apresenta uma tendência de aumento
expressivo em relação ao número de trabalhadoras.
Com base nas entrevistas realizadas, foi possível perceber que as diaristas compreendem a vulnerabilidade e os riscos
a que estão expostas como profissionais, uma vez que se encontram, totalmente, desprotegidas do arcabouço legal
(trabalhista e previdenciário), instrumentos estes de proteção social da sociedade capitalista.
Apesar de encontrarem vantagens no trabalho que executam, as entrevistadas não refletem sobre a situação precária a
que estão submetidas, justificando tais condições, principalmente, pelos maiores rendimentos obtidos após o trabalho
realizado, pela menor carga horária de trabalho e pela ausência de supervisão direta por parte dos patrões. Assim, não levam
em consideração os prejuízos que podem ter, em longo prazo, caso se mantenham, por muitos anos, nessas mesmas relações
de emprego.
As entrevistadas parecem também não perceber as condições históricas e materiais que as levaram a trabalhar como
diaristas. Muitas vezes, em suas falas, culparam-se por trabalhar na informalidade e mostraram entender apenas que
não tiveram capacitação adequada ou oportunidade em outros espaços sócio-ocupacionais. Nesse sentido,
desconsideram a estrutura classista da sociedade capitalista, que segrega determinadas classes sociais para profissões
de baixo status social, com baixa remuneração e pouca ou nenhuma chance de crescimento profissional e ascensão
social. (grifo nosso)

É preciso, portanto, que haja um debate amplo no intuito de encontrar um meio de retirar essas mulheres da situação precária na
qual se acomodaram, mesmo conhecendo os riscos da informalidade, e fazê-las refletir sobre a necessidade de assumirem a
responsabilidade que é inerente a toda atividade autônoma, posto que estão trabalhando por sua conta e risco.
Um meio simples de resolver este problema e promover a entrada no mercado formal de trabalho é realizar o cadastro como
microempreendedora individual – MEI, e passar a contribuir como tal para a Previdência Social. Sobre o assunto, traz-se notícia publicada
no site da Secretaria de Previdência do Governo Brasileiro:
As diaristas já podem se cadastrar na Previdência Social como empreendedoras individuais, pagando uma alíquota
reduzida de contribuição correspondente a 5% do salário-mínimo. A profissão foi incluída entre as atividades
permitidas ao empreendedor individual (EI) em dezembro de 2014.
Antes, as diaristas se filiavam à Previdência como contribuintes individuais recolhendo mensalmente a contribuição de 11%
do salário-mínimo, o que corresponde a um valor de R$ 86,68. Ao se cadastrarem como empreendedoras individuais, as
diaristas passam a recolher R$ 39,40 que corresponde a 5% do salário-mínimo atual, mais R$ 5 de imposto sobre
serviços (ISS). Isso significa que terão direito aos mesmos benefícios previdenciários, mas pagando um valor menor.
Os empreendedores individuais, que estão em dia com as suas contribuições, têm direito a receber os seguintes
benefícios previdenciários: salário-maternidade, auxílio-doença e pensão por morte, para os seus dependentes.
Também podem se aposentar por idade aos 65 anos (homens) e aos 60 anos (mulheres), desde que tenham, pelo menos,
15 anos de tempo de contribuição. O recolhimento nessa alíquota reduzida só não garante o direito à aposentadoria por
tempo de contribuição.
A jornada de trabalho da paranaense, Valdirene Paz Barreto, 44 anos, começa às seis horas da manhã, todos os dias. Nas
segundas e quintas-feiras, faz os serviços domésticos de uma residência; nas terças e sextas-feiras, cuida da limpeza de um
condomínio; na quarta-feira, trabalha em um apartamento e em um escritório. Tanto Valdirene quanto outros profissionais
que realizam atividades de limpeza ou serviços domésticos para terceiros, sem vínculos empregatícios podem fazer o
cadastro
como
diaristas
no
Portal
do
Empreendedor,
no
endereço
eletrônico
http://www.portaldoempreendedor.gov.br.
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Valdirene já trabalhou com carteira assinada, como vendedora, mas gosta mesmo é de ser diarista, profissão que exerce há
18 anos. Para algumas residências, já presta serviços há mais de 15 anos, e sempre contribuiu para a Previdência Social. “A
gente quer segurança, caso fique doente, e pensa na aposentadoria também”, afirma.
Além da diarista, outros profissionais podem fazer o cadastro como Empreendedor Individual. É o caso do cuidador
de animais, guarda-costas, segurança independente e vigilante. A lista completa das atividades consideradas como de
empreendedor individual está disponível para consulta no Portal do Empreendedor. Mais informações sobre os
benefícios da Previdência Social e as formas de contribuição podem ser obtidas por telefone, na Central 135, e, também
pela internet, no endereço eletrônico www.previdencia.gov.br. (SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA, 2020, grifo nosso)

O cadastro da diarista como microempreendedora individual pode ser feito no Portal do Empreender individual utilizando-se o
código DIARISTA INDEPENDENTE 9700-5/00, que permite os serviços de acompanhante, babá, camareira doméstica, caseira,
cozinheira, governanta, guarda-costas, jardineira, lavadeira.
É imperiosa, então, a promoção de campanhas de conscientização acerca dessa faculdade que lhes assegurará vantagens como
obtenção de CNPJ e alvará de funcionamento, acesso a produtos e serviços bancários como pessoa jurídica, possibilidade de emissão de
nota fiscal e benefícios previdenciários como aposentadoria por idade e invalidez, auxílio-doença, salário maternidade e pensão por morte.
Além da necessidade urgente de capacitação das diaristas, como acima sugerido, outra questão demanda uma reflexão imediata.
O trabalho doméstico no Brasil é uma reminiscência da escravidão, e muitas trabalhadoras que laboram como diaristas carregam a
sensação de que estão trabalhando para servir à família, mesmo quando inexiste um vínculo empregatício de subordinação.
Esse sentimento foi destacado por RIBEIRO (2014):

Para a psicologia do trabalho, trabalhar não representa apenas ter salário; trabalhar é o elemento fundante na
constituição da identidade do ser humano. É pelo trabalho que o sujeito transforma a natureza do homem e, dessa maneira,
o transforma. É através do trabalho que o sujeito pode manifestar aquilo que tem de mais humano, seu potencial de criar e
planejar. E é através da atividade laboral que o sujeito coloca sua marca no mundo.
[...]
Recorremos a Le Guillant (2006) quando o autor afirma que o trabalhador doméstico não representa nada, ele é um
instrumento.
[...]
O sentimento da dignidade parece destruído. Deixa de ser espontâneo. É necessário dedicar atenção para preservá-lo.
Uma dedicação nem sempre suficiente para o humilhado – a trabalhadora diarista não é humilhada porque sente ou
supõe sê-lo: o sentimento e a suposição estão cravados numa situação real de depreciação, de humilhação e desprezo.
A circunstância imediata é sempre a situação mediada pela história de desprezo que perpassa sua classe e atravessa sua
família. Na condição de trabalhadora diarista, a submissão, a servidão é que se torna espontânea. Ou seja, torna-se
natural. (grifo nosso)

É inegável que há um preconceito na nossa sociedade que faz persistir a ideia de que as diaristas devem utilizar elevador de serviço,
se alimentar separadamente da família e utilizar apenas louças e talheres que lhes são destinados, por exemplo.
Partindo-se desta constatação, é mister empreender esforços no intuito de desestigmatizar a profissão e validá-la como uma
prestação de serviço, assim como outras realizadas por profissionais de áreas diversas.
Ao mesmo tempo, é essencial trabalhar para o empoderamento dessa trabalhadora e para o abandono do sentimento de que seu
labor resulta de uma negligência na obtenção de capacitação que lhe permita ocupar outros espaços, ignorando todo o processo histórico
que lhe colocou naquele exato lugar.
Discorre CARDOSO e GUIMARÃES (2018) sobre os efeitos negativos da precariedade, discriminação e desigualdade sobre a
saúde mental dessas trabalhadoras:
As trabalhadoras em serviços domésticos são as que apresentam maiores sintomas de depressão e ansiedade, como
tristeza e desânimo, dificuldade de concentração, palpitações e agressividade, além da alta incidência de acidentes
ocupacionais não fatais nessa ocupação, estimada em 7,3%, enquanto a incidência entre mulheres que exercem outras
ocupações está em 4,5% (IRIART, 2008). Esse quadro torna-se ainda mais complexo, pois existe uma série de outros
fatores, para além do trabalho doméstico, que influenciam negativamente a saúde destas trabalhadoras, como a falta
de lazer, a violência, o racismo, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e o desamparo por parte do Estado.
[...]
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As falas das diaristas mostram como as dificuldades estruturais estão inseridas nas trajetórias dessas trabalhadoras
desde sua infância, gerando consequências que perduram por toda a vida, assim como afirma Monticelli (2013), “uma
vez inseridas ainda crianças no trabalho doméstico remunerado, as possibilidades de sair dele são bem pequenas, prejudicando
seu futuro educacional e limitando suas possibilidades trabalhistas”. Para muitas delas a fase da juventude foi um período
difícil, em que tiveram que enfrentar episódios de preconceito e humilhação. Uma delas relatou em sua narrativa episódios
racistas vivenciados nas casas onde trabalhou: “Quando eu comecei a trabalhar... Por que eu trabalhava pra uma família que
era muito branca, né?! Aí, eles sempre me chamava de negra. Eu tinha uns 10 anos” (Neuza). A distância social baseada em
aspectos raciais ainda continua moldando formas de poder no cotidiano do emprego doméstico, aparecendo de forma sutil,
criando conflitos que são encobertos pelo âmbito privado (FREITAS, 2010). Em 2014, 17% das mulheres negras eram
domésticas e apenas 28,6% delas trabalhavam com carteira assinada (PINHEIRO et al., 2016). Racismo, machismo e
desigualdade de classe marcam essa situação, não ter carteira assinada ou seus direitos respeitados está embasado em
argumentos que veem o trabalho doméstico como naturalizado no feminino, então, não deve ser remunerado. Além
disso, essas mulheres vivenciam o racismo replicado do período da escravização e sujeição dos corpos negros e pardos,
quando as mulheres negras estavam ali para servir. (grifo nosso).

A estruturação de uma rede de apoio através da qual educadores, assistentes sociais, grupos feministas, associações comunitárias e
outros coletivos organizados possam auxiliar na instrumentalização dessas mulheres para que ajam como profissionais autônomas que são,
para que se afirmem como dirigentes de sua atividade profissional com poderes para escolher para quem laborar, quando laborar e o quanto
cobrar, há de ser um meio legítimo de contribuição da sociedade civil nessa jornada.
Além disso, é imprescindível estabelecer um debate com os gestores públicos acerca do pensamento e implantação de políticas
públicas de conscientização e qualificação das diaristas para o ingresso no mercado formal, medida essencial no processo de concretude
de cidadania.
No mais, é preciso empreender um esforço conjunto para a desconstrução do preconceito enraizado na sociedade e, muitas vezes,
internalizado pelas diaristas que as faz permitir um tratamento como subordinadas sem usufruir das benesses correlatas.
Trata-se, evidentemente, de um processo complexo que precisar demolir arquétipos e registros imagéticos cuja hora de início já é
passada.
Para finalizar, ficam as palavras de Verônica Oliveira, que trabalhou como diarista, ingressou no mercado de trabalho formal e hoje
é proprietária da empresa “Faxina boa”, autora do livro “Minha vida passada a limpo” e digital influencer, extraídas da matéria “Sacudindo
a poeira, ela decidiu empreender fazendo faxina”:
Eu ouvia coisas como “Nossa, você não tem vergonha [de ser faxineira]”, “você não acha estranho?”. E respondia: “vergonha
do quê, cara? Eu tava passando fome! É obvio que eu não tenho vergonha, eu tô feliz para caramba!”
[...]
Foi aí que eu percebi que as pessoas não só tinham dúvida, mas também muito preconceito com faxineiras.
[...]
Além de eu ser meu próprio RH, meu próprio atendimento, meu próprio tudo, eu também tive que entender que o que as
empresas pagavam de impostos agora sou eu quem tenho que pagar. Foi esquisito até entender tudo isso´
[...]
Eu gostaria de estruturar uma forma de juntar essas meninas e fazer um curso que tivesse uma certificação. Aí essa menina
aprenderia a cobrar de forma justa e ter um horário certo para que a profissão melhore. (LAZARINI, 2019, grifo nosso)

Essa é a fala de uma trabalhadora que venceu a precarização e hoje colhe os frutos do seu empoderamento, e é a prova de que não
há determinismo que impeça uma mulher de sair de uma situação de vulnerabilidade desde que tenha as ferramentas necessárias para isso:
informação, determinação e uma rede de apoio.

CONCLUSÃO
É importante registrar que este artigo não busca vilões para se atribuir uma culpa pela precariedade na forma de trabalho das
diaristas, mormente porque esta postura não resolve o problema posto.
Encontra-se em andamento um processo de desconstrução das relações de trabalho domésticas, que foi acentuado pelo aumento de
direitos trabalhistas às empregadas – não aceito de bom grado pelos empregadores – e, mais recentemente, pela perda do poder aquisitivo
destes empregadores, ocasionado pela Pandemia do COVID-19, levando à migração das empregadas domésticas dispensadas para o labor
informal como diaristas.
O desamparo vivenciado por essas mulheres preocupa, pois estão totalmente excluídas do manto de proteção legal e sofrem
discriminação, sendo urgente a adoção de medidas educativas que lhes proporcionem informação e ferramentas possibilitadoras do seu
ingresso no mercado de trabalho formal.
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Nesse ponto, é importante dialogar com setores diversos da sociedade civil e gestores públicos, formando uma rede de apoio que
possa contribuir no pensamento e na concretização de ações que efetivem a transição da informalidade para o empreendedorismo.
Por fim, é indispensável que haja o engajamento da coletividade organizada no intuito de pensar em estratégias que possam fornecer
a essas mulheres o empoderamento necessário para que abandonem o estigma de cidadãs de segunda classe que ainda interiorizam, e
passem a se ver como prestadoras de serviços que executam atividades essenciais e recebem pagamento por um trabalho honesto.
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CAPÍTULO 15
A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO JURISDICIONAL PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS AOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS

ERIKA VERDE CONCEIÇÃO TRAVASSOS
ESRHARA RAISSA SILVA PAIVA
LUDIMILA FERNANDES LUCENA

O estudo sobre qualquer tema jurídico deve ter início pela observação de seu regramento a partir da Constituição da República. Em
relação aos trabalhadores domésticos não poderia ser diferente.
A nossa Carta Magna estabelece como um dos dogmas, como um farol de nossa sociedade a dignidade da pessoa humana. Tratase de um norte, um objetivo a ser observado por toda a sociedade e pelo poder público. Sendo um postulado normativo é a base de uma
construção de uma sociedade mais justa e solidária. Observemos o que diz o texto constitucional:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988, grifo nosso).
É comum associar o princípio da dignidade humana ao pensamento de Kant. Certamente tal atribuição decorre do fato de ter sido
o primeiro teórico a reconhecer que ao homem não se pode atribuir valor.
Para Kant (2013), a dignidade é o valor de que se reveste tudo aquilo que não tem preço, ou seja, não é possível de ser substituído
por um equivalente. Kant traz o conceito de dignidade humana em sua obra intitulada “Metafísica dos costumes”.
Dessa forma, é uma qualidade inerente aos seres humanos enquanto entes morais na medida em que exercem de forma autônoma
a sua razão prática. Nós construímos distintas personalidades e cada uma delas absolutamente individual e insubstituível.
Consequentemente, a dignidade é totalmente inseparável da autonomia para o exercício da razão prática, e por esse motivo que apenas as
pessoas se se revestem de dignidade.
Entre os objetivos do Direito do Trabalho está o de proporcionar à classe trabalhadora uma existência digna. O princípio da
dignidade humana, preceituado na Constituição Federal, vincula essa dignidade não só à integridade física, à sobrevivência e à autonomia
financeira, como também ao direito de se desenvolver e se realizar social e culturalmente. Todavia, a realidade atual demonstra que a crise
do sistema capitalista trata, em várias circunstâncias, o homem trabalhador como máquina, impedindo seu desenvolvimento existencial e
a devida efetivação dos direitos fundamentais.
A exclusão dos trabalhadores domésticos ao acesso aos direitos trabalhistas marca também a linha do tempo da regulamentação do
trabalho doméstico no Brasil. Trata-se do que Bobbio (2011) chama de primeira etapa da discriminação: o não respeito à igualdade formal,
ou seja, a negação de direitos a essas trabalhadoras. Elas só foram consideradas trabalhadores em 1972, vinte e nove anos após a
promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho que assegurou direitos às demais categorias profissionais. Além disso, esses direitos
foram sendo conquistados muito lentamente, a cada período de tempo um novo direito era garantido pela lei. Manteve-se, assim, durante
muito tempo, a desvalorização do trabalho doméstico, colocando essas trabalhadoras em posição inferior com relação aos demais
trabalhadores.
A pandemia da Covid-19 afetou profundamente empregos como os de trabalhadores domésticos, balançando a economia. Segundo
os dados de setembro a novembro de 2020 da PNAD Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o número de
trabalhadores da limpeza (4,8 milhões de pessoas) caiu 24,6% (menos 1,6 milhões de pessoas) comparado ao mesmo trimestre de 2019
(GALATI; SOUZA, 2021).
Ainda existe entre parcelas das classes médias uma atitude de que não se faz, manda-se fazer, semelhante àquela denunciada pelos
viajantes estrangeiros no início do século dezenove. Isto é ainda mais gritante no norte e nordeste do país. A empregada doméstica em casa
111

MULHERES EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES

de classe média raramente tem acesso ao uso generalizado dos eletrodomésticos. Isto é consequência do baixo valor do trabalho doméstico
e afeta os padrões de inovação das tecnologias do lar.
Já não é de hoje que os aplicativos para smartphones estão guiando as nossas vidas e facilitando grande parte dos nossos afazeres.
E a facilidade não demorou para chegar na contratação de empregadas domésticas e diaristas. Bastam apenas alguns cliques para você
resolver os seus problemas. As agências físicas que oferecem os serviços de empregadas, diaristas, babás, jardineiros, motoristas, etc.
continuam no mercado, mas outra forma de busca tem adquirido cada vez mais adeptos. São os sites e apps especializados na contratação
ou mediação entre patrão e empregados domésticos.
Sites como Blumpa e EasyQasa são plataformas digitais que conectam e fazem o meio de campo entre quem quer contratar e quem
quer trabalhar, tornado o processo de seleção e contratação muito mais simples, rápido e seguro.
A solução das diaristas para não ficarem paradas durante a pandemia, por exemplo, foi se cadastrar em aplicativos de empresas que
terceirizam seus serviços. Tendência que surgiu no Brasil em 2011 com o conceito de ter profissionais da limpeza agenciadas para trabalhar
em residências e companhias pequenas. Podemos citar a Mary Help uma franquia pioneira no conceito de diaristas agenciadas para serviços
em residências e empresas (GALATI; SOUZA, 2021).
No início da pandemia, em março de 2020, o Ministério Público do Trabalho (MPT) editou uma nota técnica em que orienta as
relações entre empregadores e empregadas domésticas neste período: a garantia de que essas trabalhadoras fossem dispensadas do trabalho
e que a remuneração fosse assegurada durante o isolamento. Outro ponto era o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs)
pelos empregadores, quando a dispensa não fosse viável, como é o caso de cuidadores de idosos, por exemplo.
Em 17 de março de 2020, morreu a primeira vítima da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro: Dona Cleonice, de 63 anos, era
empregada doméstica e contraiu a doença na casa da patroa, no Leblon. Por morar no sul fluminense, ela percorria 120km semanalmente
para ir trabalhar.
A categoria das trabalhadoras domésticas é particularmente vulnerável na crise do coronavírus. As profissionais têm sido expostas
sistematicamente a riscos de contaminação sem poderem se isolar.
Sem políticas públicas direcionadas à categoria e com o descumprimento de direitos básicos garantidos pela CLT e pela PEC das
Domésticas, a principal ajuda do Estado às profissionais foi o auxílio emergencial.
Falar sobre trabalho doméstico é falar sobre a vida de muitas mulheres. Os dados mais recentes, disponibilizados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio de sua Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, mostram
que, em 2018, ainda havia no Brasil mais de 6 milhões de pessoas ocupadas em trabalho doméstico remunerado, sendo que, destas, 92%
eram mulheres – e destas, 3,9 milhões eram mulheres negras.
A relevância do trabalho doméstico e de cuidados exercidos de forma remunerada evidencia, no caso brasileiro, a intersecção de
três características de nossa sociedade: i) as heranças escravocratas de um passado muito recente no qual cabia à população negra o lugar
da servidão, e às mulheres negras também a servidão no espaço da casa, ainda que não somente; ii) nossa formação enquanto uma sociedade
tradicionalmente patriarcal; e iii) a expressiva desigualdade de renda que permite que trabalhadores assalariados contratem e remunerem
com seus salários outros trabalhadores.
Não se tem conhecimento de que nas sociedades indígenas que faziam parte do território brasileiro, até a vinda dos portugueses no
ano de 1500, houvesse pessoas que prestavam serviços a famílias. O trabalho doméstico no Brasil se inicia com a vinda dos escravos da
África e eram utilizados também para trabalhos domésticos, principalmente as mulheres que serviam como empregadas, onde cozinhavam
ou serviam como criadas. Encontramos uma quase total falta de normas de proteção do trabalho no período anterior ao século XX.
Quem é considerado empregado doméstico? Arrumadeira, babá, caseiro (desde que o sítio ou local de trabalho não possua, pratique
atividade com finalidade lucrativa), copeiro (a), cozinheiro (a), cuidador de idoso, dama de companhia, empregado (a) doméstico (a),
enfermeira (o) faxineira (o) garçom, governanta, jardineiro (a) lavadeira, marinheiro, mordomo, motorista particular, passadeira, piloto
particular de avião e helicóptero, vigia.
Os tribunais manifestam-se nesse sentido:
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CASEIRO - EMPREGADO DOMÉSTICO - NATUREZA DO TRABALHO. O que caracteriza o empregado doméstico
não é a natureza do serviço que ele presta, mas o contexto em que o faz, razão por que o caseiro que trabalha em sítio de
lazer, sem fins lucrativos, é doméstico e seu contrato de trabalho será regido pela Lei nº 5.859/72. (TRT-3 - RO: 759501
7595/01, Relator: Marcus Moura Ferreira, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/07/2001,19/07/2001. DJMG. Pá gina
10. Boletim: Não.) (MINAS GERAIS, 2001).

O doméstico era aquele empregado que podia trabalhar de manhã até de noite. Ele não pode mais trabalhar tanto tempo, possui um
limite agora as mesmas oito horas diárias e quarenta e quatro semanais que os não domésticos estavam submetidos como limite agora
também se aplicam a eles.
Como construir uma sociedade mais humana, onde trabalhadores domésticos continuam sendo subvalorizados e invisíveis? Um
trabalho executado de preferência por mulheres e meninas muitas das quais são integrantes de comunidades desfavorecidas. Por que o
Brasil se engajou tanto nos últimos anos para implementar uma situação mais digna aos trabalhadores domésticos se até final de 2017, o
país ainda não havia ratificado a Convenção nº 189 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)? Qual a importância da intervenção
jurisdicional para garantir a efetividade dos direitos fundamentais aos empregados domésticos?
O trabalho dignifica o homem. E sendo um trabalho digno, fruto do seu suor, de seu desempenho é melhor ainda. O emprego
doméstico é trabalho, assim como qualquer outro, e merece ser protegido e valorizado. O ordenamento jurídico pátrio desdenhava a relação
de emprego doméstico, eis que é uma prática cultural. Aliás é só observar um empregado de uma indústria de carros por exemplo, que
gozava de benefícios melhores e diferenciados. Porque isso acontecia? Muito em razão de um sindicato forte e atuante, mas, sobretudo,
por estar submetido a grandes empresas, sendo a principal finalidade é auferir lucro.
Um estudo feito em colaboração entre o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), ligado ao Ministério do Planejamento, e a Organização das Nações
Unidas (ONU) Mulheres, braço das Nações Unidas que promove a igualdade entre os sexos, compilou elementos históricos do setor de 1995 a 2015 e confeccionou
um retrato evolutivo das noções de raça e gênero associadas ao trabalho doméstico. Os resultados demonstram a predominância das mulheres negras ao longo do
tempo.
Em 1995, havia 5,3 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. Desses, 4,7 milhões eram mulheres, sendo 2,6 milhões de negras e pardas e 2,1 milhões
de brancas. A escolaridade média das pessoas brancas era de 4,2 anos de estudo, enquanto que das afrodescendentes era de 3,8 anos.
Vinte anos depois, em 2015, a população geral desses profissionais cresceu, chegando a 6,2 milhões, sendo 5,7 milhões de mulheres. Dessas, 3,7 milhões
eram negras e pardas e 2 milhões eram brancas. O nível escolar das brancas evoluiu para 6,9 anos de estudo, enquanto que, no caso das afrodescendentes, chegou a
6,6 anos.

Hoje, com a pandemia do COVID-19 a categoria está sujeita a várias violências, como racismo, assédio moral e sexual,
desvalorização de suas atividades pela sociedade, estigmatização e baixos salários, que podem se tornar ainda mais pronunciadas com a
crise sanitária.
Sendo um serviço de natureza pessoal, geralmente para atender a uma família, o empregado doméstico é considerado, através de
um prejulgamento como “despesa”.
Nós, como sociedade, permaneceremos coniventes com mecanismos perversos de produção enquanto o nosso próprio capital
humano adoece em números assustadores ou chegou a hora de permitir que as pessoas falem o que pensam e sentem sem que sejam punidas
pelo sistema?"
Infelizmente, assistimos uma sociedade de bens de consumo descartáveis também tratando seus colaboradores como seres
absolutamente dispensáveis e facilmente substituíveis. Então reflita se nunca ouviu frases como essas:

"Ninguém é insubstituível."
"Você não quer, tem quem queira."
"Se você acha que o seu salário está baixo, eu te demito e contrato outro por 30% menos."
"A porta é serventia da casa."

Apesar de ter havido avanços importantes nos últimos anos, e de ser uma categoria com relativa heterogeneidade, os números
confirmam que perduram a desvalorização e a precarização da categoria, refletidas nos níveis de formalização e de renda. Mantêm-se
também a discriminação e o estigma, além das situações de abuso moral e sexual, como demonstram pesquisas e estudos qualitativos
(MORI et al., 2011; BRITES, 2007).
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A garantia de usufruto dos direitos trabalhistas e sociais, bem como de condições dignas de trabalho para as trabalhadoras
domésticas significam, portanto, não apenas a humanização destas mulheres em uma sociedade estruturalmente desenhada pelo racismo e
pelo patriarcado, como é também o resultado de resistências femininas e afrocentradas. Modificar estas estruturas sociais tão
profundamente desiguais e enraizadas é o desafio a ser enfrentado para que o século XXI possa, finalmente, chegar ao emprego doméstico
no Brasil.
A positivação dos direitos fundamentais sociais nas Constituições editadas a partir da segunda metade do século XX é um fato de
extrema importância na história das ideias jurídicas. Sem esse processo de inclusão dos direitos sociais, o direito positivo provavelmente
a luta pela efetividade de tais direitos não teria nenhum futuro. Ou seja, sem dúvida, uma das grandes contribuições da modernidade.
A positivação impõe que a dignidade, apesar de ser originalmente um valor moral, seja reconhecida também como um valor
tipicamente jurídico, revestido de normatividade: sua consagração como fundamento do Estado brasileiro não significa uma atribuição de
dignidade dos indivíduos, assim como a promoção dos meios necessários a uma vida digna (NOVELINO, 2017).
Melhorar o nosso conhecimento sobre o trabalho doméstico representa uma base sólida para a ação que pode fazer a mudança na
vida dos trabalhadores domésticos. Por um longo período, a grande maioria das quais são mulheres, manteve-se fora da área da elaboração
de políticas sobre questões sociais e laborais, e tem sido largamente confinada à economia informal, uma vez que, estas pessoas trabalham
por trás das portas fechadas dos domicílios particulares. Os trabalhadores domésticos são “preservado” da vista do público e atenção, e são
muitas vezes difíceis de alcançar por ferramentas de políticas convencionais. Os trabalhadores domésticos seguem, portanto, sendo vítimas
constante da violação dos direitos humanos e dos direitos fundamentais no trabalho, como o trabalho forçado, o trabalho infantil e a
discriminação. Percebe-se que este é um contexto inegavelmente inquietante a todos os que se preocupam com a construção de uma
sociedade mais humana.
É um desafio para todos os operadores do direito colocar os direitos sociais, humanos e fundamentais previstos em nossa
Constituição e nos tratados internacionais, em ação. Aliás, é lutar com um histórico desfavorável nos últimos tempos, na medida em que
os direitos sociais trabalhistas não são aplicados diretamente daqueles documentos fundamentais, quando não são também reproduzidos
no direito positivo infraconstitucional, notadamente na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
A realidade brasileira mostra que existe um grande espaço para a efetivação de todos os direitos estabelecidos na Constituição
Cidadã e um considerável desafio para os governos dos entes federados em viabilizá-los ao longo do tempo. O que se verifica é que há a
concretização de alguns direitos sociais em detrimento de outros. É nesse contexto de efetividade das normas sociais e da sua não realização
fática, de priorização dos direitos e escassez de recursos, que se torna relevante a discussão em torno do mínimo existencial e da reserva
do possível, da atuação do Poder Público na concretização dos direitos sociais e do posicionamento do Poder Judiciário nesse debate.
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CAPÍTULO 16
MULHERES JOVENS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

MICHEL CANUTO DE SENA
GRACIELE SILVA
ADY FARIA DA SILVA
RICARDO DUTRA AYDOS
PAULO ROBERTO HAIDAMUS DE OLIVEIRA BASTOS
INTRODUÇÃO
A violência contra adolescentes pode ser decorrente da convivência ao longo de todo o dia com a família ou comunidade na qual
está inserido. E pode trazer como agravamento o aumento do nível de estresse da vítima, gerado pelo medo. A vítima convive ainda com
a incerteza de como seria conversar com o responsável sobre os abusos que vem sofrendo. Ocorre que, em muitas famílias, não existe
diálogo entre pais e filhos, ou simplesmente a vítima não tem confiança, ou coragem, para desabafar com os pais ou responsáveis.
O medo de que a violência aumente faz que ela sempre se repita, e isso é mais um fator que dificulta a busca por ajuda. A violência
contra as crianças e os adolescentes tornou-se um problema de saúde pública em diversos países, e sua alta prevalência gera prejuízos no
desenvolvimento social e psicológico da vítima e de seus familiares. Nesse contexto, o estatuto da criança e do adolescente buscou ampliar
a proteção e o direito à cidadania dessas vítimas.
Nesse sentido, este artigo objetiva analisar a violência contra a mulher adolescente e ilustrar os mecanismos que podem ser
utilizados na prevenção. Além disso, os mecanismos de proteção à mulher, principalmente na adolescência, momento este de
vulnerabilidade.

Noções sobre violência contra crianças e adolescentes
A construção mental negativa da mulher adolescente percorre diversos períodos da sociedade. Na Idade Antiga, os humanos eram
considerados nômades e o os atos sexuais eram praticados sem qualquer espécie de restrição. Na Idade Média, as crianças eram vistas
como animais e, somente no século XVII, na França, elas passaram a receber mais atenção dos adultos: com confecções de roupas especiais
para meninos e meninas e com o desenvolvimento das crianças.
Nesse período, a noção de criança não existia, entretanto, isso não tinha o mesmo sentido de um abandono afetivo e de elo amoroso,
pois a discussão perpassa pelo reconhecimento da pessoa como tal. “No período medieval, a criança sofria maus-tratos em todos os
aspectos, recebendo o mínimo de cuidado e atenção e por tamanha exposição era alvo de violência psicológica, física e alvo de investidas
sexuais por parte dos adultos” (GARCIA, MACIEIRA, OLIVEIRA, 2017, p. 32). E, nesse período, com surgimento de pestes, alto índice
de mortalidade e com a mão-de-obra dos senhores feudais, as crianças estão ameaçadas, então, a Igreja Católica passou a incentivar o
cuidado com as crianças que deveriam ser protegidas
As brincadeiras dos adultos com as crianças eram comuns, na Idade Média, entre os membros da família, sem pudor da moral,
tendo em vista que não existia comportamento social que impedisse “a prática familiar de associar as crianças às brincadeiras sexuais dos
adultos, fazia parte do costume da época e não chocava o senso comum.” (ARIES, 1981, p. 106).
As instituições religiosas disseminaram a noção de pecado e castigo ajudando, de certo modo, a proteger crianças contra os abusos
a que eram expostas, tendo em vista que não havia impedimento de atos em forma de brincadeiras e conversas com cunho sexual, e isso
potencializava a vulnerabilidade de serem molestadas. A partir da intervenção da Igreja, quem praticasse tais atos estava destinado ao
purgatório (LOURO, 2012).
Nesse contexto, a noção da sexualidade da criança passa a ser modificada e surge uma nova visão da infância, de cuidados que
resguardam toda e qualquer exposição imoral e sem pudor a que antes era submetida. Desse modo, o sentimento da inocência infantil passa
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a ter a finalidade de preservar a criança das exposições a que estavam sujeitas. A partir desse ponto, surge “uma noção que impôs: a
inocência infantil.” (ARIÈS, 2017, p. 136).
Essa nova concepção “foi construída como moral de infância que enfatizava as fragilidades da criança, associadas à ideia de
inocência. Essa concepção foi uma reação contra os abusos cometidos pelos adultos e contra certos sentimentos, como a indiferença pela
infância”. (MOURA, VIANA; LOYOLA, 2017, p. 479).
A literatura passa a dar ênfase a discussões sobre o sexo, o que antes era encoberto passa a ser debatido na sociedade, como uma
preocupação a ser resguardada, nasce, então, o sentimento de guardar a sexualidade, reduzindo as conversas sobre sexo, ao derredor do
sexo, reina o silêncio (MOURA, VIANA; LOYOLA, 2017).
Nesse contexto, as meninas eram educadas de forma diferente dos meninos e, com pouca idade, já se tornavam mulheres em
miniatura, eram ofertadas pelos pais em casamento e se tornavam donas de casa com seus afazeres domésticos e obrigações maritais e
eram semianalfabetas. Em outras linhas, a destinação da mulher na sociedade era simplesmente para os cuidados domésticos e para o
momento do puerpério (MOURA, VIANA; LOYOLA, 2017).
Com advento da Revolução Industrial Inglesa, passou-se a utilizar o trabalho infantil de forma ampla nas indústrias têxteis, o que
levou a notoriedade aos problemas ocasionados pela intensa exploração e pela inserção precoce de crianças e de adolescentes no trabalho
industrial. A partir de então, iniciou-se a retirada das crianças do ambiente de trabalho, que em muitos casos era insalubre; desse modo, “à
medida que a infância veio sendo retirada dos postos de trabalho, consolidou-se a necessidade de expandir a obrigatoriedade da
escolaridade, e a escola veio assumindo, assim, a função de legítima instituição socializadora das crianças”. (AGUIAR JUNIOR;
VASCONCELLOS, 2017).
De tal modo, a abordagem que uma sociedade faz dos abusos sexuais está necessariamente ligada às mudanças nas relações entre
os interesses do Estado, da família e da criança em particular e ao papel atribuído à criança numa sociedade determinada e marcada pelo
machismo estrutural. O surgimento de uma nova percepção na sociedade ampliou o dever de cuidado e proteção contra os abusos antes
praticados com naturalidade. Esse novo dever de proteção se transformou em regras que cada vez mais se ampliam, visando garantir o
desenvolvimento saudável e seguro, com respeito a dignidade à pessoa humana.

Violência contra mulher adolescente
O século XX e o decorrer do XXI foram qualificados como uma era dos extremos. Uma das características desse extremismo é
justamente a presença e a potencialização da violência. Assim, as múltiplas formas de externar a violência vão desde a racial, a sexual, a
xenofóbica, a urbana, a rural até a violência contra crianças e adolescentes que deveriam degustar a doçura dessa tão importante fase
(LAFER, 2015).
Ainda, a violência pode ser passional, impulsiva, imprevisível e destruidora, mas em todos os casos é eivada pelo sentimento de
ódio, medo e repressão. Por outro lado, existe a violência calculada, que é alimentada pela hostilidade de quem violenta, que recorre à ação
para tornar-se eficaz (LAFER, 2015).
Em 1979, impulsionada pela proclamação de 1975 como Ano Internacional da Mulher e pela Conferência Mundial sobre a Mulher,
as Nações Unidas aprovaram a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher. Importante
instrumento no combate à violência contra a mulher ou a qualquer opressão contra o gênero feminino (PIOVESAN, 2012).
Uma das previsões da Convenção está na urgência em erradicar todas as formas de discriminação contra as mulheres, possibilitando,
assim, a garantia dos direitos políticos e civis, bem como os sociais, culturais e econômicos. Além disso, prevê o dever dos Estados em
condenar e eliminar a violência contra a mulher, não podendo ser invocado os costumes para justificar essa prática.
Nesse sentido, a ideia da criança inocente surge com o conceito de constituição de infância, que fora difundido pelo Cristianismo,
auxiliado por moralistas que realizavam campanhas contra uma série de comportamentos considerados mais adequados, além de combater
as práticas sexuais. Nesse sentido:
[...] É preciso vigiar as crianças com cuidado, e que essa vigilância contínua seja feita com doçura e uma certa confiança, que
faça a criança pensar que é amada, e que os adultos só estão ao seu lado pelo prazer de sua companhia. Isso faz com que elas
amem a vigilância em lugar de temê-la. (ARIÈS, 1981, p.142).
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Os pais passaram a ser ensinados como os guardiões espirituais perante Deus, passando a admitir que a criança não estava madura
para a vida e era preciso submetê-la a um regime especial, antes de unir-se aos adultos. “A família deixou de ser apenas uma instituição
do direito privado para a transmissão dos bens e do nome, e assumiu uma função moral e espiritual, passando a formar os corpos e as
almas”. (ARIÈS, 1981, p. 277). Neste sentido, a relação sexual adulto criança começa a ser vista como algo errado, anormal e proibido.
Ainda:
[...] O advento do Cristianismo corresponde ao início de um ciclo sistemático de condenação da participação sexual adultocriança baseada de um lado na concepção repressiva da sexualidade como prática impura, só tolerável para fins procriativos
e, de outro na idealização da infância como idade da pureza e da inocência livre de pensamentos e sentimentos sexuais,
assexuada portanto. (AZEVEDO; GUERRA, 1988, p. 21).

A Igreja passou a considerar qualquer ato sexual entre adultos criança como passível de condenação, dentre eles o incesto (relações
sexuais entre parentes próximos), ajudava a combater a violência contra a criança e o adolescente. Contudo, com a redução do poder que
era destinado à Igreja, a força de condenação moral das práticas sexuais entre adultos e crianças ficou sensivelmente reduzida, isso fez que
o Estado assumisse a responsabilidade de coibir tais atos por meio do sistema jurídico (AZEVEDO; GUERRA, 1988).
A violência sexual passou a ser considerada um ato desviante, em outras linhas, que foge do padrão de normalidade da sociedade,
elevando o debate que até então era religioso para o debate científico e social, tornando-se possível observar as preocupações de diversas
áreas em relação à criança. Assim, a descoberta do próprio corpo e o sexo subjetivo, humano, prazeroso desaparecem. O “eu” corporal não
existe, mas existem sim, a civilidade e a máscara social. Sobre o sexo nasce a cultura da vergonha e do pecado em níveis tão profundos
que nem mesmo a Idade Média tinha conseguido. (NUNES, 1987, p. 93).
A partir do século XVIII, a sexualidade infantil aparece como uma preocupação na área da educação e da saúde, mas somente no
século XIX, quando o homem passou a ser reconhecido como sujeito de sexualidade que começaram a surgir textos médicos sobre violência
contra crianças (NASCIMENTO; CHRISTIANO, 2015). Nesse aspecto:

[...] A vítima de violência sexual está exposta a diferentes riscos, que comprometem sua saúde física e mental. As
consequências da violência sexual são múltiplas, e seus efeitos físicos e psicológicos podem ser devastadores e duradouros.
A literatura refere-se a alterações resultantes do impacto da vitimização sexual que seriam úteis para a sua identificação.
Depressão, sentimento de culpa, comportamento autodestrutivo, ansiedade, isolamento, estigmatização, baixa auto-estima,
tendência à revitimização e abuso de substâncias, queixas somáticas, agressão, problemas escolares, transtorno de estresse
pós-traumático (TEPT), comportamentos regressivos (enurese, encoprese, birras, choros), fuga de casa e ideação suicida são
sintomas que podem aparecer na infância e se estender pela vida adulta.
[...] Doenças sexualmente transmissíveis, traumas físicos e ginecológicos, gravidez, transtornos mentais e dificuldades no
ajustamento sexual adulto são apenas algumas das possíveis consequências físicas, emocionais, sexuais e sociais da violência.
(RISTUM; INOUE, 2008, p. 14-15).

Na última década do século XX, as autoridades se preocuparam em criar leis de proteção à criança, incluindo a repressão contra o
abuso sexual, tendo influência do Movimento pelos direitos das mulheres e os movimentos pelos direitos das crianças. Estudos evidenciam
que o impacto da violência doméstica contra crianças e adolescentes, em diferentes partes do mundo, como um grave problema social, nos
Estados Unidos, Chile, Egito, Índia e Filipinas, apontou que a agressão física para fins educativos não se restringe a apenas alguns locais
do mundo, sendo encontrada em todos os países investigados; punições mais severas, como bater com objetos, foram registradas com
maior incidência na Índia (35%), no Egito (26%) e nas Filipinas (21%), enquanto no Chile e nos Estados Unidos esse índice foi de 4%. Já
as agressões físicas moderadas, como bater com as mãos, apresentou uma incidência de 75% nas Filipinas, 58% na Índia, 51% no Chile,
47% nos Estados Unidos e 29% no Egito (GESSNER; FONSECA; OLIVEIRA, 2014, p. 105).
Já no Brasil, segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (BRASIL, 2021, p. 10-11): a idade em
que o abuso sexual se inicia geralmente é entre os 06 (seis) e 12 (doze) anos, torna-se mais frequente dos 08 (oito) aos 12 (doze) anos. Nos
Estados Unidos, 01 (uma) em cada 04 (quatro) mulheres sofre algum tipo de abuso sexual antes de chegar aos 18 (dezoito) anos. Em mais
de 1/3 das notificações de abuso sexual, as vítimas estão na faixa etária de cinco anos ou menos, de 20% a 35% dos agressores sexuais
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foram abusados sexualmente quando criança e 50% deles foram vítimas de maus-tratos físicos combinados com abuso psicológico, 35%
das famílias incestogênicas abusam de álcool (GESSNER; FONSECA; OLIVEIRA, 2014).
Assim, os agressores sexuais de crianças e adolescentes que sofrem distúrbios psiquiátricos são uma minoria, e a violência sexual
contra crianças e adolescentes é a quarta maior causa de denúncia no Disque 100, e 72% dos casos de violência contra crianças e
adolescentes ocorrem na casa da vítima ou do agressor e 69% dos casos de violência contra crianças e adolescentes são recorrentes.

Vulnerabilidade de mulheres adolescentes em casos de violência doméstica
Antes de tratar sobre a vulnerabilidade da mulher, deve-se dialogar sobre a dignidade da pessoa humana. A dignidade está ligada
ao modelo colaboracionista do Estado Democrático, tendo como uma das vertentes a materialização da autodeterminação e a liberdade de
escolha, que não pode ser ceifada nem por uma terceira pessoa, tampouco pelo Estado que possui o dever de resguardar o bem-estar social
(ROSENVALD, 2017).
De tal forma, a pessoa é colocada na condição de sujeito e não de coisa; para Kant, o homem deve ser entendido como fim e nunca
como meio. Nesse sentido, discorre-se sobre a fórmula do sujeito-objeto, sendo desumano tratar qualquer pessoa como um objeto. Essas
considerações sobre a dignidade da pessoa humana são utilizadas também no estudo da violência contra a mulher, pois desde a infância,
ela necessita de tratamento igualitário e isonômico (MEIRELES, 2009).
Nesse sentido, a transformação biológica, social e psicológica entre a infância e a vida adulta é marcada pela adolescência, e pode
ser influenciada por diferentes contextos e momentos culturais. Essas influências podem influenciar de forma negativa ou positiva no
desenvolvimento da personalidade e comportamentos dos adolescentes, para essas transformações os determinantes socioeconômicos os
expõem de modo singular ao adoecimento e à marginalização (OLIVEIRA et al., 2020).
A violência contra adolescentes é um fenômeno que representa graves problemas para saúde, tanto física quanto psicológica. A
violência contra a mulher abrange qualquer ato ou comportamento baseado no gênero, que pode causar morte, dano ou sofrimento físico,
sexual ou psicológico, na dimensão de esfera pública ou privada, diversas espécies de violências que violam direitos fundamentais e direitos
humanos. Desse modo:
[...] Todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra crianças e/ou adolescentes que - sendo capaz de
causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima - implica de um lado, uma transgressão do poder/dever de proteção do
adulto e, de outro, numa coisificação da infância, isto é, numa negação do direito que crianças e adolescentes têm de serem
tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. (AZEVEDO; GUERRA, 1995, p.15).

As adolescentes são mais vulneráveis em decorrência de serem mulheres, com pouca idade e, quando ameaçadas, sentem-se
impotentes diante do seu agressor por motivos diversos, um deles é elencado pela doutrina como a perseguição e ameaças reiteradas. A
pressão psicológica por parte da família e por parte do próprio agressor concretiza na vítima uma confusão mental, distorcendo a realidade,
e faz que ela assuma a culpa, como se dela fosse (SILVA; MELO, 2018). Nesse diapasão:
[...] os agressores costumam contar com um aliado poderoso que é o silêncio das vítimas, assegurado por medo, vergonha,
sentimento de culpa, por parte do agressor. É esse silêncio que faz com que se torne difícil a intervenção. Portanto, o
profissional que trabalha com crianças e adolescentes, principalmente em instituição escolar, precisa estar atendo aos sinais,
pois as vítimas pedem socorro não só através de suas vozes, mas através da linguagem corporal, de ações e de comportamento
que indicam que alguma coisa não está bem, e que a criança precisa de ajuda. (ROSAS; CIONEK, 2006, p. 13).

Outros fatores também impossibilitam a vítima de denunciar em decorrência do acesso restrito aos meios de proteção, a título de
exemplo, a dependência econômica, afetiva e, em alguns casos, a construção de uma ideologia acerca do casamento, que pelos moldes
sociais seria eivado de perfeição e boa convivência (SILVA; MELO, 2018).
Ainda, a desigualdade de poder nas relações entre mulheres adolescentes e seus parceiros é mais acentuada. A violência enfrentada
por este grupo populacional se apresenta de diversas formas, sexual, física, psicológica, maus-tratos, negligência, a exploração pelo
trabalho, entre outras. Por essa razão, buscando equalizar essa diferença de poder, o Estado tem procurado adequar-se para a prevenção e
o enfrentamento desse grave problema por meio de lei de proteção (TOQUETE, 2014). No mesmo sentido:
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[...] A violência é, atualmente, reconhecida como um problema que mobiliza a atuação das diversas instituições,
governamentais ou não governamentais, envolvidas com a promoção da saúde pública. As vertentes desse problema são
várias: a violência estrutural, determinada pelas condições socioeconômicas e políticas; a violência cultural, oriunda das
relações de dominação de diversos tipos: raciais, étnicas, dos grupos etários e familiares; e a violência de delinquência,
caracterizada pelos casos socialmente vinculados à criminalidade. (NASCIMENTO, 2006, p. 45).

A violência contra a mulher abrange qualquer ato ou comportamento baseado no gênero, que pode causar morte, dano ou sofrimento
físico, sexual ou psicológico a mulher, na dimensão de esfera pública ou privada, violências que violam os direitos humanos.
Com isso, a violência intrafamiliar está associada às influências dos fatores políticos, sociais e culturais que geram desigualdades,
de sociedades vulneráveis e interferem no modo com que a família da adolescente se relaciona, e na falta de suporte necessário que lhe
possibilite superar as limitações cotidianas, estará fragilizada diante de fenômenos como a violência (OLIVEIRA et al.; 2020).

Proteção das mulheres adolescentes
O aumento da violência doméstica são um risco real, por isso a importância da garantia de direitos e da assistência e proteção às
crianças e aos adolescentes. O convívio familiar em tempo integral, ainda que muitas residências sejam majoritariamente desprovidas das
condições adequadas de habitabilidade, contribui para o aumento da violência doméstica, além da cultura enraizada do machismo estrutural
(IPEA, 2020).
Dados do IPEA apontam que, em 2020, foram notificados 117.175 casos de violência contra crianças e adolescentes, os quais estão
relacionados à violência sexual, física, psicológica ou moral e de negligência e abandono, ou seja, uma taxa de 188,65 casos de violência
para cada 100 mil pessoas de menos de 1 ano até 19 anos, e 60% (72.579) dos casos registrados foram cometidos contra a população de
10 a 19 anos (IPEA, 2020).
Os dados acima mostram que, mesmo com os avanços nas garantias dos direitos da criança e do adolescente, a prática enraizada
advinda de todo um processo histórico, em que crianças e adolescentes tinham lugar de pouca atenção e visibilidade, ainda está presente
na sociedade (IPEA, 2020).
Assim, buscando ampliar a proteção da criança e do adolescente, o Brasil adotou medidas de proteção na Constituição Federal, no
Estatuto da Criança e do Adolescente e implantou Conselhos Tutelares (IPEA, 2020). A Constituição Federal, em seu art. 227, determina
como direitos da criança e do adolescente que:

[...] É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988).

No parágrafo quarto do art. 227, lê-se que: “A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do
adolescente”. A Constituição Federal de 1988 deixa claro que são inadmissíveis o abuso, a violência e a exploração sexual, sancionando a
Lei Federal n. 8.069 em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) passou a estabelecer direitos e deveres a menores
de idade e fixou responsabilidades do Estado, da sociedade e da família com o futuro das novas gerações, trazendo uma nova visão e
postura frente à infância e à adolescência (BRASIL, 1990).
A comunicação de violência praticada contra crianças e adolescentes foi estabelecida como obrigatória pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente, instituído pela Lei n. 8.069/1990, e estabeleceu que qualquer caso suspeito ou confirmado de violência contra crianças e
adolescentes devem ser notificados, tanto pelo setor da saúde como da educação, ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. Nesse
sentido:
[...] Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental,
pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou
confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente. (BRASIL, 1990).

Também existe a obrigatoriedade de os serviços de saúde notificarem todo caso atendido de violência contra a mulher, esse serviço
foi implantado desde novembro de 2003, data da promulgação da Lei n. 10.778 de novembro de 2003, que estabelece a notificação
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compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados.
Ainda:
[...] Art. 1º Constituem objeto de notificação compulsória, em todo o território nacional, os casos em que houver indícios ou confirmação
de violência contra a mulher atendida em serviços de saúde públicos e privados. (Redação dada pela Lei nº 13.931, de 2019)
§ 1o Para os efeitos desta Lei, entende-se por violência contra a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, inclusive decorrente
de discriminação ou desigualdade étnica, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito
público quanto no privado.
(Redação dada pela Lei nº 12.288, de 2010)
§ 2o Entender-se-á que violência contra a mulher inclui violência física, sexual e psicológica e que:
I – tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja
convivido no mesmo domicílio que a mulher e que compreende, entre outros, estupro, violação, maus-tratos e abuso sexual;
II – tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa e que compreende, entre outros, violação, abuso sexual, tortura,
maus-tratos de pessoas, tráfico de mulheres, prostituição forçada, seqüestro e assédio sexual no lugar de trabalho, bem como em
instituições educacionais, estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar; e
III – seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra.
§ 3o Para efeito da definição serão observados também as convenções e acordos internacionais assinados pelo Brasil, que disponham sobre
prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher.
§ 4º Os casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher referidos no caput deste artigo serão obrigatoriamente
comunicados à autoridade policial no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para as providências cabíveis e para fins estatísticos. (BRASIL,
2003, p. 1).

Com isso, as autoridades policiais e judiciais têm enquadrado casos de maus-tratos e abusos sexuais contra adolescentes como
ocorrências de Lei Maria da Penha. Assim, adolescentes que sofrem agressões dos companheiros nos primeiros relacionamentos também
têm o amparo dos mecanismos da legislação (BRASIL, 2003).
A adoção da lei para casos envolvendo crianças ainda é nova no Brasil. Nesse sentido, a terceira turma do Superior Tribunal de
Justiça tem firmado entendimento jurisprudencial de que “ameaça cometida por ex-namorado que não se conforma com o rompimento do
vínculo configura violência doméstica, ensejando a aplicação da Lei nº 11.340/06” (STJ - RHC 27317 / RJ - Ministro GILSON DIPP DJe 24/05/2012).
Esses pontos demonstram que por mais que ocorram mudanças e avanços sociais, ainda o presente assunto precisa de maior atenção
e proteção. A vulnerabilidade de mulheres em fase de adolescência é potencializada por diversos fatores sociais, em muitos casos, o afeto
e a paz que são ofertadas, por meio de juras apaixonadas, tornam-se verdadeiros cenários de terror.
Por fim, surge a figura da responsabilidade civil em caso de violência contra a mulher. Esse ressarcimento se dá por uma ação na
esfera cível com a finalidade de reconhecimento do dano sofrido. Essa reparação tem como objetivo reparar por meio de valores o dano
sofrido pela vítima. Por outro lado, a reparação é permeada apenas para fins de ressarcimento, tendo em vista que o sofrimento e a angústia
vividas pela vítima não são reparados em uma indenização cível (SILVA et al., 2020).
Esses pontos demonstram que, por mais que ocorram mudanças e avanços sociais, ainda o presente assunto precisa de maior atenção
e proteção. A vulnerabilidade de mulheres em fase de adolescência é potencializada por diversos fatores sociais, em muitos casos, o afeto
e a paz que são ofertadas por meio de juras apaixonadas tornam-se verdadeiros cenários de terror.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A violência sofrida por crianças e adolescentes gera impactos diretamente na saúde e pode potencializar problemas emocionais,
sociais, psicológicos dentre outros, por toda sua vida. Ainda, as crianças e os adolescentes podem desenvolver problemas de saúde, tais
como, transtornos depressivos, baixo desempenho escolar e isolamento social.
Mesmo com as medidas adotadas para resguardar os direitos dessas vítimas, percebe-se que a violência está arraigada na cultura da
sociedade. Enfrentar a violência implica lidar com questões que envolvem a ética, a política, a moral a ideologia entre outros fatores.
Diante desse contexto, o Brasil tem buscado ampliar a proteção a crianças e adolescentes vítimas, para isso aderiu a Convenção de
Direitos Humanos e reafirmou sua proteção na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como adotou
medidas para que casos de violência sejam denunciados.
Nesse contexto, a violência tornou-se um desafio, pois, além de causar angústia, dor e sofrimento à vítima e a familiares, provoca
perdas econômica e social para o Estado. A vulnerabilidade de crianças e adolescentes os deixam expostos, e o medo de denunciar episódios
de violência os fazem calar. Percebe-se que, mesmo diante de tais medidas, o número de vítimas aumenta, o que propicia refletir sobre
como ou quais meios de combate seria o mais eficaz.
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CAPÍTULO 17
DIREITOS REPRODUTIVOS E A PROTEÇÃO DE MULHERES NEGRAS CONTRA A ESTERILIZAÇÃO
COMPULSÓRIA A PARTIR DO CASO JANAINA APARECIDO QUIRINO

LARA MELINNE MATOS CARDOSO
NATASHA KARENINA DE SOUSA REGO
NAÍNA JÉSSICA CARVALHO ARAÚJO
LIANA MARIA IBIAPINA DO MONTE
ELAINE FERREIRA DO NASCIMENTO

INTRODUÇÃO
Em fevereiro de 2018, Janaina Aparecida Quirino, então detenta na Penitenciária Feminina de Mogi-Guaçu, estado de São Paulo,
foi submetida a uma cirurgia de esterilização sem que seu consentimento fosse devidamente comprovado. Todo o processo correu sem
defesa dativa ou assistência de um defensor público, e as perícias médicas não foram contestadas, eis que não havia defesa ou curador
designados (CRUZ, 2018). O fato de o consentimento da vítima variar em diversos momentos apenas corrobora a ilegalidade do
procedimento; a estabilização da condição mental de Janaina, uma mulher negra, pobre, em situação de rua, deveria ter sido a prioridade
da equipe multidisciplinar responsável pelo procedimento.
Este presente artigo objetivou levantar reflexões sociojurídicas acerca dos processos de internação e esterilização compulsória em
desfavor de Janaína Aparecida Quirino pelo Estado Brasileiro, por meio do Poder Judiciário. De forma específica, foram identificadas
aspectos sociojurídicos do caso e legislações internacionais e domésticas de proteção aos direitos reprodutivos. A pesquisa, de cunho
exploratório e bibliográfico, visa colaborar com as agências de proteção a direitos de mulheres negras em situação de rua, especialmente,
contra violações a seus direitos. Angela Davis (2013), bell hooks (2019), Patrícia Hill Collins e Sirma Bilge (2021) e outras autoras
contribuíram para a análise dos direitos reprodutivos e da vivência de mulheres negras.
O controle e apropriação social do corpo das mulheres por meio de imposições sociais com intervenção estatal se manifesta
enquanto violação de direitos humanos e reprodutivos especial e historicamente de mulheres negras, mesmo que existam legislações
protetivas de seus direitos nos âmbitos doméstico e internacional. Percebe-se que a Convenção para Punir e Erradicar Todas as Formas
de Violência Contra a Mulher, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos podem ser acionadas e funcionar como garantidores de
direitos das mulheres contra a esterilização compulsória, frente às arbitrariedades e violações de Direitos Humanos pelo Estado contra seus
nacionais, especialmente mulheres negras e em situação de rua.

O PROCESSO ARBITRÁRIO DE ESTERILIZAÇÃO DE JANAINA QUIRINO E A IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO
O objetivo deste item é apresentar os aspectos sociojurídicos do processo de esterilização compulsória de Janaina Aparecida
Quirino, mulher negra e pobre, mãe, do interior do Estado de São Paulo, que tinha 36 anos e estava gestante quando foi presa em flagrante
por tráfico de drogas por ter sido encontrados na residência em que vivia com seu companheiro, por policiais civis, 48 pinos de cocaína no
bolso de uma calça masculina (ANJOS, 2018) e foi esterilizada compulsoriamente a pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo.
Em fevereiro de 2018, ocasião da cirurgia de esterilização, em sede do Habeas Corpus n.º 143641, o Supremo Tribunal Federal,
corte constitucional brasileira, entendeu que a prisão preventiva de mulheres gestantes por si só não recomendável e concedeu via habeas
corpus coletivo para mulheres gestantes, acompanhando as orientações majoritárias de cortes em casos deste tipo (DPE/PA, 2018). Janaína,
que não foi beneficiada com esta aplicação, teve o poder familiar destituído sobre sua filha, Estefânia Eduarda, ainda durante a gravidez
(MENDES, 2018), decisão desarrazoada porquanto se o bebê ainda não havia nascido, não haveria ameaça à sua vida e integridade física
que pudessem ser comprovadas.
Na ação, o representante do Ministério Público alegou que, por ser moradora de rua e usar drogas, a mulher não teria condições de
tomar suas próprias decisões e cuidar dos filhos (CRUZ, 2018), o que reforça estereótipos estigmatizantes e coloniais sobre as mulheres
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negras mães. A colonização e a escravização de pessoas africanas e indígenas coloca para as corpas biologicamente identificadas como
mulheres por ter vacinas em situações complexas e violentas de ser corpas para o trabalho braçal e para o sexual (DAVIS, 2016): realizavam
os trabalhos domésticos, de lavoura, engenho, engravidar por meio de estupro sistemático pelos senhores, gerar mão de obra, estar ama de
leite para as crianças brancas e outros fazeres em que a maternidade se fez pelo cuidado obrigatório às crianças brancas e as
impossibilidades de escolher ser mãe por suas próprias escolhas.
Janaina foi esterilizada sem que fossem ouvidos profissionais de saúde em âmbito pericial, o que afronta o texto constitucional em
seu artigo 226 e a regulamentação dada pela Lei 9263/96, que veda os procedimentos de esterilização sem consentimento, seja de pessoas
plenamente capazes quanto daqueles com capacidade reduzida, ainda que de modo permanente. Angela Davis (2016) resgata que as
mulheres de cor afro-descendentes, indígenas, migrantes mexicanas e porto-riquenhas seguem sendo esterelizadas compulsoriamente em
quantidades que atestam genocídio pelos Estados Unidos, o que se conecta às ideologias e políticas públicas de branqueamento da
população brasileira (SILVA, 2014).
Foi concedida tutela judicial provisória para a realização da cirurgia, procedimento vedado pelo Código de Processo Civil 86, que
regula a concessão de tutelas provisórias e antecipadas, novo diploma no ordenamento jurídico brasileiro (2015), cujas formas ainda estão
à prova pelo Judiciário. A decisão adquire, assim, mais uma camada de desproporcionalidade, eis que não há consenso ou jurisprudência
sólida acerca da aplicação destas tutelas de urgência e emergência com efeitos permanentes, o que compromete a aplicação de suas
orientações para casos cíveis dos direitos da personalidade e dos direitos reprodutivos.
O processo padece de um vício grave, reconhecido inclusive pelos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo ao
julgarem a apelação do mesmo (CRUZ, 2018). Dada a ausência de defesa efetiva, viola-se o princípio constitucional do devido processo
legal, o que se desdobra em direito à ampla defesa e contraditório (BRASIL, 1988) e tratados internacionais de proteção aos direitos
humanos assinados pelo Brasil como a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos (CADH). A perícia médica poderia ter
determinado se a incapacidade de Janaina é relativa ou não, e se temporária, a curto ou longo prazo, não se pode precisar a que tipo de
curatela a ré neste processo teria de ser submetida.
O Código Civil torna este ato nulo de pleno direito, em harmonia com o texto da Constituição Federal; porém o caso se torna ainda
mais abusivo com a concessão, pelo juiz, de medida de tutela antecipada referente a uma cirurgia irreversível, o que agora só proporciona
à ré o direito de demandar indenização do Estado pela arbitrariedade praticada. A possibilidade de uma tentativa de reversão da cirurgia
foi oferecida, embora o êxito de procedimentos cirúrgicos desta natureza não seja garantido e possa elevar de sobremaneira o risco de
gestações ectópicas.87
Mesmo aos portadores de incapacidade intelectual leve a moderada, de modo permanente, não são negados os direitos reprodutivos
nem a capacidade de dispor dos próprios corpos88, o que torna a decisão abominável por mais um prisma: o do capacitismo, orientação de
pensamento que busca reduzir os direitos de pessoas com deficiência sob a alegação de que se estes não têm o perfeito domínio sobre seus
corpos, não podem exercer direitos sobre eles, ainda que contem com tutores ou curadores por meio dos quais possam exprimir suas
vontades.
Janaina várias vezes deixou claras suas intenções de recuperar a guarda dos filhos; demonstrou preocupação e desejo de lhes poupar
ver as agressões perpetradas por seu companheiro, com quem vivia até ser detida. Junta-se ao quadro mais um aspecto do caso: a
criminalização dos usuários de droga (e não do tráfico) negros e pobres, que têm seus direitos violados em especial pela Lei 11.343/2006,
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Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.[...] § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
87Entre os nossos casos, as recanalizações unilaterais levaram ao índice de gestação tópica de 37,5%, próximo ao valor de 40% encontrado na literatura. In: ABELHA,
M. C., COSTA R.R., LOPES, V.M., REIS, R.C.V., SILVA, C.M.M.: Recanalização tubária: análise dos resultados de 30 anos de tratamento. In: 6ª Revista Brasileira
de Ginecologia e Obstetrícia, 2008; 30(6):294-9)
88
Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, artigo 23, itens a, b e c, in verbis: Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas
para eliminar a discriminação contra pessoas com deficiência, em todos os aspectos relativos a casamento, família, paternidade e relacionamentos, em igualdade de
condições com as demais pessoas, de modo a assegurar que: a) Seja reconhecido o direito das pessoas com deficiência, em idade de contrair matrimônio, de casar-se
e estabelecer família, com base no livre e pleno consentimento dos pretendentes; b) Sejam reconhecidos os direitos das pessoas com deficiência de decidir livre e
responsavelmente sobre o número de filhos, o espaçamento entre esses filhos e de ter acesso a informações adequadas à idade e a educação em matéria de reprodução
e de planejamento familiar, bem como os meios necessários para exercer esses direitos. c) As pessoas com deficiência, inclusive crianças, conservem sua fertilidade,
em igualdade de condições com as demais pessoas.
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que, em razão de ser muito abrangente (são 34 verbos-núcleo do tipo: uma lei que em um só artigo criminaliza mais de 30 condutas 89) e
que na prática conduz ao operador do direito a usar dela de acordo com suas convicções pessoais acerca.

ESTADO BRASILEIRO E AS LEGISLAÇÕES PROTETIVAS DOS DIREITOS REPRODUTIVOS
A Constituição de 1988 é nítida em não admitir que se faça uso de coação para o uso de métodos contraceptivos, determinação que
surgiu exatamente como tentativa de barrar as tendências higienistas e eugenistas adotadas pelo Estado Brasileiro ainda no século XIX,
pois como assinala Silva (2014), é preciso que se compreenda o movimento eugenista no Brasil em sua relação com o discurso higienista,
que adotou dentre suas estratégias a intervenção nos corpos dos sujeitos, na sexualidade e na família com “viés educativo, moralizante e
disciplinador das condutas sociais” (SILVA, 2014, p. 915).
A repercussão do texto constitucional se expressa principalmente pelo, Artigo 6º da Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015, conhecida
como Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, preceitua a plena capacidade civil da pessoa com deficiência para
exercer seus direitos sexuais e reprodutivos, decidir sobre o número de filhos, ter informações adequadas sobre reprodução, realizar
planejamento familiar e conservar sua fertilidade. Patricia Hill Collins e Sirma Bilge (2021, p.133) apontam que os direitos reprodutivos
“abrangem os esforços para garantir que as pessoas tenham capacidade legal e política de fazer escolhas relacionadas à vida sexual e
reprodutiva”. Mesmo que comprovada a incapacidade relativa de Janaína por perícia médica, não poderia haver o cerceamento de seus
direitos, em analogia com o referido Estatuto e a Convenção de Nova York ratificada por ele, especialmente de liberdade, ao tomar as
decisões sobre seu próprio corpo e saúde reprodutiva e não ser obrigada a nenhuma conduta ou procedimento por meio do Estado ou de
particulares.
Com o advento da Portaria nº 048 de 11 de fevereiro de 1999 que estabelece normas de funcionamento para os arts. 6º e 10º da Lei
nº 9.263 de janeiro de 1996, que regulamentou o § 7º do art. 226 da Constituição Federal de 1988 e que dispõe acerca do planejamento
familiar, houve uma diferenciação do tratamento dos direitos reprodutivos, em especial aos concernentes às mulheres. A maior modificação
apresentada pela portaria foi a proibição da realização da laqueadura tubária durante o período do parto ou aborto e até 42 dias depois
destes (como tentativa de coibir esterilizações realizadas por coação), exceto em casos de cesarianas sucessivas anteriores (não há consenso
sobre a quantidade, mas o usual é considerar 3 (três) gestações para autorizar o procedimento) e casos onde a exposição a outro ato cirúrgico
representasse risco de vida para a mulher (BRASIL, 1999).
Sua disposição mais relevante no ordenamento jurídico brasileiro está no Artigo 6º da Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015,
conhecida como Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, preceitua a plena capacidade civil da pessoa com
deficiência para exercer seus direitos sexuais e reprodutivos, decidir sobre o número de filhos, ter informações adequadas sobre reprodução,
realizar planejamento familiar e conservar sua fertilidade (BRASIL, 2015). Mesmo que comprovada a incapacidade relativa de Janaína
por ebriedade habitual, seus direitos reprodutivos não poderiam ser arbitrariamente cerceados.
Quando se fala em Prevenção e Enfrentamento de Violência Contra a Mulher, evoca-se de modo imediato a violência doméstica e
familiar (dado o âmbito privado a que o machismo estrutural relega as atividades femininas, invisibilizando suas atuações na esfera de
ação na vida pública), expressão mais usual de violência misógina; no entanto, esta é apenas uma das modalidades de violência a que as
mulheres estão diariamente expostas. Simbólica e institucionalmente, o caso de Janaína Aparecida Quirinos apresenta a continuidade de
esterilizações compulsórias em mulheres em situação de rua, por exemplo, e a ausência de reparação pelas violências aos direitos
reprodutivos. Frisa lembrar que a esterilização é uma intervenção definitiva, isto é, que não se pode desfazer.
Nesse aspecto, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, também conhecida como
Convenção de Belém do Pará, que segundo Ramos (2017) garante o gozo de liberdades consagradas por outros instrumentos regionais e
internacionais sobre os direitos humanos, os quais compreendem o direito de igualdade perante à lei e de amparo contra atos que violem

89

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. §
1o Nas mesmas penas incorre quem: I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz
consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico
destinado à preparação de drogas; [...] III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente
que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.
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seus direitos, sancionada pelo Decreto-Lei n.º1973/96, e que tem status de Emenda Constitucional perante o ordenamento jurídico
brasileiro, abrange em seu texto a multiplicidade de violências a que mulheres são expostas, como pode-se ler em seu art. 2º sobre as
violências física, sexual e psicológica em âmbito familiar ou doméstico, ou em qualquer outra relação interpessoal, cometida por qualquer
pessoa, inclusive os perpetrados pelo Estado ou seus agentes (BRASIL, 1996).
Mesmo que o Tribunal de Justiça (TJ) - São Paulo (SP) tenha rejeitado o pedido inicial e revogado a medida liminar concedida,
ressaltando a inexistência de interdição judicial, com submissão à curatela legal, de modo que a compulsoriedade da laqueadura
representaria grave afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, tendo inclusive qualificado a decisão de aberração teratológica
inusitada (SÃO PAULO, 2018); o acórdão veio por deveras tarde, uma vez que já havia ocorrido a esterilização (ANJOS, 2018).
No caso de Janaína Quirino, pobre e negra, as situações e intersecções de violências são múltiplas: vítima de violência doméstica
e familiar por parte do companheiro, de violência institucional por parte da equipe do CAPS e do Judiciário, e ainda, de violência obstétrica
por parte dos médicos que realizaram a laqueadura compulsória. Este caso, que não é isolado, é uma clara demonstração de apropriação
sobre o corpo feminino e de sua reprodução (FEDERICI, 2019) resguardado pelo véu do Estado de Direito brasileiro.
E nesse sentido, bell hooks (2019) alerta para a necessidade de um debate sobre os diversos aspectos que envolvem os direitos
reprodutivos, considerando ainda que esta questão é fundamental para a própria ideia de liberdade das mulheres, que dialoga intimamente
com a ideia de justiça reprodutiva. Collins e Bilge (2020) chamam a atenção para as diferenças sociais existentes entre as mulheres nas
mais diferentes partes do planeta e como isto desenha políticas públicas e afeta no próprio acesso e conhecimento daquela.
Para isso, as autoras desenvolvem acerca das diferenças entre as concepções de justiça reprodutiva, saúde reprodutiva e direitos
reprodutivos. Sobre a saúde reprodutiva, descrevem como a liberdade de decisão; enquanto que direitos reprodutivos ligam-se a própria
capacidade legal das mulheres com relação à vida sexual e reprodutiva; enquanto que a justiça reprodutiva traz uma ideia mais ampla que
as outras duas, e se relaciona com a própria noção de liberdade sexual e a autonomia feminina sobre o seu corpo em uma perspectiva
interseccional (COLLINS; BILGE, 2020), fundamental para o planejamento de políticas públicas e para evitar casos como o da Janaína
Quirino.

CONCLUSÃO
O caso de Janaína não é o único do país. Mesmo que não tenha chegado à instância final sem uma decisão favorável, requisito para
que uma demanda seja levada a uma corte internacional de direitos humanos, as reprimendas internacionais são relevantes para demonstrar
e lançar luz a casos anteriores e posteriores de abusos estatais, que com a repercussão passam a ser melhor compreendidos como
inadmissíveis por setores mais amplos da sociedade. Desta forma, o manejo da soft law ganha importância na garantia de direitos
reprodutivos e na prevenção de violência institucional e estatal contra a mulher.
Assim, uma reprimenda condenatória em corte internacional de direitos humanos coibindo a prática de esterilização compulsória
de mulheres dependentes químicas em situação de rua pode ser um meio de consolidar o repúdio a esta prática, assinalando um marco nos
esforços para prevenir e punir a violência institucional estatal contra a mulher, expressa com violência obstétrica, internações e
esterilizações compulsórias.
Tendo como base o caso de Janaína, outros casos semelhantes de prisões arbitrárias para esterilização compulsória na mesma
região de Mococa/Mogi-Guaçu poderão ser impedidos e os responsáveis, levados mais rápido aos julgamentos para responsabilização,
agora que a atenção de organismos internacionais está voltada para casos desta natureza. Desta forma, os mecanismos de poder simbólico
na sociedade podem ser revertidos em favor das vítimas das arbitrariedades estatais.
Quando há situações de direito internacional, a coação é feita pela ameaça ao status quo do país infrator dos Direitos Humanos, a
imagem perante a comunidade internacional adquire muito peso, porque norteia desde legislações de cooperação internacional até acordos
comerciais e sanções. Assim, não se pode dissociar nem deixar de frisar o poder de pressão política que a publicização destes casos pode
proporcionar e a importância do uso estratégico dessas ferramentas de coação. O exemplo da Lei Maria da Penha, que gerou o documento
da Convenção de Belém do Pará, é útil para demonstrar o quanto a estratégia de litigância é importante para satisfazer demandas de
garantias de direitos em relação a grupos minoritários e marginalizados.
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CAPÍTULO 18
IMAGENS DO FEMININO NO CONTO CLARICEANO FELIZ ANIVERSÁRIO
MERISSA FERREIRA RIBEIRO (UFPA) 90
SAMANTHA OLIVEIRA (UFPA) 91
INTRODUÇÃO
Em Feliz Aniversário, conto presente no livro Laços de Família, de Clarice Lispector, publicado em 1960, nos deparamos com o
aniversário de D. Anita., que na ocasião completa seus oitenta e nove anos de idade. O aniversário, organizado por Zilda, sua filha,
oportuniza a reunião dos filhos, acompanhados de suas esposas, dos netos e bisnetos. Tudo parece ocorrer bem, se o narrador não se
encarregasse de desvendar o cenário de profundo abandono e sobrecarga no qual estão imersos os personagens do conto, em especial, as
mulheres.
O modo como o feminino está retratado neste conto evidencia as tarefas que ficam relegadas às mulheres, colocando-as em posição
de vulnerabilidade e consequente desgaste físico e emocional. Assim, atentar para as apresentações das personagens femininas na narrativa
é, para além de investigar os papéis sociais delimitados no status quo, é também apontar, e em certa medida, denunciar o lugar e as
vulnerabilidades em que o corpo feminino está sujeito.
No bojo da narrativa é possível detectar tarefas sociais do âmbito doméstico, que estão em plena execução apenas pelas mulheres,
ou seja, uma espécie de demarcação funcional do corpo feminino, corpo esse que se ocupa da tarefa do cuidar, da organização e economia
doméstica, da reprodução, e que, como consequência, a esse corpo cabe o cansaço e a invisibilidade que o interior da vida privada destina
ao feminino. Logo, são nessas percepções que residem o nosso argumento sobre a vulnerabilidade feminina.
É valido ressaltar que a análise literária proposta não está para traduzir as experiências femininas de forma universal, uma vez que
as localizações sociais, históricas, econômicas são fatores que interferem diretamente nas experiências femininas. Logo, pensamos na
interseccionalidade como proposta metodológica, pois assim é possível levar em consideração aspectos como raça e classe, que são
marcadores sociais indispensáveis. Para pensarmos a análise do conto “Feliz Aniversário” de Clarice Lispector, o que propomos como
recorte de análise são as dimensões sociais que se impõem diante de mulheres brancas e de classe média, uma vez que a ambientação da
narrativa percorre esses lugares.
Para o desenvolvimento dos pontos aqui levantados dialogaremos substancialmente com as observações de Simone de Beauvoir,
presentes na obra O Segundo Sexo, publicado pela primeira vez em 1949, bem como com os textos presentes em Profissões para mulheres
e outros artigos feministas, de Virginia Woolf, o qual aborda, dentre outros temas paralelos, a questão do papel social feminino, bem como
com o livro Família e Gênero, que conta com vários artigos de pesquisadores que pensam as interferências do âmbito familiar atrelada às
discussões de gênero.
Visto que nossa preocupação reside nos personagens femininos, o trabalho está dividido em dois momentos: o primeiro, consiste
na interpretação do papel social que a figura da matriarca descortina; já no segundo momento, preocupamo-nos em tratar das demais figuras
femininas – personagem Zilda e as noras de D. Anita. Há, ainda, no conto, mais personagens femininas, no entanto, devido ao escasso
desenvolvimento de suas ações na narrativa, vamos centrar nossa interpretação em Zilda e nas três noras da matriarca (nora de Olaria, nora
de Ipanema e Cordélia, a nora mais nova).
Isto posto, vale reforçar que este trabalho se propõe a uma leitura dessas personagens do conto clariceano a fim de evidenciar papéis
e configurações da vulnerabilidade feminina na nossa sociedade, pois, como veremos, mesmo que as personagens ocupem diferentes
posições na narrativa, elas não estão libertas do peso ao qual o corpo feminino é designado.
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O CORPO QUE ENVELHECE: A VULNERABILIDADE COMO MARCA DO TEMPO
Qual lugar na sociedade é dado para a mulher cujo corpo, a matéria física, já aponta para o envelhecimento? Como lidam as
mulheres com as irrevogáveis marcas que o tempo imprime aos seus corpos? São questionamentos que as mulheres precisam desde muito
cedo estar dispostas a fazer, uma vez que a experiência feminina é marcada pela performance da beleza e jovialidade, mas que, em
contrapartida, quando essas dimensões não podem mais ser sustentadas, pois sobre a juventude e beleza não há controle, a mulher precisa
encarar a latente realidade de perder suas funções e a existência social.
Na obra O Segundo Sexo, a filósofa Simone de Beauvoir (2016) aponta para as contradições que a mulher enfrenta ao envelhecer,
uma vez que a educação e socialização das mulheres brancas é construída a partir do mundo privado, em que a juventude e a beleza são as
marcas da sua existência. Ou seja, às mulheres é atribuído valores e posições sociais enquanto o seu vigor para as atividades domésticas,
reprodutivas e performance social de beleza são inalteradas, quando a linha da juventude é rompida, como a ponta Beauvoir (2016), as
mulheres perdem uma parte significativa da sua vida adulta.
Logo, o envelhecer para essas mulheres é retirar-lhe a condição que a possibilitava ser algo, ter função dentro do corpo social, por
mais que essas funções fossem dadas como menores, inferiores, desprovidas de uma vida intelectual, epistemológica, ou seja, às mulheres
“só lhe permitiram ter algum domínio sobre o mundo por intermédio dos homens” (BEAUVOIR, 2016, p. 386).
Beauvoir (2016) ao fazer um paralelo entre o homem e a mulher (o outro) 92 aponta para o fator biológico como determinante para
experiência social feminina: “A história da mulher – pelo fato de se encontrar ainda encerrada em suas funções de fêmea – depende muito
mais que a do homem de seu destino fisiológico” (BEAUVOIR, 2016, p. 385). Ou seja, a dimensão biológica que marca a passagem do
tempo no corpo feminino – o envelhecimento – apresenta desdobramentos sociais, materiais e históricos mais patentes no corpo feminino.
São esses desdobramentos que queremos chamar atenção.
Como já sinalizado, o corpo da mulher, ao sofrer as alterações do envelhecimento, comunica não somente à mulher em si, mas aos
outros, que as funções e existência dessa mulher estão em vias de acabar. Nesse sentido, Beauvoir (2016) marca essa perspectiva ao
estabelecer grau de comparação entre os gêneros:
Enquanto ele envelhece de maneira contínua, a mulher é bruscamente despojada da sua feminilidade; perde, jovem ainda, o
encanto erótico e a fecundidade de que tirava, aos olhos da sociedade e a seus próprios olhos, a justificação de sua existência
e suas possibilidades de felicidade. (BEAUVOIR, 2016, p. 385)

Chamamos atenção para o que Beauvoir aponta como justificativa da existência feminina: o encanto erótico, a jovialidade. A
redução da experiência da mulher ligada à matéria orgânica, fisiológica nos aponta para a vulnerabilidade que o sujeito feminino precisa
enfrentar para estabelecer sua existência para além dos limites físicos do corpo, mesmo que as estratégias de alienação feminina sejam
dadas das mais diferentes maneiras e se reorganizem no tempo e no espaço.
Para que possamos pensar essa representação que carrega a existência feminina e o envelhecimento, chamamos atenção para o
interior do conto “Feliz Aniversário”, de Clarice Lispector, em específico para a personagem D. Anita, uma senhora de oitenta e nove anos,
que, na narrativa em questão, as ações das personagens se desenvolvem justamente no aniversário da referida idade.
O conto apresenta um tom de festividade, mas que rapidamente é descortinado pela violência, vulnerabilidade e esquecimento que
a matriarca D. Anita, já idosa, é sujeita. Logo, pode-se dizer que a vulnerabilidade representada pela personagem principal confere à
narrativa um profundo pesar da melancolia, que é um rastro das relações do mundo privado destinado às mulheres que dentro deste mundo
habitam.
A matriarca da narrativa passa por entre os olhos dos filhos, netos e noras como se fosse um objeto, aquele o qual reconhecemos
que está ali ou por incomodo do trabalho, ou por constrangimento. A matriarca ocupa justamente esse papel singular do vazio, da
inexistência, do não lugar, porém diferente de um objeto, a matriarca é sujeito, de carne, osso e subjetividade. Sua inexistência dentro
daquele ambiente e daquela cena – que paradoxalmente fora montada para comemorar sua existência – reforça o que Beauvoir já apontava:
que o envelhecer para a mulher é deixar de existir, é anulação de uma vida social adulta.

92

Dimensão que Beauvoir (2016) advoga em sua obra, para apontar como a mulher não é um ser autônomo, ou sequer pode ser caracterizada como sujeito, para a
teórica a mulher é o outro. É lugar maleável e dizível do que homens projetaram e representaram.
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Vejamos como essa inexistência fora representada na narrativa literária:
Então, como se todos tivessem tido a prova final de que não adiantava se esforçarem, com um levantar de ombros de quem
estivesse junto de uma surda, continuaram a fazer a festa sozinhos, comendo os primeiros sanduíches de presunto mais como
prova de animação que por apetite, brincando de que todos estavam morrendo de fome. O ponche foi servido, Zilda suava,
nenhuma cunhada ajudou propriamente, a gordura quente dos croquetes dava um cheiro de piquenique; e de costas para a
aniversariante, que não podia comer frituras, eles riam inquietos (LISPECTOR, 2009, p. 57, grifo nosso).

Na cena em questão o que temos é a matriarca posta no canto da sala, como alguém que somente observa aquilo que gira ao seu
entorno, uma vez que seus filhos e noras estavam a conversar e festejar o aniversário, sem ao menos levar em consideração efetiva a
presença dela. Essa inexistência de D. Anita, fica mais evidente quando notamos o que antecede a esse momento descrito acima: no
momento anterior, os filhos estão a parabenizar a mãe pelo seu aniversário de oitenta e nove anos, mas são felicitações vagas, que em certa
medida apontam para um tom melancólico de surpresa pela existência longeva, como se a vida da matriarca fosse, então, uma espécie de
recorde a bater a cada segundo a mais alcançado, como se ela – a matriarca – esperasse a morte como forma de vida.
Nesta cena percebemos um profundo constrangimento e inabilidade que os filhos apresentam ao tentar elaborar um voto de
felicitação significativo, que demonstre afeto, que aponte que eles se importam e reconhecem a existência daquela mulher para além do
corpo físico. Vejamos:
Os músculos do rosto da aniversariante não a interpretavam mais, de modo que ninguém podia saber se ela estava alegre.
Estava era posta à cabeceira. Tratava-se de uma velha grande, magra, imponente e morena. Parecia oca.
— Oitenta e nove anos, sim senhor! disse José, filho mais velho agora que Jonga tinha morrido. — Oitenta e nove anos, sim
senhora! disse esfregando as mãos em admiração pública e como sinal imperceptível para todos.
Todos se interromperam atentos e olharam a aniversariante de um modo mais oficial. Alguns abanaram a cabeça em
admiração como a um recorde. (LISPECTOR, 2009, p. 56).

Essas duas cenas sobrepostas representam bem essa posição de inexistência que a mulher mais velha apresenta para o corpo social,
como apontou Beauvoir (2016), pois como podemos perceber a inexistência da matriarca não é inexistência física, mas afetiva: é o filho
que não sabe o que falar diante da mãe, não reconhece seus gostos, suas necessidades, é a maneira como todos em sua volta a tratam como
um artefato/objeto obsoleto, ou seja, sua existência é mero adorno antigo no interior daquele ambiente.
É interessante pensar nesse aspecto do objeto obsoleto – aquilo que não apresenta mais função, o adorno arqueológico guardado
no interior dos ambientes – e tecer um paralelo a apontar como D. Anita fora tratada dessa forma. O próprio narrador do texto solta essas
“pistas” para o leitor logo no início da narrativa, momento em que descreve os preparativos para festa: “Pusera-lhe desde então a presilha
em torno do pescoço e o broche, borrifara-lhe um pouco de água-de-colônia para disfarçar aquele seu cheiro de guardado” (LISPECTOR,
2009, p. 55), ou seja, a matriarca fora retirada de um lugar mais invisível, para se tornar peça decorativa do seu próprio aniversário.
A invisibilidade que D. Anita sofre no ambiente doméstico também está relacionado à anulação da sua sabedoria, ou seja, uma
espécie de esvaziamento dos seus saberes, como se ela, e todas as outras mulheres, não tivessem o que contribuir do ponto de vista do
saber, do pensar. Para essa perspectiva, Beauvoir (2016) irá defender a tese de que a mulheres mais velhas deixam de existir socialmente,
pois elas apontam para um valor que não pode ser aprendido pelo privilégio do gênero, da socialização no espaço público – espaço esse
relegado às mulheres por muito tempo – ele é apreendido apenas por aqueles que atravessam o tempo, pois é o saber da maturidade, da
experiência vivida.
Logo, quando a mulher envelhece anula-se sua existência de forma proposital, pois o saber da idade e do amadurecimento é uma
potente arma para insubmissão, para a orientação das gerações mais novas. Ou seja, a mulher mais velha, ao carregar suas marcas do saber,
legitima sua existência como sujeito, não como mero produto do imaginário e desejo masculino, mas como sujeito autônomo, como aponta
Beauvoir:
A mulher que envelhece sabe muito bem que se deixa de ser um objeto erótico não é somente porque sua carne não oferece
mais ao homem riquezas frescas: é também porque seu passado, suas experiências fazem dela, queira ou não, uma pessoa;
lutou, amou, quis, sofreu, gozou por sua conta. (BEAUVOIR, 2009, p. 388)
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Essa anulação da sabedoria da mulher mais velha pode ser percebida nos momentos em que os filhos a tratam ou como enfeite
antigo, como apontamos nos trechos acima, ou na tentativa de infantilizar D. Anita. Essa infantilização pode ser percebida na maneira
como a filha – Zilda – trata a matriarca no momento em que ela tenta cometer um ato socialmente inaceitável: cuspir no chão. Vejamos:
— Mamãe! gritou mortificada a dona da casa. Que é isso, mamãe! gritou ela passada de vergonha, e não queria sequer olhar os outros,
sabia que os desgraçados se entreolhavam vitoriosos como se coubesse a ela dar educação à velha, e não faltaria muito para dizerem que
ela já não dava mais banho na mãe, jamais compreenderiam o sacrifício que ela fazia. — Mamãe, que é isso! — disse baixo, angustiada.
— A senhora nunca fez isso! (LISPECTOR, 2009, p. 61, grifo nosso).

Observemos a forma como reage Zilda, pressionada pela presença dos irmãos. Numa tentativa de conter a ação da mãe, ela acaba
– junto com todos dentro daquele ambiente – a infantilizar a matriarca, a ponto de achar que D. Anita deveria ser educada pelos filhos, tal
como se educa uma criança em desenvolvimento, atribuindo-lhe, inclusive, uma linguagem que evoca expressões infantilizadas, como
quem se dirige a uma criança: “A senhora nunca fez isso!”.
É possível perceber que o narrador parece se dar conta dessa infantilização, pois ele deixa evidente que os filhos atribuem à Zilda
a responsabilidade de educar a matriarca, o que aponta para duas contradições: a primeira, da própria infantilização da matriarca, como se
uma senhora de oitenta e nove anos não soubesse das normas sociais; e a segunda, é a noção de que a “educação” de D. Anita é atividade
que deve ser desempenhada por Zilda, uma outra mulher.
Essa infantilização para além de demonstra uma estratégia de esvaziamento de saber da mulher mais velha, demostra também que
há uma tentativa de anulação das suas formas de resistência, pois é possível interpretar a ação da matriarca – ação de cuspir no chão –
como uma maneira de resistir – em sua potência – contra toda encenação melancólica e violenta que a fazem passar. O ato de cuspir no
chão é a forma como D. Anita pode comunicar aos seus os incômodos, o desconforto de estar naquele lugar.
Nesse sentido, é preciso dizer que apesar das mulheres envelhecerem – assim como todos os outros seres – elas entendem a
dimensão que o envelhecimento faz com ela no interior das estruturas sociais, e por isso, esse atravessamento não é passível. As mulheres
escracham e constrangem – ao seu modo – aqueles que ditam que ela não mais existe quando seu corpo envelhece, tal como fez D. Anita
ao ser ignorada pelos seus em sua própria casa.
Essa dimensão da resistência é importante, pois imagina-se resistência como um ato que precisa ser de confronto direto, uma espécie
de luta de corpos; mas na realidade, como observa James Scott (2011), no texto “Exploração normal, resistência normal”, a resistência é
um ato em potência de agir contra algo, e não necessariamente precisa ser algo de máxima expressão; a resistência pode acontecer, como
aponta o autor, em baixa potência. Essa resistência de baixa potência, que Scott (2011) define, é a mesma que D. Anita agência para
manifestar sua inadequação e insatisfação com a estrutura social em sua volta.
Para representar mais um momento de manifestação de resistência da matriarca, recuperamos o seguinte trecho da narrativa:
— Me dá um copo de vinho! disse. O silêncio se fez de súbito, cada um com o copo imobilizado na mão.
— Vovozinha, não vai lhe fazer mal? insinuou cautelosa a neta roliça e baixinha.
— Que vovozinha que nada! explodiu amarga a aniversariante. — Que o diabo vos carregue, corja de maricas, cornos e
vagabundas! me dá um copo de vinho, Dorothy! — ordenou. (LISPECTOR, 2009, p. 61-62, grifo nosso).

Como podemos perceber no trecho acima, a matriarca reivindica um lugar na cena através não somente dos impropérios que são
direcionados aos seus filhos, noras e netos, mas também pelo próprio ato de comunicar um desejo que está fora do que se imagina como
correto para mulheres, ainda mais quando esta mulher já possui uma certa idade. Esse desvio de conduta é justamente o desejo pela bebida
alcoólica.
Para além da ideia de desvio de conduta, a própria linguagem utilizada por D. Anita não é a mesma que se imagina pertencer ao
vocabulário feminino, uma vez que no bojo social, a linguagem associada ao uso feminino é a da docilidade, do afeto, da gentileza,
exatamente o contrário da linguagem agenciada pela matriarca: uma linguagem marcada pela potência da raiva, dos impropérios e das
ofensas, e que ela faz questão de direcionar contra aqueles que fingem se importar com ela.
Há uma outra passagem que nos chama atenção, a qual também pode ser lida como um ato a resistir que a matriarca faz uso.
Observemos:
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E de repente veio a frase:
— Até o ano que vem! disse José subitamente com malícia, encontrando, assim, sem mais nem menos, a frase certa: uma
indireta feliz! Até o ano que vem, hein?, repetiu com receio de não ser compreendido.
Olhou-a, orgulhoso da artimanha da velha que espertamente sempre vivia mais um ano.
— No ano que vem nos veremos diante do bolo aceso! esclareceu melhor o filho Manoel, aperfeiçoando o espírito do sócio.
Até o ano que vem, mamãe! e diante do bolo aceso! disse ele bem explicado, perto de seu ouvido, enquanto olhava
obsequiador para José. E a velha de súbito cacarejou um riso frouxo, compreendendo a alusão.
Então ela abriu a boca e disse:
— Pois é.
Estimulado pela coisa ter dado tão inesperadamente certo, José gritou-lhe emocionado, grato, com os olhos úmidos:
— No ano que vem nos veremos, mamãe!
— Não sou surda! disse a aniversariante rude, acarinhada.
Os filhos se olharam rindo, vexados, felizes (LISPECTOR, 2009, p. 65-66, grifo nosso).

Nesse trecho temos mais uma vez uma tentativa de infantilização, ou até mesmo de bestialização, de D. Anita por parte de seus
filhos, pois ao tentar explicar entonações óbvias dos códigos comunicativos, os filhos da matriarca colocam em xeque as capacidades
cognitivas da mãe. Entretanto, a matriarca não responde a tais intervenções de maneira passiva, seu tom é, num primeiro momento,
carregado de um deboche, como se estivesse a escrachar que a inadequação de comunicação é, na verdade, qualidade do filho, e não dela.
Mais à frente, quando a investida didática não tem fim, ela envereda pela potência da raiva, ao responder que não era surda. Assim, a
matriarca D. Anita reivindica seu lugar de sujeito lúcido e perfeitamente pensante.
Nesse sentido, é possível percebermos que, apensar das tentativas sociais de colocar a matriarca D. Anita em um lugar de
apagamento, esvaziamento e inexistência, em virtude, principalmente, da sua idade, ela mesma – a matriarca – agencia formas de marcar
o seu lugar enquanto sujeito, pois, ao seu modo, mobiliza ações que constrangem e denunciam essas performances sociais que visam a
diminuição e inexistência das mulheres. Contudo, há outras personagens no conto que não encarnam a mesma postura de reivindicar o seu
espaço e suportam as imposições.

Uma veste da ausência: a carga das atribuições femininas
Além do papel de D. Anita, nas figuras de Zilda e das três noras também se desvelam a vulnerabilidade do feminino. A começar
por Zilda, deve-se notar o quanto está nela a carga das tarefas que poderiam ser divididas entre todos os filhos da matriarca, no entanto,
ela, única mulher, fica incumbida de cuidar da mãe, o que já denuncia um papel historicamente atribuído à mulher “a única mulher entre
os seis irmãos homens e a única que, estava decidido já havia anos, tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante” (LISPECTOR, 2009,
p. 55).
Não se trata, contudo, de espaço ou tempo, uma vez que Zilda também tinha filhos, os quais, certamente, demandavam atenção e
cuidado, igual aos filhos de seus irmãos. Trata-se, fundamentalmente, de um papel pré-configurado. Este papel foi destinado à personagem
há anos, não porque os irmãos se reuniram em algum instante, para decidir que ela ficaria encarregada de cuidar da mãe na velhice, mas
sim porque são acordos tácitos, com raízes históricas e sociais construídas acerca do papel feminino.
Papel feminino que, por sua vez, tem impulso dentro do papel familiar, pois como afirma Strey (2007) “Antes de ser socialmente
qualquer outra coisa, se é identificado por um ‘sobrenome’” (p. 22), o que destaca as confluências entre família e gênero. Esse aspecto é
crucial para entendermos os percursos dentro do conto em estudo, em virtude da vulnerabilidade feminina mostrar-se, justamente, no seio
familiar. A carga sustentada por Zilda abarca realizações que são desprezadas pelo restante da família, por mais que as atividades do cuidar
sejam fundamentais para a sobrevivência individual e coletiva:
A existência humana depende de atividades rotineiras para alimentar, vestir, abrigar e cuidar de crianças e adultos. Em termos
teóricos, esse trabalho familiar (ou que se espera que a família realize, como já vimos antes) é tão importante para a
manutenção da sociedade quanto o trabalho dito produtivo, que ocorre na economia de mercado formal. Algumas estimativas
relativamente recentes, sugerem que o total de tempo gasto no trabalho familiar não-pago é mais ou menos igual ao tempo
gasto no trabalho pago (Robinson e Godbey, 1997, citados por Coltrane, 2000). Apesar disso, o trabalho familiar,
principalmente as tarefas domésticas, tendem a ser trivializada na imaginação popular, em parte por ser consideradas como
trabalho de mulher (STREY, 2007, p. 29).

Na narrativa, em paralelo com a formulação de Strey (2007) sobre dinâmica da vida privada, Zilda é a personagem que sustenta
como obrigação, única e exclusiva, o que deveria ser partilhado entre os membros da família, entre os outros filhos, no entanto, ela segue
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sozinha, sem qualquer reconhecimento pelo que faz, pois, afinal, como supracitado, essas tarefas tendem a ser desprezadas. Parte desse
desprezo encontra-se no lugar que a personagem ocupa, não livremente, mas como imposição, ainda que inconsciente – ela não parece se
dar conta da condição que vive, das relações construídas ali ou daquilo que foi configurado não por ela, mas para ela; outra parte consiste
em ser algo entendido como uma tarefa naturalmente da mulher e, por isso, cabe a ela, não aos demais filhos, homens.
À Zilda cabia vestir a mãe, reunir a família para aquele evento, arrumar a casa, recepcionar todos e pensar no que servir, ainda que
não tivesse a ajuda de uma só pessoa. Todos aproveitavam a festa preparada minunciosamente por ela, sem que se preocupassem em ajudála. Não era só a matriarca que sofria um alheamento e invisibilidade em relação aos demais convidados, Zilda também. Vejamos:
[...] continuaram a fazer a festa sozinhos, comendo os primeiros sanduíches de presunto mais como prova de animação que
por apetite, brincando de que todos estavam morrendo de fome. O ponche foi servido, Zilda suava, nenhuma cunhada ajudou
propriamente, a gordura quente dos croquetes dava um cheiro de piquenique; e de costas para a aniversariante, que não podia
comer frituras, eles riam inquietos (LISPECTOR, 2009, p. 57).

Os convidados festejam sozinhos o aniversário que a personagem preparara com tanto zelo, desde o início do dia. Vê-se que mesmo
D. Anita não podendo comer frituras, Zilda demonstra dedicar-se a agradar os familiares e em fazer com que estes sintam-se confortáveis
em uma festa a qual ela está longe de participar, pois a sua presença comporta apenas o peso das obrigações em servir: ora à mãe, ora aos
irmãos, ora às noras, que reproduzem as atitudes egoístas dos maridos.
No ensaio Profissões para mulheres – lido para a Sociedade Nacional de Auxílio às Mulheres –, em 1931, Virginia Woolf fala
acerca do empecilho que encontrava ao escrever suas resenhas: o “Anjo do Lar”. Este era a representação de uma mulher encantadora,
dedicada à família e que se sacrificava em benefício do lar, “em suma, seu feitio era nunca ter opinião ou vontade própria, e preferia sempre
concordar com as opiniões e vontades dos outros” (WOOLF, 2016, p. 12). Por conseguinte, Woolf se esforça para se livrar do Anjo, porque
no seu entendimento ele é o que impede as mulheres de escrever com liberdade.
Esta metáfora do “Anjo do lar” como condição social que impede as mulheres do ofício de escritora, pode também ser traduzido
para a personagem Zilda, pois mesmo que não saibamos quais suas ambições pessoais – escrever é o exemplo elucidado por Virgínia
Woolf. Nos cabe perceber que a vida no mundo privado é fonte visível da castração social, artística, intelectual, ou qualquer outra atividade
que Zilda pudesse realizar, visto que é este mesmo anjo que paira sobre as personagens de “Feliz Aniversário”, impedindo que Zilda, por
exemplo, se desvencilhe das cargas do lar e siga sempre importando-se com o pensamento alheio.
Outro ponto que merece destaque é o quesito econômico. Sem dispor ao menos de ajuda financeira, Zilda se desdobra para seguir
com a festa. Numa tentativa de ser criativa, a personagem cola um papel na vela, escrito oitenta e nove, e logo em seguida se repreende
por pensar que sofreria julgamento dos membros da família:
[...] e ela se perguntou angustiada se eles não estariam pensando que fora por economia de velas – ninguém se lembrando de
que ninguém havia contribuído com uma caixa de fósforos sequer para a comida da festa que ela, Zilda, servia como uma
escrava, os pés exaustos e o coração revoltado” (LISPECTOR, 2009, p. 58)

A personagem sente, então, o peso de todas aquelas imposições transvestidas de solicitude. Nem ao mínimo os outros familiares se
deram ao trabalho de contribuir ou ajudar, nem a “uma caixa de fósforos sequer”. Esse apoio financeiro é procurado por Zilda nos presentes
que a matriarca recebera. Ela tenta encontrar algo que possa ser útil para si mesma ou para a aniversariante, ajudando-a, portanto, ainda
que minimamente, nas despesas. Mas é uma esperança que logo se esvai, ao abrir presentes supérfluos, os quais demonstram profunda
despreocupação em relação às necessidades da matriarca e de Zilda. Mesmo que o aniversário não fosse de Zilda, ela esperava qualquer
tipo consideração por parte da família, não só pela festa, mas pelas responsabilidades com a mãe, que não era só dela.
Alguns não lhe haviam trazido presente nenhum. Outros trouxeram saboneteira, uma combinação de jérsei, um broche de
fantasia, um vasinho de cactos — nada, nada que a dona da casa pudesse aproveitar para si mesma ou para seus filhos, nada
que a própria aniversariante pudesse realmente aproveitar constituindo assim uma economia: a dona da casa guardava os
presentes, amarga, irônica (LISPECTOR, 2009, p. 57).

Além do aspecto material, Zilda sofre com a falta de afetividade dos que estão ali presentes, por não reconhecerem todo o esforço
empregado em fazer daquele momento algo especial, o que se deve à noção de que essas responsabilidades constituem mera obrigação da
personagem, enquanto mulher e filha. Isso ocorre em razão da mulher ser vista como elemento agregador no âmbito familiar. A
pesquisadora Favaro (2007), no artigo “Mulher e família: um binômio (quase) inseparável”, ao discorrer sobre os conceitos de família,
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avulta que por mais que esses conceitos sejam diversos, eles sempre fazem referência à presença de um fator agregador, primordial para a
sobrevivência da unidade familiar: a mulher. Segundo a autora, é a partir do estudo da família que se observam as interfaces dos papéis
sociais e das relações de gênero. Logo, é imprescindível enxergar as marcas dessas interfaces salientadas não somente pela personagem
Zilda, porém, de modo semelhante, por outras mulheres que compõem a história.
Tais marcas estão ainda nas três noras de D. Anita: a nora de Olaria, a nora de Ipanema e Cordélia, apresentada como “a nora mais
moça”, quando são vistas de um outro ponto, também à margem: estão ali para cumprir exigências do marido ou cuidar dos filhos.
No início do conto, quando a nora de Olaria é apresentada, o narrador rapidamente nos informa que ela estava presente unicamente
por vontade do marido. Ele, que não queria ver os irmãos “mandara a sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados”
(LISPECTOR, 2009, p. 54). Por mais que estar presente naquele aniversário também não fosse uma vontade dessa nora, o desejo do marido
precede ao seu. Desse modo, na figura feminina, mais uma vez, reside o fator agregador, pois está nela as incumbências familiares.
Situação análoga parece ocorrer com a nora de Ipanema, que chega antes do companheiro, com dois netos e a babá. Na ausência
do marido, que provavelmente estava em outro compromisso, é para a esposa que fica a função de levar as crianças àquela espécie de
reunião e é a quem cabe suportar, primeiro, os desafetos daquela família. É, ainda, tarefa dessas “mães enervadas” lidarem com o “barulho
que os filhos faziam” (LISPECTOR, 2009, p. 57) enquanto os maridos nutrem conversas jocosas.
Cordélia, no que lhe concerne, representa, semelhante à Zilda, a anulação e a ausência perante os outros: sentada, sorri, sem
aparentar maiores incômodos, mas guarda um segredo, que não deixa transparecer em prol daquela festa, em prol do marido e do bemestar de todos. Quando perguntam algo sobre o seu comportamento, logo se vê que era simples curiosidade, porque na ausência de uma
resposta, imediatamente ela é esquecida: “E Cordélia, Cordélia olhava ausente, com um sorriso estonteado, suportando sozinha o seu
segredo. Que é que ela tem? alguém perguntou com uma curiosidade negligente, indicando-a de longe com a cabeça, mas também não
responderam”. (LISPECTOR, 2009, p. 63).
Cordélia, naquele aniversário, no qual ninguém está de fato presente, se agarra a pequenos gestos da matriarca para que algum
sentido seja atribuído a sua vida, esperando de outrem um sentido que ela mesma não consegue atribuir: “[...] perplexa e desesperada que
mais uma vez olhou para trás implorando à velhice ainda um sinal de que uma mulher deve, num ímpeto dilacerante, enfim agarrar a sua
derradeira chance de viver. Mais uma vez Cordélia quis olhar” (LISPECTOR, 2009, p. 64).
A situação de desamparo da matriarca funciona, assim, como uma espécie de espelho para Cordélia enxergar sua própria condição.
Ela que fora sequestrada de suas vontades, liberdades e da “sua derradeira chance de viver”, por esse motivo tenta se agarrar a alguma
resposta que supõe estar na velhice de D. Anita. Talvez por isso seja a única nora que recebe um nome, por ser aquela que tem o seu
momento de “suspensão”, no qual se dá conta de que uma mulher precisa de um “ímpeto dilacerante”.
Portanto, a partir dos papéis aqui mencionados, dos lugares destinados às personagens dentro deste conto clariceano, observa-se
que as atribuições dessas figuras são um retrato da ausência, entendida aqui enquanto um traço da vulnerabilidade feminina, por ser forçada
e por se consolidar com as atribuições do lar. Consequentemente, por serem personagens tão sobrecarregadas, sofrem um esvaziamento de
suas vontades, desejos e procura pelo sentido da própria vida, ao deixarem que o “Anjo do Lar” se faça presente, acabam ausentes de si.
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CAPÍTULO 19
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, SUBALTERNIDADE E VULNERABILIDADE: AGRAVANTES DIANTE
DA PANDEMIA DO COVID-19

CHRISTINE MOREIRA MORALES
MARITÂNIA SALETE SALVI RAFAGNIN
VINI RABASSA DA SILVA

INTRODUÇÃO
O fenômeno da violência contra a mulher trata-se de um elemento estruturante da cultura do patriarcado, ao passo que é estruturado
pela mesma. Isso porque, a dominação masculina, opera segundo a ideologia do patriarcado, naturalizando a dominação e exploração da
mulher (SAFFIOTI, 2015). Essa cultura patriarcal, é construída historicamente com base na desigualdade de gênero, “posta pela tradição
cultural, pelas estruturas de poder, pelos agentes envolvidos na trama de relações sociais” (SAFFIOTI, 2015, p. 75), a qual atribui a
condição subalternidade para a mulher, estabelecendo um vínculo de dependência em relação ao chefe da família, contribuindo para
aumentar sua condição de vulnerabilidade.
Atualmente, somado a essa construção histórica, tem-se o contexto de pandemia conhecido como Covid-19, instaurado pelos
efeitos do coronavírus Sars-CoV-2, que agravou substancialmente a condição das mulheres que já experienciavam situações de violência
doméstica. Apesar do distanciamento físico ser uma medida eficaz para evitar a proliferação do vírus, ele também tem imposto sérias
consequências para as vidas dessas mulheres, pois “sem lugar seguro, elas estão sendo obrigadas a permanecer mais tempo no próprio lar
junto a seu agressor, muitas vezes em habitações precárias, com os filhos e vendo sua renda diminuída” (FBSP, 2020, p. 3).
Diante dessa conjuntura, esta pesquisa busca problematizar a violência contra a mulher e sua relação com a subalternidade de
gênero e a vulnerabilidade, situando-a no contexto pandêmico, analisando-se, mais especificamente os dados produzidos sobre a violência
contra a mulher no âmbito do estado do Rio Grande do Sul e em suas três maiores cidades, quais sejam: Porto Alegre, Caxias do Sul e
Pelotas.
Trata-se de uma pesquisa documental de natureza exploratória, com abordagem quantitativa, com recorte para os anos de 2019,
2020 e no primeiro trimestre de 2021, pois já há dados publicados desse ano corrente. Para a coleta dos dados, faz-se uma busca dos
indicadores de violência contra a mulher nas bases de dados da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, os quais são
classificados conforme o tipo de situação, subdividindo-se em: ameaça, lesão corporal, estupro, feminicídio consumado e feminicídio
tentado. Posteriormente esses dados são analisados confrontando-se com o referencial teórico discutido.
Este estudo está estruturado em dois momentos. No primeiro, discute-se sobre o patriarcado no capitalismo, que através divisão
sexual do trabalho, legitima a subalternidade da mulher na sociedade pela exploração, opressão e violência. Já na segunda parte, situa-se
essa discussão no contexto atual, abordando sobre a questão da violência contra a mulher no estado do Rio Grande do Sul e nas suas três
maiores cidades. Quer-se verificar se o fenômeno observado de aumento da violência em comparação com a diminuição dos índices
registrados também é uma realidade presente no estado. Por fim, nessa mesma parte, analisa-se o recrudescimento da condição de
vulnerabilidade das mulheres que vivenciam situações de violência.

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA EXPLORAÇÃO, OPRESSÃO E VIOLÊNCIA SOBRE AS MULHERES
O patriarcado, conforme Delphy (2009, p. 173) “[...] designa uma formação social em que os homens detêm o poder, ou ainda,
mais simplesmente, o poder é dos homens. Ele é, assim, quase sinônimo de ‘dominação masculina’ ou de opressão das mulheres”,
caracterizando-se, portanto, como uma forma de controle e exploração de seus corpos e vidas, operando numa dinâmica entre controle e
medo.
Também, não se pode discutir o patriarcado sem que ele seja associado ao sistema capitalista, pois mesmo sendo anterior a esse
sistema – já que sua consolidação foi por cerca do ano 600 a.C. (SAFFIOTI, 2015) – o capitalismo se apropriou desse modelo de dominação
masculina para assegurar a produção e a reprodução do capital. Conforme Saffioti (2004, p. 105)
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[o] regime patriarcal se sustenta em uma economia domesticamente organizada, sendo uma maneira de assegurar aos homens
os meios necessários à produção diária e à reprodução da vida. Ele se estabelece como um pacto masculino para garantir a
opressão de mulheres, as quais tornam-se seus objetos de satisfação sexual e reprodutoras de seus herdeiros, de força de
trabalho e de novas reprodutoras.

Nessa linha, Frederici (2021) aponta que a separação do trabalho foi conveniente ao sistema capitalista, já que opera como uma
forma de disciplina. Ocorre que, para a produção e reprodução da força de trabalho, foi estabelecido o lugar das mulheres como submissas
e dependentes dos homens, responsabilizando-as pelos cuidados da casa e dos filhos, e o lugar dos homens como presos aos seus empregos,
garantindo que se recusassem a trabalhar seriam confrontados pelas suas esposas e filhos que dependiam de sua renda para viver.
Essa divisão sexual do trabalho, conforme Kergoat (2009), é uma forma de divisão do trabalho social decorrente das relações
sociais de sexo, a qual destina os homens à esfera produtiva e às mulheres à esfera reprodutiva, tendo dois princípios organizadores: o da
separação entre trabalhos de homens e de mulheres e o da hierarquização que atribui maior valoração ao trabalho masculino em detrimento
do feminino. Tais princípios legitimam o trabalho feminino e a condição da mulher como dependente, inferior e secundária, validando,
inclusive, as práticas de violência contra as mulheres pela dominação masculina.
Conforme Alemany (2009, p. 271), existem múltiplas formas de violências praticadas contra as mulheres, “elas englobam todos
os atos que, por meio de ameaça, coação ou força, lhes infligem, na vida privada ou pública, sofrimentos físicos, sexuais ou psicológicos
com a finalidade de intimidá-las, puni-las, humilhá-las, atingi-las na sua integridade física e na sua subjetividade”. Não por acaso que a
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos em Viena, no ano de 1993, reconheceu a violência contra a mulher como uma violação dos
direitos humanos (ALEMANY, 2009), afinal, pode afetar sua integridade física, emocional e subjetiva.
Nesse sentido, observa-se que as situações de violência contra as mulheres não se restringem as relações conjugais e familiares,
ainda que ocorram predominantemente nesses espaços, uma vez que são comumente praticadas por seus cônjuges ou ex-cônjuges, pais e
irmãos. Contudo, cabe aqui a distinção de Saffioti (2015) entre violência de gênero e a violência contra a mulher, pois embora a segunda
extrapole os limites do domicílio, não abrange as situações de violência nas relações com jovens e crianças, nem os atos praticados por
mulheres agressoras. Assim, a violência contra a mulher é um tipo de violência de gênero, específica para a manutenção da divisão sexual
do trabalho, que com base na hierarquia e desigualdades dos sexos, estabelece um poder simbólico do homem sobre a mulher, visando seu
controle.
Conforme estabelece a Lei Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, em seu art. 5º, constituemse situações de violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (BRASIL, 2006). Ademais, no art. 7º são elencadas as formas de
violência contra a mulher, dispondo nos termos da lei:
Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou
que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante,
perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de
ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela Lei nº
13.772, de 2018)
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação
sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de
qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à
gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total
de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo
os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

Além dessas formas de violência previstas na lei, Cisne e Santos (2018) destacam, ainda, as violências obstétrica e social. A
obstétrica pode ocorrer durante o pré-natal, parto ou cesárea, pós-parto ou aborto, sendo condicionada por preconceitos de classe, gênero,
raça, etnia e até de orientação sexual (CISNE; SANTOS, 2018). Já a social, “manifesta-se nas desvalorizações sofridas pelas mulheres no
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âmbito público, como nas desigualdades no mundo do trabalho, na desvalorização do nosso corpo em letras de músicas e na mercantilização
em propagandas comerciais, nos racismos e sexismos institucionais etc” (CISNE; SANTOS, 2018, p. 71).
Todas essas formas citadas de violência contra as mulheres têm suas raízes fixadas no patriarcado e na divisão sexual do trabalho
que orientam o sistema capitalista de produção, desvalorizando-as e concebendo-as “como coisas a serviço dos outros, como objetos de
satisfação, inclusive sexual, ou mesmo como pessoas que tem a obrigação de estar sujeitas ao sacrifício e à dor em nome dos outros”
(CISNE; SANTOS, 2018, p. 71).
Contudo, importa mencionar que os casos de violências física e sexual, por serem mais palpáveis, são mais fáceis das vítimas se
reconhecerem como tais; diferente das violências emocional e moral, pois, em várias situações as mulheres não se identificam como
vítimas. Nessa senda, assevera Saffioti (2015, p. 79) que “as violências física, sexual, emocional e moral não ocorrem isoladamente.
Qualquer que seja a forma assumida pela agressão, a violência emocional está sempre presente. Certamente, se pode afirmar o mesmo da
moral”. Abordando essa discussão da violência contra as mulheres no âmbito doméstico, a tendência é que se inicie com as violências
emocional e moral, evoluindo para a patrimonial e posteriormente a física e/ou a sexual. Porém, segundo Saffioti (2015) embora a violência
seja um mecanismo social, ela se situa no terreno da individualidade, pois cada mulher estabelece o limite “em um ponto distinto do
continuum entre agressão e direito dos homens sobre as mulheres. [...]. Com efeito, paira sobre a cabeça de todas as mulheres a ameaça de
agressões masculinas, funcionando como mecanismo de sujeição aos homens, inscrito nas relações de gênero” (SAFFIOTI, 2015, p. 80).
Do exposto, verifica-se que a opressão, a exploração e a violência estruturam e são estruturadas pelo patriarcado aliado ao sistema
capitalista de produção. Essas construções não são naturais, mas sim históricas, podendo ser alteradas e adaptadas diante do contexto
social. Nesse sentido, observa-se que no contexto da pandemia, essa dinâmica de opressão, exploração e dominação tem apresentado
metamorfoses, resultando no recrudescimento das situações de vulnerabilidades das mulheres que já experienciavam casos de violências
em seus lares – discussão essa que será abordada no tópico seguinte.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DE PANDEMIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Desde o início da pandemia do Covid-19, distintos governos vêm adotando medidas de distanciamento social obrigatórias ou
sugestivas – incluindo-se nestas o fechamento de todas as atividades econômicas por determinados períodos, exceto os serviços essenciais
– além de incentivar as medidas sanitárias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (FUCHS et al, 2021). Ocorre que, se por
um lado essas medidas são fundamentais para conter a proliferação do vírus, por outro lado intensificaram as desigualdades de gênero, as
relações de opressão e os problemas sociais, a exemplo da violência contra as mulheres, revelando, nas palavras de Fuchs et al (2021),
uma ambiguidade do distanciamento físico enquanto medida de proteção.
Embora o vírus seja policlassista, podendo contaminar qualquer pessoa, as classes subalternas tem sido as mais atingidas, pois o
gênero, a raça e a classe constituem-se como condições de desigualdade. Segundo Fuchs et al (2021, p. 177)

a população negra representa 41,7% das pessoas abaixo da linha da pobreza, em contraste com 19% de pessoas brancas nessas

condições, além de ser a maior parte da força de trabalho do país (54,9%), da qual 47,3% trabalha informalmente. Das
mulheres em situação de informalidade, 47,8% são mulheres negras. Nos primeiros meses da pandemia, havia mais pessoas
sem trabalho do que trabalhando pela primeira vez na história do país, gerando uma queda significativa na renda das famílias
e aumento da taxa de pobreza.

Esse aprofundamento das desigualdades, por sua vez, resulta no recrudescimento das violências, dentre elas, a violência
doméstica. Contudo, apesar haver a constatação que desde a pandemia ocorreu um aumento dos casos de violência doméstica e
intrafamiliar, conforme a Nota Técnica sobre Violência doméstica durante a pandemia de Covid-19 do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, tem ocorrido uma redução das denúncias, pois diante das medidas de distanciamento social, muitas mulheres não têm conseguido
sair de suas casas para fazer as denúncias, ou tem medo de fazê-las pelo cerceamento de seus parceiros (FBSP, 2020).
No estado do Rio Grande do Sul, a partir do levantamento realizado, conforme a Tabela 1, verifica -se a redução dos casos
de ameaça que em comparação com o primeiro trimestre de 2019 somavam 10.436, em 2020, 10.147 e em 2021 reduziram para 8.284.
Essa pequena variação entre os anos de 2019 e 2020 refere-se ao fato que ainda as medidas de distanciamento social não haviam sido
estabelecidas. Já em relação a 2021, em período de plena pandemia e no auge da segunda onda da doença, em comparação com o an o
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de 2020, observa-se uma significativa diminuição de quase 23%, ou seja, 1863 denúncias a menos de violências de ameaça . Essa
redução também pode ser observada na violência de lesão corporal, a qual no primeiro trimestre de 2020 apresentava um quantit ativo
de 6.034 e, nesse mesmo período de 2021, foi de 4.925, tendo uma redução de quase 23%. Essa significativa redução pode estar
relacionada as medidas de distanciamento social, pois as mulheres podem estar encontrando dificuldades para registrar suas
ocorrências devido à falta de acesso à internet e aparelhos celulares, bem como computadores, acrescidas de situações de vigi a de
seus parceiros, impedindo a realização das denúncias.
Ainda em relação a Tabela 1, observa-se que comparativamente no primeiro trimestre dos anos de 2020-2021, houve uma
diminuição de 8,5% nos casos de estupro e de 50% de feminicídio consumado. Esses dados representam indícios de que as diferenças
possam estar relacionadas com as subnotificações. Já no feminicídio tentado, ocorreu um aumento de 25% dos casos relatados, d ando
a indicação que essas mulheres já poderiam estar passando por várias outras situações de violência, mas tinham dificuldades de
realizar as denúncias.

Tabela 1 - Mulheres vítimas de violência doméstica no estado do Rio Grande do Sul no primeiro trimestre dos anos de 2019 a 2021.

Período de
jan./fev./mar.

Ameaça

Lesão
Corporal

Estupro

Feminicídio Feminicídio
Consumado
Tentado

2019

10.436

5.885

442

15

92

2020

10.147

6.034

537

27

67

2021

8.284

4.925

495

18

89

Fonte: Observatório Estadual de Segurança Pública/SSP-RS.

Na Tabela 2, são mostrados o total dos registros de violência contra as mulheres para os anos de 2019 e 2020 no estado do
Rio Grande do Sul. Com relação ao feminicídio consumado e tentado, há reduções no número de casos o que repercute a série de
ações adotadas ao longo do ano pelos órgãos vinculados à Secretaria de Segurança Pública do estado, e, ainda, a mobilização integrada
de todas as instituições que compõem a rede de proteção e fazem parte do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência
Contra a Mulher. O colegiado reúne os esforços dos três Poderes, nove secretarias de estado e mais 15 instituições do poder público
e da sociedade civil no planejamento e execução de políticas voltadas ao respeito e à igualdade para as gaúchas.

Tabela 2 - Mulheres vítimas de violência doméstica no estado do Rio Grande do Sul nos anos de 2019 e 2020.
Ano

Ameaça

Lesão Corporal

Estupro

Feminicídio
Consumado

Feminicídio
Tentado

2019

37.381

20.989

1.714

97

359

2020

33.526

18.929

1.961

79

318

Fonte: Observatório Estadual de Segurança Pública/SSP-RS.

Na Nota Técnica sobre a Violência doméstica durante a pandemia de Covid-19, constata-se os altos índices de violência
contra a mulher em nível nacional (FBSP, 2020), e os dados do Observatório Estadual de Segurança Pública estado do Rio Grande
do Sul, em particular, demonstram que apesar das políticas públicas em andamento, existe uma necessidade de atenção a essa
realidade em nível local, a fim de que se possa analisar melhor o desenvolvimento das políticas públicas destinadas ao seu
enfrentamento e, desse modo, contribuir para o acesso das mesmas.
Para fins de comparação, além dos números referentes ao estado do Rio Grande do Sul, apresentam -se os dados quantitativos
relativos às três cidades mais populosas do estado, conforme pode ser visto discriminadamente na Tabela 3.

Tabela 3 - População total (PT) e População de mulheres (PM) do Rio Grande do Sul e das três maiores cidades do estado.

RIO GRANDE DO
SUL
PT

PM

PORTO ALEGRE
PT

PM

CAXIAS DO SUL
PT

PM

PELOTAS
PT

PM
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11.207.274

5.815.522

1.409.351

755.917

435.564

221.935

328.275

174.077

Fonte: IBGE, 2010

Como é possível observar, a capital do estado, Porto Alegre, é a mais populosa, seguida pelas cidades de Caxias do Sul e
Pelotas, segundo os dados do último Censo do IBGE do ano de 2010. A partir dos dados, verifica-se que a população feminina é
pouco mais de 50% do total de habitantes em todas as cidades analisadas.
Os dados registrados para o Estado do Rio Grande do Sul e para as três cidades com maior contingente populacional nos
meses de janeiro a março dos anos de 2019 a 2021, para os seguintes tipos de violência: ameaça, lesão corporal, estupro, femi nicídio
consumado e feminicídio tentado, são apresentados nas próximas tabelas.

Tabela 4 - Número de vítimas de violência em Porto Alegre no primeiro trimestre de 2019 a 2021.

Período
de
Ameaça
jan./fev./mar.

Lesão
Corporal

Estupro

Feminicídio
Consumado

Feminicídio
Tentado

2019

1.161

1.006

86

2

21

2020

1.103

930

53

4

15

2021

886

655

61

2

20

Fonte: Observatório Estadual de Segurança Pública/SSP-RS.

Na Tabela 4, observa-se que no município de Porto Alegre, no ano de 2019, foi o ano mais violento em relação aos
registrados, evidenciando, possivelmente, que as medidas sócio-educativas de prevenção a violência contra a mulher obtiveram um
maior êxito na capital – já que as medidas de distanciamento social foram decretadas apenas em meados de março de 2020. Já em
relação ao período de 2020-2021, verifica-se um aumento nos casos de feminicídio tentado e estupro, em relação a uma diminuição
das situações de ameaça, lesão corporal e feminicídio consumado. Apesar de nos registros administrativos ter -se a indicação de uma
aparente redução nos casos de violência de gênero, conforme o FBSP (2020, p. 16) numa pesquisa realizada:

em redes sociais mostrou aumento de 431% nos relatos de brigas entre vizinhos no Twitter entre fevereiro e abril de
2020, reforçando a hipótese de que, embora as medidas de isolamento social sejam necessárias para a contenção da
pandemia de Covid-19, podem estar oportunizando o agravamento da violência doméstica.

Já na cidade de Pelotas, no período de 2019 a 2020, conforme a Tabela 5, houve um aumento em todos os registros de violência. Em
relação a 2020 a 2021, uma redução significativa dos registros. Tal indicativo reforça a hipótese de que grande parte das situações de violência
doméstica tem sido subnotificas .

Tabela 5 - Número de vítimas de violência em Pelotas no primeiro trimestre de 2019 a 2021.

Período de
jan./fev./mar.

Ameaça

Lesão
Corporal

Estupro

Feminicídio Feminicídio
Consumado
Tentado

2019

259

163

9

0

4

2020

292

224

12

2

2

2021

155

189

9

0

0

Fonte: Observatório Estadual de Segurança Pública/SSP-RS.

Por fim, na Tabela 6 observa-se o município de Caxias do Sul, que o ano de 2019 foi o ano mais teve registros das violências
enunciadas, seguindo o padrão de Porto Alegre, com exceção ao estupro. Em Caxias do Sul, apesar do aumento dos registros de
ameaça e estupro, fica evidenciado que o distanciamento social também pode ter interferido na não notificação e registro dos casos
violência contra a mulher, já que houve redução dos dados de lesão corporal e feminicídio tentado.
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Tabela 6 - Número de vítimas de violência em Caxias do Sul no primeiro trimestre de 2019 a 2021.

Período
de
Ameaça
jan./fev./mar.

Lesão
Corporal

Estupro

Feminicídio
Consumado

Feminicídio
Tentado

2019

348

206

6

1

2

2020

293

205

13

0

2

2021

331

169

17

0

0

Fonte: Observatório Estadual de Segurança Pública/SSP-RS.

Os dados apresentados nas Tabelas 1, 2, 4, 5 e 6 precisam ser considerados como dados registrados, o que significa que são
dados que podem não retratar de forma objetiva as situações de violência. Mesmo com o incentivo às denúncias, ainda há mulheres
que não as efetivam, não conseguindo se desvincular dessa situação a que são submetidas, seja por desconhecimento e falta de
identificação da situação, medo de seu agressor, dependência financeira ou afetiva, desemprego, parentes ou amigos que as induzem
a pensar ser melhor ficar em silêncio do que passar por exposições públicas, vínculo dos filhos ou até medo em serem culpabil izadas
pela sua situação, afinal assevera Saffioti (2015, p. 67) “[...] as mulheres são culpabilizadas por quase tudo o que não dá certo”. E,
nesse cenário distanciamento físico, somam-se a esses fatores a restrição ainda maior ao acesso dos serviços e canais de denúncia,
tornando ainda mais delicada a situação dessas mulheres.
Ademais, é preciso mencionar que parte das mortes violentas de mulheres são registradas como homicídios ao invés de
feminicídios. Costa, Silva e Ingran (2021) apontam que a nível nacional existem estados que sequer tem registros de feminicíd ios no
período de 2016 a 2019, sendo que dos 3.097 municípios que apresentaram mortes violentas de mulheres, somente 42 registraram
como feminicídios. Essa indicação demostra que os dados não chegam sequer a refletir a realidade.
Nesse sentido, observa-se que o caminho é longo a ser percorrido para assegurar uma efetiva proteção para as mulheres, uma
vez que além do patriarcado aliado ao capitalismo operarem numa lógica de dominação, exploração e opressão, o que ocorre no
interior dos domicílios ainda é invisível, como se o Estado permanecesse fazendo a separação entre o espaço público e o privado –
interferindo minimamente nesta última esfera, somente em casos de necessidade extrema. Essa invisibilização da mulher diante dos
dados oficiais contribui substancialmente para o aumento da vulnerabilidade da mesma, pois sem esse reconhecimento a partir dos
mesmos, dificilmente ocorrerá maior investimento nas políticas públicas e sociais para garantia da proteção das mulheres em s ituação
de violência.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A partir da pesquisa realizada, verificou-se que as relações de exploração, dominação e opressão construídas historicamente
pelo patriarcado aliado ao capitalismo contribuíram substancialmente para o recrudescimento da situação de vulnerabilidade da s
mulheres no período da pandemia do Covid-19, que além de passar por um contexto de crise sanitária e econômica, viram sua situação
se agravar ao terem que conviver com seus agressores.
Identificou-se, também, que no estado do Rio Grande do Sul, assim como nas suas três maiores cidades, quais sejam: Porto
Alegre, Caxias do Sul e Pelotas, ocorreu, na maioria dos dados, um acompanhamento da tendência nacional na redução dos regist ros
de ameaça, lesão corporal, estupro, homicídio tentado e homicídio consumado. Tal situação deu -se, não pela efetividade das políticas
públicas, mas devido ao fato que na pandemia restringiram-se os canais de denúncia e dadas as vigias constantes dos parceiros nos
lares pelo aumento do convívio familiar diante da medida de distanciamento social.
Os dados apresentados, longe de refletir a realidade, ratificam a importância de eleger o tema da violência contra a mulher
para a pauta das políticas públicas e sociais. Além disso, há necessidade de dar ainda maior visibilidade ao tema, a fim de q ue seja
melhor compreendido pelas próprias mulheres e pela sociedade em geral, de modo que, cada vez mais, a violência seja denunciada
e, sobretudo, as mulheres sejam respeitadas e protegidas, quando necessário. Para isso, é imprescindível que as mulheres e a sociedade
tomem consciência de que qualquer forma de violência, seja física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual não é natural e precisa
ser combatida.
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Portanto, longe de encerrar o debate, reforça-se aqui a importância do foco na criação e implementação de mais políticas de
prevenção, combate e apoio às vítimas como no caso das delegacias especializadas, juizados de violência doméstica, e investim entos
com formação de profissionais na rede de atendimento e acolhimento. Também é de extrema importância focar no desenvolvimento
de estratégias de conscientização do agressor e investimentos educação popular sobre gênero. Somente assim pode -se pensar na
possibilidade de uma sociedade mais justa e equânime, e num caminho efetivo de proteção e prevenção de situações de violência
contra as mulheres.
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CAPÍTULO 20
O PUNITIVISMO ESTRUTURAL BRASILEIRO FRENTE ÀS MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE: UMA
ANÁLISE A PARTIR DE EXPERIÊNCIA OBTIDA NA DELEGACIA PÚBLICA DE ASTORGA -PR 93

FELIPE DE ARAUJO CHERSONI
SUELI DE ARAUJO CAVALCANTE
INTRODUÇÃO
Fazendo um aparato acerca dos sistemas de punição e as questões sociais e de gênero, Alessandro Baratta (1933-2002), dentre outros
autores e autoras, constatam que existem interesses para além dos descritos nos Códigos. Ilustra-se que a partir de influências ligadas à
elite, bem como, ao sistema econômico, cria-se um Estado que tende a oprimir e aprisionar quem foge do esperado, tanto socialmente,
quanto em termos de comportamentos. Sendo assim, quando o encarceramento encontra as questões de gênero, evidencia-se que este
interesse vai em consonância com uma estrutura de Estado machista e conservadora.
Diante desta colocação, questionou-se neste trabalho o papel do Estado frente ao encarceramento feminino. No tocante a esta
temática, ponderou-se que o Estado, utilizando-se de seu poder punitivo, age diretamente no controle dos corpos, bem como, na gestão dos
despossuídos.
Neste viés, esta pesquisa elencou por objetivo investigar a relação entre os interesses das classes dominantes e o fenômeno do
encarceramento feminino. Além disso, almejou-se estabelecer um paralelo histórico do poder punitivo com a lógica de controle dos corpos;
apurar a questão de gênero frente ao punitivismo como estrutura de Estado; e descrever as nuances da desigualdade social a partir do
encarceramento feminino. Para consubstanciar tais objetivos, adotou-se uma metodologia de pesquisa bibliográfica e documental com a
finalidade de problematizar as questões elencadas, na qual se utilizou de livros, artigos e base de dados nacionais de acesso público, além
de relato de experiência obtida na delegacia pública de Astorga que deu um norte subjetivo e objetivo para a construção do texto.

O CONTROLE DOS CORPOS ATRAVÉS DO PUNITIVISMO E DA RELIGIÃO
A obra de Foucault (1987, p. 46-8) assevera que o Estado, de diversas maneiras, busca promover o controle social ou, para, além
disso, o controle dos corpos. Ressalta-se que esta dominação vem através da força estatal de punição, sendo esta um “espetáculo” a céu
aberto. Para o autor, a pena tem uma característica marcante, que é a de dominação estatal para com os corpos e, neste sentido, constatase que apesar de todas as evoluções que a pena sofreu com o chamado fim da “festa de punição”, de outras maneiras os corpos continuaram
a ser dominados pelo Estado que tende a moldar também as subjetividades. (FOUCAULT 1987, p. 46-8); (PERROT, 2017, p. 60).
Na inquisição, o poder punitivo configurou-se em perseguições constantes contra as mulheres, moldando subjetividades e cultuando
uma cultura de medo. Os inquisidores tratavam os comportamentos desviantes com preceitos religiosos, e com base nesses preceitos
demonizavam mulheres que não seguiam os padrões impostos pela sociedade na época aplicando-as penas de morte. Por meio de fogueiras
a céu aberto. Para esse dogma, não se fazia pertinente se prender a culpa, para eles, o crime de bruxaria colocava toda a humanidade em
risco e era considerado um ato de extrema periculosidade. (ZAFFARONI, 2013, p. 29).
Fazendo um paralelo com os meios de produção, vislumbra-se que desde os guetos e as chamadas casas de trabalho, já se mantinham
o controle dos corpos, mais precisamente dos corpos periféricos. Nesta ceara, já denunciava Engels (2010, p. 77), que essas casas se davam
em locais sujos, com pessoas aglomeradas umas por cima das outras, em becos que não passavam se quer a luz do dia, reproduzindo então

Texto apresentado no Workshop: Prisões, Controle e Dano Social na América Latina, no marco do II Congresso Internacional “Punição e Controle Social”, realizado
nos dias 25 e 26 de novembro de 2019, na cidade de Pelotas/RS sob o título de: “O PUNITIVISMO ESTRUTURAL BRASILEIRO FRENTE ÀS MULHERES
PRIVADAS DE LIBERDADE”. Trata-se de uma atualização do texto anterior que está sob revisão para publicação na Revista da Faculdade de Direito de Pelotas.
Ganhando a experiência teórica e prática de mais uma autora que veio agregar maior robustez teórica em referencias, atualização de dados com ênfase na pandemia
do novo Coronavírus e contribuir com a interdisciplinaridade da problemática visto sua experiência prática com mulheres em vulnerabilidade.
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um estado de pessoas que em realidade não eram detentoras de autoestima, sendo assim, nem sequer detinham o poder de questionar suas
condições de vida.
Brites (2007, p. 168-9) em uma análise da obra de Foucault, demonstra que após o espetáculo da punição, quando o Estado de
maneira administrativa passa a punir os indivíduos, esta punição ganha uma roupagem diferenciada, qual seja, o da massificação, ou como
a mesma denomina, “a punição generalizada”. Nesta nova forma de ver o crime, observa-se que o conceito de criminalidade não abrangia
apenas preceitos religiosos e códigos morais, mas iniciou-se uma sombria era, na qual eram punidas as paixões. E com a conjunção entre
direito e medicina, passa-se a julgar os diferentes, aqueles que apresentavam anomalias, comportamentos fora do esperado, manifestações
ou expressões de sexualidade, bem como as chamadas bruxarias, quando se massifica a punição de mulheres, que já não eram mais
queimadas em fogueiras, mas, para, além disso, eram privadas de liberdade.
A religião ofereceu diversos meios de repressão muito subjacentes, sobretudo contra mulheres, estas que ofereceram resistência
contra as máquinas na revolução industrial, de todas as maneiras, sempre tiveram seus corpos docilizados, e quando se viram frente ao
mercado de trabalho, ainda sim, estavam sob o manto do controle religioso, que se expandia dentro das grandes fábricas da França,
demonstrando que mesmo no mercado de trabalho, seus corpos ainda deveriam ser dóceis, mas agora não só para a dominação estrutural,
mas também, para o trabalho. (PERROT, 2017, p. 60). A autora apresenta em sua obra os excluídos da história, operários, mulheres e
prisioneiros, no ano de 1998, em 2021, vemos o fenômeno do aprisionamento encarcerando em massa as mulheres periféricas.
Dito isso, analisando a realidade brasileira, podemos resgatar o puntivismo e o controle dos corpos, a partir dos fatos ocorridos na
Ditadura Militar. Silva e Santos (2013, p. 326) asseveram que os períodos de chumbo, que perduraram entre 1964 a 1985, alimentaram um
viés punitivista muito forte ao país, haja vista que a utilização da punição nesse contexto não só era movida pela paixão, mas também
encontrava como alvo as ideologias. As autoras demonstram que, com o advento deste novo governo, foram editados diversos atos
institucionais nos quais se criavam condições excepcionais para o funcionamento legal, e em consequência expandia-se o Estado
controlador e punitivista. Em outras palavras, o chamado Estado de exceção, no qual eram passíveis de punição não só os sujeitos que
contrariavam alguma norma, mas, também, aqueles que de alguma maneira iam contra o modelo de governabilidade e também que
contrariavam a lógica capitalista. Neste período, diversos artistas, ativistas, pessoas do povo se colocaram contra a ditadura, porém, sempre
vitimas de perseguições e, assim sendo, algumas dessas pessoas tiveram que deixar o país. Pode-se então observar que este modelo de
dominação é predominantemente utilizado em nosso convívio como uma estrutura política a ser seguida por alguns governos até hoje.
Assim sendo, no contexto acima descrito, já foram constatadas as reinvindicações da sociedade civil organizada voltadas aos
direitos das mulheres. Nestes moldes, surgiu então o periódico “Nós Mulheres” que para muitos, é um dos primeiros meios de comunicação
voltados para a representatividade política das mulheres. Na capa de março de 1978 a edição de número 7º trazia o titulo “Mulheres em
busca de liberdade”. O jornal ainda demonstra que as mulheres, além de todas as reinvindicações, levantavam a bandeira da democracia e
da liberdade. (AIDAR; SARTI; RASCHKOVSKY, 1978, p. 01-08).

CÁRCERE, MACHISMO ESTRUTURAL E SELETIVIDADE PENAL
Observa-se então um elo entre a estrutura do cárcere e os moldes nos quais ele foi criado, com as raízes patriarcais do Estado
brasileiro. Para enfatizar tais questões, Drumont (1980, p. 81-2) aduz que o machismo é um sistema de dominação pautado no sexo. Para
a autora, como um elemento ideológico, temos que o machismo oferece modelos de afinidade para ambos os gêneros, tanto homens quanto
mulheres. Neste sentido, o machismo é uma estrutura que normalmente é aceita por todos, porém, sempre com lideranças masculinas.
Pode-se dizer que a estrutura de poder é formada por essa cultura, e assim, todos os mecanismos institucionais trazem consigo marcas
desse sistema que privilegia certas classes sociais.
Esse mecanismo de Estado tem forte influencia religiosa, de tal modo que o liame entre o poder punitivo e o saber inquisitorial,
reforça ainda mais a estrutura patriarcal, que se evidencia, sobretudo, quando se trata do cárcere. Assim, este é um capítulo indispensável,
visto a subordinação da mulher, dentro deste contexto excludente na qual estão totalmente vulneráveis. Esta ligação advém desde o
cristianismo, onde o mesmo aponta que este sistema era simplesmente uma questão de poder disciplinar na qual, por intermédio da religião,
foram criadas culturas excludentes de controle social. Além disso, o período da inquisição representou a era mais orgânica do poder
punitivo, onde culturalmente atos de extrema crueldade eram praticados. (DRUMONT, 1980, p. 81-2).
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De maneira a enfatizar o Estado punitivista e as questões sociais que permeiam o cárcere, Baratta (2002, p. 15), denuncia que os
órgãos de segurança pública e repressão penal que rodeiam os processos de criminalização, não compactuam com o interesse da população
em geral, e sim com interesses ligados a uma minoria que detém o domínio econômico e social frente ao Estado. Ainda aduz que o sistema
penal é altamente seletivo, no que diz respeito à proteção dos bens jurídicos, e também no que se relaciona com os processos de
criminalização.
Partindo do pressuposto que vivenciamos uma política criminal historicamente pensada para homens, bem como toda uma estrutura
de Estado fundamentalmente masculinizada, Pimentel (2013, p. 122) problematiza que os anseios sociais, assim como, a expectativa em
torno do comportamento feminino, é de que as mulheres sejam pessoas acolhedoras, amorosas, cuidadosas e “do lar”. Neste sentido, o
sentimento com a mulher que delinque, é de quebra desses paradigmas, mesmo que, em patamares históricos, sempre existiram mulheres
que desviaram do socialmente esperado pelo imaginário da sociedade. A autora ainda demonstra que estamos vivendo um significativo
número de mulheres que estão em cumprimento de penas privativas de liberdade. Seguindo este viés, percebe-se que a estrutura carcerária,
não está preparada para comportar esse crescente número de mulheres, bem como, suas nuanças, tendo em vista que, por questões
inexoráveis, suas necessidades são diferentes das masculinas. Neste sentido, cabe ressaltar que este Estado promove o controle social das
mulheres como um todo, gerando danos não só a mulheres encarceradas.
Como forma de enfatizar estas questões, no ano de 2019, a comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil,
subseção de Maringá-PR, em projeto realizado junto a delegacia pública da cidade de Astorga-PR, constatou diversas violações de direitos
humanos envolvendo a estrutura do ambiente, constatando questões de insalubridade, além de celas hiper lotadas.94
Nesta perspectiva, a questão do encarceramento de mulheres, ganha um amplo destaque nos campos de pesquisa, bem como, nos
debates do cotidiano das pessoas. Sendo assim, Boiteux (2016, p. 2) aponta que apesar do número de mulheres encarceradas se
apresentarem amplamente menor do que o número de homens registra-se um crescente de 503% do número de mulheres nesta situação,
nos últimos 15 anos. Esse aumento é amplamente maior do que o crescimento de número de homens encarcerados. Outra problemática
que permeia o cárcere feminino é o delito, sendo que 64% dessas mulheres respondem pelo crime de tráfico de drogas, considerado
hediondo, e que impedem muitas vezes que elas sejam beneficiadas por indutos dentre outros benefícios.
Além disso, ressalta-se a vulnerabilidade dessas mulheres que, além de serem sobrecarregadas pelo sustento do lar, 50% têm até
29 anos de idade, 57% são solteiras, 68% são negras e com baixa escolaridade, representando então o número de 50% de mulheres com o
ensino fundamental incompleto. Desta forma, pode-se compreender que a seletividade penal, tão abordada pela criminologia crítica,
quando se trata de mulheres, é ainda mais severa. (BOITEUX, 2016, p. 1-3).
E em se tratando de seletividade penal, o sistema apresenta um elevado número de mulheres negras encarceradas, representando
68% das mulheres, ou seja, mais da metade das mulheres que figuram atualmente no sistema, são negras. Sendo assim, Silva (2016, p. 53) nos explica que falar de interseccionalidade determina que é preciso dar luz às pessoas historicamente invisibilizadas pelo imaginário
social. Neste sentido, e observando os números apresentados, a questão do encarceramento atinge de maneira sistêmica as mulheres negras
e periféricas, estas que, historicamente foram invisíveis para a sociedade, enfatizando ainda mais a seletividade do sistema.
No que tange à estrutura das edificações, Contarato e Oliveira (2018, p. 5) em uma pesquisa elaborada junto a Fundação Getúlio
Vargas no Estado do Rio de Janeiro, revelam números alarmantes, pois 17% dos presídios são mistos, ou seja, comportam alas que
abrangem homens e mulheres na mesma edificação. Apenas 7% das edificações carcerárias são voltadas ao público feminino.
Sendo assim, constata-se que as edificações chamadas de mistas, em realidade, são pensadas e voltadas ao público masculino, e
que, por necessidade de espaço, foram inseridas as mulheres neste ambiente.

94

O projeto se deu em uma visita na delegacia do município de Astorga-PR, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos da OAB de Maringá-PR, com o
objetivo de averiguar a situação das mulheres e da estrutura do estabelecimento, bem como coletar dados a respeito da situação processual das mesmas. Realizou-se,
nesta visita, uma coleta de dados com 46 mulheres encarceradas, por meio do instrumental de entrevista semiestruturada, contendo perguntas a respeito da quantidade
de filhos que as mesmas possuíam; a idade das mesmas e idade dos filhos; bem como sobre quem era a figura que garantia o provento material do meio familiar e
sobre a situação processual de tais mulheres. Ressalta-se que, neste episódio, foram constatadas condições de insalubridade em relação ao encarceramento feminino,
em decorrência, sobretudo, da inexistência de separação das alas feminina e masculina, somado a isto, diversas supressões de direitos processuais e violação de diretos
humanos em um aspecto geral.
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O Relatório do Infopen Mulheres (2017) aponta que 90% das chamadas unidades “mistas” são inadequadas para o público feminino.
A título de exemplo, para as mulheres gestantes não existem salubridade e nem locais adequados para atender as suas demandas específicas.
Ademais, apenas 3% apresentavam berçários, enquanto que nas unidades pensadas para o público feminino, este número sobe para 32%.
Atualizando os dados do último texto apresentado em 2019, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), já com vistas ao
enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), fez um levantamento nacional com respeito a presas gestantes e com comorbidades, na qual
foi identificado que 4.052 mulheres possuíam doenças crônicas ou respiratórias e 208 estavam cumprindo pena na condição de gestante.
Para a obtenção dos números apresentados, o Depen solicitou para os Estados e Distrito Federal o preenchimento de uma planilha na qual
diligenciavam informações a respeito das condições das mulheres gestantes, puérperas e de mães de crianças com até 12 anos de idade sob
sua responsabilidade. Assim como uma listagem de mulheres acima de 60 anos de idade e mulheres com doenças crônicas. (SUSEPE,
2020)95; (DEPEN, 2020, p. 1-4).
Ocorreu também uma crescente no número de mulheres encarceradas: “em 2018, foram contabilizadas 36,4 mil mulheres e, em
dezembro de 2019, aumentou para 37,2 mil mulheres”. Dessas, 12.821 são mães de crianças de até 12 anos e 434 possuem idade igual ou
superior a 60 anos. São 4.052 presas que estão com doenças crônicas ou doenças respiratórias. As doenças mais comuns entre as mulheres
são hipertensão (2.452 aparições), HIV (434 aparições) e diabetes (411 aparições). (SUSEPE, 2020); (DEPEN, 2020, p. 1-4);
(CONECTAS, 2018).
Com base nesses dados e com aporte legal do Habeas Corpus Coletivo de número 143.641/SP, proferido pelo STF, o
desencarceramento de mulheres gestantes ou com filhos de até 12 anos passou a ser um norte, após o advento da pandemia do Coronavírus,
porém, em termos práticos, constatou-se que no Paraná, em pesquisa divulgada na revista de ciência da Universidade Federal do Paraná, a
prisão domiciliar para presas com filhos de até 12 anos não alcançou as mulheres que estão em cumprimento provisório de pena: “Das
mulheres presas objeto do estudo, todas gestantes ou mães de filhos de até 12 anos, apenas 16,6% haviam sido beneficiadas em razão da
maternidade” e os poucos dados sobre famílias no sistema penal é um empasse para a concretude de políticas de desencarceramento. Em
Piraquara, região metropolitana de Curitiba, de 309 presas 127 são mães e 94 delas têm filhos menores de 12 anos. (KOHLS, 2021);
(HABEAS CORPUS 143.641 – SP, 2018).

ENCARCERAMENTO FEMININO E A REPRODUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL
Para compreender o cárcere como um reprodutor de desigualdades sociais, deve-se vislumbrar que o crime e as desigualdades são
movidos por um elo quase que inseparável. Castro (1933, p. 37) denuncia que nas capitais, diferente das cidades do campo, quando se trata
de Brasil, mas também de outros países, o modelo de urbanização bem como as formas de desigualdade econômica, têm uma forte relação
com os comportamentos desviantes.
Na compreensão da autora, mesmo o Brasil sendo uma das fortes potencias industriais da América Latina, o desemprego é tão
alarmante quanto nos países que não estão em uma colocação industrial elevada como o Brasil. Em contexto latino americano, e mesmo o
país vivenciando um sistema capitalista, com evidente influência americana, depara-se com uma catástrofe chamada de fome.
Compreendendo, portanto, alguns conceitos de marginalização e estigmatizacão, Wacquant (2014, p. 146) aponta que existem
mecanismos que promovem difamações de certos bairros e assim afetam a subjetividade de quem ali vive. Desta forma, pode-se falar em
um mecanismo estatal de degradação destas regiões, construindo então subjetividades afetadas por conviverem em regiões de periferia, o
que se agrava quando estes indivíduos delinquem.
Ademais, Gonzalez e Hasenbalg (1982, p. 84-86) aduzem que os lugares para brancos e negros sempre foram bem delimitados,
ainda mais quando se traça um paralelo com os meios de dominações econômicos. As moradas da classe dominante branca passam por
casas aconchegantes, espaçosas e que normalmente são situadas nas melhores localidades das cidades, além de serem protegidas por um
reforçado aparato estatal de policiamento para garantir a tranquilidade dos mesmos. Já o lugar natural para os grupos negros é o oposto do
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mencionado, caracterizado pelas senzalas e quilombos, e posteriormente a isto, bairros afastados e periféricos, sem infraestrutura e sem
um mecanismo estatal de policiamento que vise à proteção de quem ali vive.
Neste sentido, Grajales e Hernández (2016, p. 137) demonstram que as desigualdades historicamente enfrentadas e enraizadas na
América Latina se reproduzem e se intensificam ao ponto de que mesmo com a implementação de políticas de distribuição de renda, e uma
diminuição das desigualdades sociais, as taxas de criminalidade aumentam.
Outra questão é que mesmo com todas as políticas aplicadas, as exclusões sociais ainda existem, ocasionando assim, tensões entre
laços de classes bem como de comunidades, gerando então violências e conflitos. Seguindo esta sistemática, observa-se o cárcere como
um reprodutor das desigualdades sociais, reformando assim a estigmatizacão dos(as) próprios(as) encarcerados(as). A finalidade do mesmo
é contribuir para a manutenção do exercito industrial de reserva. (GONÇALVES, 2015, p. 15).
E a reprodução das desigualdades sociais na perspectiva de Goffman (1961, p. 22-23) é de que o cárcere promove uma perda do
“eu” e afeta diretamente o poder de decisão das pessoas encarceradas, como se elas fossem apenas um rótulo, no qual o Estado tem total
poder sobre quem ali está, e após a passagem pelo sistema, essa rotulação permanece. Nas instituições totais, quem ali está inserido é
tratado de maneira tão secundária que acreditam que sua palavra não tem relevância, bem como seus atos não expressam sequer
importância.
Trazendo estas questões para as relações de trabalho, o IBGE (2018) demonstra que as mulheres recebiam em média, apenas 79,5%
dos rendimentos dos homens, com cargos similares e a mesma faixa etária. No ano de 2018, o valor da hora trabalhada pela mulher também
era menor do que os homens, pois segundo a pesquisa feita pelo IBGE, esse valor é de R$ 13,0, enquanto os homens recebem pela mesma
função R$ 14,2. Neste sentido, observa-se uma segregação na estrutura das relações de gênero do Brasil. Pode-se então compreender que
a mulher durante toda sua empreitada profissional enfrenta o estigma que uma sociedade machista impõe sobre as mesmas. Após o cárcere,
tal rotulação se intensifica. Leandro (2018, p. 136) aponta que um dos principais fatores que levam as mulheres às práticas delitivas são a
falta de empregabilidade, e o pós cárcere aponta uma estigmatização social que impede que as mesmas ingressem no mercado de trabalho,
fazendo com que voltem a delinquirem.
Seguindo este diapasão, a ligação entre o cárcere e as relações de trabalho é levantada por diversos(as) pesquisadores(as). Novais
(2016, p. 122) demonstra que os mesmos princípios que regem as relações de trabalho também estão presentes entre as pessoas que estão
em situação de cárcere. O proletário é regido por um sistema que o deixa alienado, e a subordinação é um dos principais elementos desta
relação, de forma que ambos estão presentes quando o assunto é o cárcere. Neste sentido, aos condenados e condenadas, quando se percebe
que tem seu tempo de vida tomado, subtrai-se do(a) mesmo(a) não só uma fração monetária que estes teriam se estivesse produzindo para
o capital, mas lhe subtraindo também a energia, o corpo e a mente.
Santos (1981, p. 19) aponta que qualquer cidadão(ã) está vulnerável a cometer comportamentos desviantes, todavia, existem
determinados grupos de pessoas que são apontadas por outras como tais. Neste viés o autor descreve a teoria da rotulação, que aduz que o
modo como se pensa e age pode ser fruto de uma construção de outrem. Desta maneira, acaba-se criando um sentimento de pertencimento
para com certos grupos. Em outras palavras, é como se a pessoa apontada como desviante tomasse para si a identidade na qual terceiros
apontam, fazendo com que tais indivíduos construam uma subjetividade em torno do que socialmente lhes impõem.
Em complemento, Anitua (2008, p. 497-498), quando trata das subculturas, aponta a questão da criminalização e rotulação de certos
membros da sociedade. Para o mesmo, existem pensamentos que apontam a questão criminal não como uma oposição a certos valores,
mas, como adequação a outros, que vão à contramão do que a elite lhes impõe. Esses valores são aferidos por fazerem parte de culturas
criminalizadas, onde pessoas de determinados bairros, e determinados seguimentos culturais, são rotulados como desviantes, tanto pela
mídia quanto pelos membros da elite.

CONCLUSÃO
A partir das questões elencadas, conclui-se que o Estado controla não só os corpos femininos, mas também seus comportamentos
e sua subjetividade. Assim sendo, pontua-se que o sistema penitenciário, foi pensado para homens, bem como, o fenômeno do crime é
pensado também a partir da ótica masculina, culminando em sistema estrutural totalmente masculino.
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Seguindo esta sistemática, constatou-se que a punição, quanto se trata de mulheres, é uma via de mão dupla, muito por conta dessa
lógica de que o crime é um ato masculino, e ao, desviar, as mulheres ferem este pressuposto. Ficou evidente, pois, a influência econômica
no encarceramento de mulheres, levando em consideração que as mesmas, muitas vezes eram responsáveis unicamente pelo sustento de
sua família, e pelo fator de descriminalização de gênero e o machismo, antes do cárcere sofria o estígma da desempregabilidade e após a
passagem pelo sistema, mais uma vez é punida, pois, a dificuldade fica ainda maior. Ressalta-se, portanto, a importância de a comunidade
acadêmica se debruçar sobre este tema, tanto pelo crescente do número de mulheres privadas de liberdade, bem como, por um movimento
que busca uma mudança nestes paradigmas, levando em consideração que o cárcere se refere direta e indiretamente a toda a sociedade.
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CAPÍTULO 21
CHEFIA FAMILIAR FEMININA: SUAS ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA FRENTE À
VULNERABILIDADE SOCIAL
SIMONE TAVARES DA SILVA 96
INTRODUÇÃO
Este artigo visa apresentar as perspectivas de vida de mulheres chefes de família em situação de vulnerabilidade social. No percurso
do estudo percebemos que essas mulheres padecem tanto da exclusão material como da exclusão política diante da pouca oportunidade de
se instrumentalizarem, sendo que a exclusão material é mais sentida em face das necessidades básicas serem mais imediatas. As mulheres
chefes são merecedoras de aplausos devido a gana e vontade de vencer. Este trabalho é fruto da dissertação de mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas.
O perfil socioeconômico das mulheres entrevistadas e provedoras reforça o que estudos apontam sobre essa condição feminina.
Muitas mulheres chefes de famílias inseridas no trabalho mal remunerado têm, muitas vezes, condições de vida piores do que aquelas que
não são chefes de família. Elas quase não usufruem para si próprias do valor ganho e, devido a baixa remuneração, não podem investir
em seus estudos e cursos de qualificação. Isto sem falar na sobrecarga de trabalho, o que significa não só a presença de desigualdades de
gênero, mas também de desigualdades sociais (MENDES, 2009).
A aparência envelhecida e sofrida das mulheres é vista como um ponto negativo pelo mercado de trabalho exigente, visto que um
dos critérios de seletividade dos trabalhadores está pautado na boa aparência. O empregador exige a boa aparência de sua funcionária como
parte de suas habilidades. Assim, as mulheres sofrem uma dupla pressão no mercado de trabalho: a exigência de escolarização e
qualificação e da boa aparência física.
As possibilidades de escolha para as mulheres chefes de família são pequenas porque também são estreitas as ofertas. Acesso a
boas escolas, serviços de saúde, lazer, atividades culturais ocupam um espaço reduzido no cotidiano de suas vidas e no de suas famílias.
A implementação de políticas sociais se torna premente para os segmentos mais vulnerabilizados. Mas, não se trata de políticas
restritas, por que acabam não atuando na resolução de problemáticas estruturais. É necessário que haja principalmente políticas públicas
geradoras de emprego e renda no intuito de melhorar as condições de vida desses segmentos humanos que vivem no fio da navalha do
risco social.

SONHOS E UTOPIAS DAS MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA
Percebemos na pesquisa como a realidade e a vida enfrentada diariamente por essas mulheres acabam restringindo as possibilidades
de qualidade de vida para elas. Mas, apesar de todas as condições adversas nas quais essas mulheres se encontram submetidas, elas lutam
incansavelmente na busca de um futuro melhor principalmente para os filhos buscando para eles uma vida mais digna. Nos lares chefiados
por mulheres verificamos que comumente elas não contam com nenhum tipo de apoio do pai de seus filhos. Nessas condições as
dificuldades na conciliação dos diferentes papéis desempenhados por essas mulheres são maiores, porque as responsabilidades sobre a
família recaem unicamente sobre ela.
Carvalho (1998) sugere que o Estado desenvolva ações mais efetivas e crie mecanismos de incentivo e reforço à implementação de
leis que exigem a participação do pai na manutenção da criança, independente do estado civil. A autora vê a necessidade de informação,
tanto para a população feminina, quanto para a masculina, sobre as leis que existem para exigir a participação econômica do pai biológico,
na educação e manutenção das crianças.

96
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É necessário incentivar os órgãos de atendimento gratuito como o serviço de atendimento comunitário da OAB, ou escritórios de
estágios das Faculdades de Direito, entre outros, a oferecerem serviços de orientação sobre reconhecimento de paternidade e pensão
alimentícia às mulheres. Em Manaus/AM já existem algumas faculdades de direito que oferecem esses serviços.
Scott (2002) apresenta alguns setores que impactam negativamente sobre a vida de mulheres chefes de família. Dentre esses fatores
estão o trabalho, educação e saúde. No trabalho, mulheres chefes de família, de uma forma mais exacerbada que outras mulheres:
costumam ter rendas mais baixa, precisam conciliar horários de casa e horários de trabalho, precisam de apoio para cuidar dos dependentes
enquanto trabalham, sofrem frequentemente de exclusão do emprego por causa de demandas da casa e são muitas vezes excluídas de
direitos da previdência social.
No setor de educação, muitas mulheres chefes de família, não conseguem dar continuidade aos próprios estudos devido a
necessidade de auferir renda. As mulheres chefes de família e os seus familiares são candidatos fortes à evasão escolar. Para as mulheres
sem cônjuges, a necessidade de trabalhar às vezes impossibilita a sua continuação no estudo ou participação em capacitações. Por ser
chefe, ela se sacrifica em favor do grupo, o que não deixa de acontecer adicionalmente com as pessoas que residem com ela.
No setor de saúde, a precariedade da renda resulta numa saúde fragilizada. Fica evidente que, como na educação, a saúde, congrega
os indicadores da deterioração das condições de vida entre a população, é uma área onde as mulheres chefes de família precisam de uma
atenção especial (SCOTT, 2002).
Guimarães (2010) afirma que o estresse é um processo que se configura no decorrer da vida, por conseguinte, não surge do dia para
a noite. Primeiramente, o indivíduo vê-se diante de uma situação desafiadora e, consequentemente vai provocar uma alteração emocional.
O estresse contribui para a etiologia de diversas doenças. O nível de estresse em que se encontra uma pessoa afeta diretamente sua
qualidade de vida afetiva, social, profissional e sua saúde.
Quanto às expectativas de melhoria da situação de vida, as entrevistadas apontaram em primeiro lugar a conquista do trabalho
formal, depois a compra ou a melhoria da moradia e a continuação dos estudos. Esse quadro confirma que o primeiro olhar é lançado para
a satisfação das necessidades básicas mais prementes, razão pela qual o emprego sempre aparece na frente de tudo, as mães preocupam-se
muito com os filhos e querem vê-los em melhor situação no futuro, acreditando mais no trabalho próprio do que ficar dependendo só da
assistência social.
Ao perguntarmos sobre como as mulheres entrevistadas percebem sua condição de vida, 7 (sete) delas disseram que já haviam
experimentado tempos piores, e as demais externaram a vida de intensas dificuldades financeiras. Mendes (2008) assinala que a chefia
feminina inclui aspectos que remetem a desigualdades, seja de gênero ou sociais, mais isso não implica em negar a presença de elementos
relativos à autonomia, pois mesmo sob condições desiguais, essas mulheres têm vontades, reivindicações que constituem suas escolhas,
decisões e mudanças que são efetivadas nas estratégias cotidianas.
Como já mencionamos em relação aos projetos de vida, das 20 (vinte) mulheres entrevistadas: 09 (nove) delas disseram que estes
estão voltados principalmente para a obtenção de um emprego formal, 5 (cinco) para o desejo de ter melhores condições de moradia,
4 (quatro) de voltar a estudar e 2 (duas) ter seu negocio próprio como pode ser observado a seguir:
Eu ainda não tive um trabalho com carteira assinada, sempre trabalhei na informalidade como manicure, eu gosto do que
faço, e tenho até a possibilidade de fazer meu horário, mas eu não vou esconder a minha vontade de ter um trabalho que me
garantisse mais segurança. E o trabalho com carteira assinada pode me proporcionar isso, por exemplo, eu nunca contribuí
com a previdência social só que todo mundo envelhece e eu também irei envelhecer um dia e precisarei me aposentar, mas
sem ter contribuído não será possível, eu sempre me preocupei com isso, mas nunca fui atrás do INSS para saber como
poderia fazer até por que fica difícil para pagar sozinha e se eu tiver um emprego com carteira de trabalho assinada vai ser
menos uma preocupação para mim (Azálea, 28 anos, Manaus/ Amazonas, entrevista/2010).

A situação do emprego com carteira assinada faz parte de um dado momento histórico do nosso país, quando os trabalhadores
brasileiros tinham total amparo das políticas trabalhistas, o que proporcionava maior estabilidade, benefícios e garantias aos trabalhadores
garantidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT. Esse tempo, no entanto, esvaiu, os trabalhadores foram golpeados em sua
maioria pelo evento da reestruturação produtiva que os destituiu de seus direitos trabalhistas.
Com o processo de reestruturação das relações de trabalho a informalidade ganha visibilidade. A partir da década de 1990 se
intensifica a precarização do trabalho vinculada a novos tipos de contrato através da terceirização. Houve uma exigência por profissionais
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mais qualificados, mas mesmo diante da requalificação desses trabalhadores, não foi possível a incorporação de todos no mercado de
trabalho. O empreendedorismo aparece como a grande saída para esses trabalhadores requalificados, mas continuam desempregados.
O sonho de ter a carteira de trabalho assinada ficou no imaginário das pessoas, mas é preciso acordar para encarar os novos tempos
como o da Economia Solidária. Silvan (2010, p.115) aponta que a “economia solidária representa uma alternativa ao modo capitalista de
produção, por elevar o homem à categoria de sujeito, ao invés de tratá-lo como parte do processo, como mão-de-obra barata utilizada em
um contexto em que a reprodução do capital é o único objetivo”.
A economia solidaria é um novo conceito construído no Brasil desde a década de 1990. Trata-se de empreendimentos
autogestacionários que diferem do capitalismo, mas não sobrevive fora de um sistema de compra e troca. É a partir da década de 90 que a
economia solidária passa a ter mais visibilidade no Brasil (Torres, 2010). A autora ainda sinaliza para o fato de que os excluídos socialmente
despertaram para a realização de negócios comunitários para a satisfação de suas necessidades e para abrir novos caminhos na vida por
meio do uso de suas próprias forças e recursos, associando-se a outros e organizando-se em grupos.
Ainda segunda essa autora, a organização dos trabalhadores em empreendimentos produtivos de base solidária tem se mostrado
importante para o processo de inclusão social. Essa estratégia de associativismo vem ganhando espaço nas políticas públicas. No ano de
2003 foi aprovado no Congresso Nacional um projeto de lei, criando no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE a Secretaria Nacional
de Economia Solidária – SENAES.
O Estado brasileiro reconheceu que há um processo de transformação societária em curso desencadeado pela crise do trabalho
assalariado que atingiu fortemente o país. Torres (2010, p. 205) diz que,
A pobreza é, fundamentalmente, uma condição produzida e/ou construída no seio da sociedade. Combater a pobreza exige o
desenvolvimento de ações estratégicas no âmbito da geração de renda, de modo a beneficiar as comunidades pauperizadas que se
encontram na fronteira da exclusão social [...] O momento presente exige que os sujeitos históricos homem e mulher criem novas
oportunidades e formas de trabalho socialmente reinventadas e autossustentáveis. Essa é a condição histórica de reinvenção da
sobrevivência com o uso de novas técnicas de trabalho, onde as pessoas buscam a sua valorização, ampliam a sua capacidade e se
redescobrem condutoras da sua história.

Margarida (40 anos) fala de seu projeto de fazer uma faculdade nos seguintes termos:
Eu tenho muita vontade de fazer uma faculdade de nutrição, alguns anos atrás eu até fiz o vestibular para entrar, mas logo cai na real que
não teria condições de pagar uma faculdade, mas, quem sabe agora com essa tal bolsa universidade eu irei conseguir realizar esse sonho
e com certeza poderei dar mais conforto para minha família (Manaus, Amazonas, Entrevista/2010).

O Programa Universidade para Todos - PROUNI foi uma oportunidade para a população de baixa renda que deseja cursar o ensino
superior, no intuito de terem melhores inserções no mercado de trabalho. O Prouni tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo
integrais e parciais em cursos de graduação, em instituições privadas de educação superior. Criado pelo Governo Federal em 2004 oferece,
em contrapartida, às instituições de ensino que aderem ao Programa a isenção de alguns tributos (MEC, 2011).
Uma das principais dificuldades das mulheres trabalhadoras e principalmente das chefes de família é de terminar os estudos.
As longas jornadas de trabalho, somadas ao serviço doméstico, geram um desgaste físico muito grande a elas. Muitas delas acabam
desistindo, porque não tem tempo de ir às aulas. Ainda assim, é muito importante para elas concluírem os estudos, pois quanto mais
instrumentalizada a pessoa for mais oportunidades de emprego se abrem. O desejo de ter uma melhor colocação no mercado de trabalho
no futuro aparece no discurso de todas as mulheres da pesquisa. De fato, o trabalho é visto como a principal possibilidade de ter algum
tipo de ascensão social.
Torres (2005, p.272) assinala que “ao processo de amadurecimento do indivíduo vêm juntar-se os sofrimentos, as angústias, a dor,
a perda, como também as conquistas, as vitórias e os momentos de alegria e felicidade próprios da condição humana. Cabe ao indivíduo
saber administrar esse movimento para levantar depois de cada tropeço, lançando-se para frente em direção ao novo e ao outro em
condições de liberdade e autonomia”. Ainda segundo essa autora,
Os sonhos e as utopias não se identificam com as estruturas do mundo, mas estão dentro delas por intermédio das pessoas que se recriam
nelas como um processo. Não coincidem totalmente com nenhuma alternativa histórica concreta, situam-se para além numa perspectiva
de abertura para adiante. Essa perspectiva de vir-a-ser consegue fazer renascer o sujeito social que está sendo sobrepujado pela
contingência humana, levando-o a reavivar o desejo e a esperança (TORRES, 2005, p.274).

Hortência (25 anos), uma das entrevistadas fala da vontade de ter um dia sua casa própria,
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Eu sonho em um dia poder ter uma casa própria, eu moro em uma casa cedida pelo um irmão, e como você pode ver precisa
de muitos reparos, eu agradeço muito a Deus e ao meu irmão de não estar pagando aluguel, mas, a gente nunca sabe do dia
de amanhã, de repente se meu irmão precisar se desfazer dessa casa eu poderei ficar desamparada (Manaus, Amazonas,
Entrevista/2010).

O Direito à moradia é um direito fundamental. É necessário garantir qualidade de vida e enfrentar as históricas desigualdades
sociais no país, garantindo assim o bem-estar de todos. O Programa Habitacional do Governo Federal Minha Casa Minha Vida,
implementado em 2009, vem ao encontro das necessidades das famílias de baixa renda, no que diz respeito ao direito à moradia. O
programa visa beneficiar diversas famílias de baixa renda do Brasil para conseguir realizar o sonho de ter a casa própria.
Em termos de melhoria de vida, as mulheres entrevistadas são bem realistas e tentam construir estratégias viáveis, considerando as
barreiras que terão de enfrentar. As entrevistadas parecem estar conscientes de uma série de obstáculos que atingem mais especificamente
as mulheres. Talvez, o reconhecimento desses obstáculos por parte do Estado contribua para a esperança em conseguir aquilo que de fato
gostariam de possuir. Em alguns casos, as dificuldades parecem ser maiores que a sua vontade.
Ao perguntarmos às mulheres o que as levaram a procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 100%
responderam que vão em busca de recursos para complementar a renda da família. Ou seja, todas foram em busca de inserirem os filhos
no Programa de transferência de renda Bolsa-Família. As mulheres tinham um objetivo em comum, se mostravam preocupadas com as
condições de vida dos filhos, sendo este um dos principais motivos de irem procurar o CRAS. É o que podemos observar na fala de algumas
das entrevistadas:
Eu sou separada e recebo ajuda do pai dos meus filhos somente para alimentação o que não é suficiente para que eles tenham
uma condição de vida digna, já que eles precisam se vestir, calçar etc. Já trabalhei de carteira assinada, mas hoje estou na
informalidade, assim passo às vezes algumas necessidades, por esse motivo fui em busca do CRAS para receber o Bolsa
Família, pois soube que se trata de uma renda fixa e isso ajudará muito na complementação da minha renda para sustentar os
meus filhos (Magnólia, 34 anos, Manaus, Amazonas, entrevista/2010).
Eu batalho muito para sustentar meus filhos, por isso fui em busca de receber o Bolsa-Família para ajudar nas despesas
de meus filhos, é um dinheiro que tenho todos os meses garantido e isso ajuda muito. (Margarida 40 anos, Manaus,
Amazonas, entrevista/2010).

Silva (2008) aponta para as potencialidades e os limites do Programa Bolsa Família. A autora considera que os programas de
transferência de renda com destaque para a Bolsa Família, representam na atualidade, a dimensão mais significativa do Sistema de Proteção
Social Brasileiro tanto pela sua abrangência geográfica quanto pelo público atendido. Em relação às condicionalidades da educação e
saúde, entendemos esta como uma possibilidade de ampliação de direitos sociais básicos das famílias beneficiárias.
No âmbito dos possíveis limites do PBF, Silva (2008) aponta que apesar de haver avanços no campo da proteção social, os desafios
ainda são muitos. Os critérios de inclusão nesses programas de transferência de renda precisam permitir o atendimento das famílias pobres
e não apenas os indigentes. Os programas de transferência de renda, como outros programas sociais precisam ser articulados a uma Política
Econômica que seja capaz de redistribuir renda, e de gerar emprego e renda para que as famílias apresentem possibilidades reais de alcançar
autonomia.
Arendt (1999) propõe uma distinção entre trabalho e labor. Na sociedade moderna o trabalho é elevado à posição de status. O labor
é uma atividade que corresponde ao processo biológico do ser humano, eu trabalho para manter a minha vida, não há uma perspectiva de
acumulação, mas sim uma perspectiva de subordinação (alienação do trabalho).
A mulher que trabalha para manter sua subsistência vive do labor. O labor é somente para manter o ciclo vital, no labor não acontece
uma glorificação do trabalho, haja vista que aquele que trabalha é rebaixado a condição de animal laborans, trabalha apenas para a sua
subsistência, para o seu alimento.
Historicamente as mulheres tiveram que se organizar e lutar para alcançar a igualdade de direitos. Apesar das barreiras enfrentadas
pelas trabalhadoras e provedoras das famílias e das privações sofridas, essas mulheres buscam incansavelmente por melhores condições
de vida, elas não desistem, continuam lutando por condições mais dignas de vida para elas e para a sua família. Trata-se de mulheres
guerreiras que lutam diariamente por melhores e novas oportunidades. Por que pessoas sem projetos, sem sonhos, sem utopias, nada
construirão absolutamente. Os sonhos são decisivos para a mudança de uma realidade pessoal ou social. Cultivar sonhos é sempre caminhar
para frente.
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CONCLUSÃO

A pesquisa revelou as condições de vida, assim como os sonhos e utopias das mulheres chefes de família participantes do estudo e
a visível situação de vulnerabilidade nas quais elas se encontram, obrigando-as a procurarem o atendimento no Programa de Atenção
Integral à Família ofertado pelos CRAS, em busca de proteção social, principalmente no que se refere aos seus filhos pequenos, para que
estes não cheguem ao ponto extremo de risco social.
Diante das dificuldades enfrentadas pelas mulheres chefes de família de prover sozinha o sustento da casa, é necessária a
contribuição da política de assistência social, como direito fundamental garantida aos sujeitos em estado de vulnerabilidade. O salário
dessas mulheres é muito baixo, a vulnerabilidade social é patente o que justifica o bônus de transferência de renda. Mas, é no trabalho que
elas veem o caminho de sua dignidade.
As mulheres que são as principais ou únicas provedoras do sustento da família precisam muito das políticas públicas para promover
e elevar o seu desenvolvimento social, mas precisam principalmente saber olhar-se como sujeitos capazes de elevar suas condições de
vida. Nenhuma política social pública poderá ser relevante se não implicar no desenvolvimento de sua cidadania. Trata-se de mulheres
batalhadoras, capazes de enfrentar todos os obstáculos para alcançar seus objetivos e o bem estar de seus filhos.
As condições atuais de vida dessas mulheres revelam um quadro de vulnerabilidade social que não só faz parte de sua realidade
atual, como está relacionado às suas próprias origens e trajetórias marcada pela pobreza e pelos baixos níveis de qualificação profissional
o que acaba proporcionando uma situação desfavorável em termos de competição no mercado de trabalho.
A precariedade de vida é visível nas condições de moradia, educação, alimentação, saúde e lazer. A área onde essas mulheres
residem dispõe-se de pouca infra-estrutura e são situadas em área de muita violência urbana como o tráfico de drogas. Essas
mulheres são carentes de creches, postos de saúde, policiamento constituindo tudo isso em dificuldades nos cuidados com os filhos e com
si mesmas.
Constatamos neste estudo que não há uma política pública que beneficiem especificamente a mulher chefe de família. O estado
precisa avançar com políticas de emprego para essas mulheres, garantido estratégias de sobrevivência que visem melhorar as suas vidas
de sua família. As políticas públicas que parecem causar algum efeito direto na condição da mulher chefe de família são o Programa de
Atenção Integral à Família e o Programa Bolsa- Família.
As mulheres estão estudando mais do que os homens e isso pode se traduzir em vantagem para elas no futuro. E todo o esforço de
melhorar de vida é sempre pensando nos filhos, elas não querem apenas que os filhos tenham alguma coisa, mas que acima de tudo sejam
alguma coisa. O que mais se destaca na dureza de vida vivenciada pelas mulheres chefes de famílias é mais a destituição física do que a
destruição de sonhos, em particular os sonhos sonhados para os filhos.
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CAPÍTULO 22
MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM EXPOSIÇÃO A USO DE DROGAS E
ÁLCOOL

CAMILA CRESPIN
INTRODUÇÃO
A difusão do uso e consumo de drogas não é uma problemática da contemporaneidade, ocorre desde o início da humanidade.
Satisfatório e prazeroso, os resultados do uso de drogas podem levar a uma sensação de alivio e fuga dos problemas para os usuários, uma
vez que cada substância resulta e um efeito diferente. Agitação, euforia, sonolência, relaxamento, alucinações são alguns deles que por
algum tempo pode mascarar uma situação de difícil enfrentamento na vida do sujeito. (CARVALHO, MALAGRIS E RANGÉ, 2019).
Falar no uso de substâncias químicas é também falar em vulnerabilidade social, considerada como a soma de vários fatores
biopsicossociais que expõem os indivíduos a maior suscetibilidade de riscos contra a integridade física e/ou psicológica. Neste artigo
abordaremos melhor o conceito voltado para questões de vulnerabilidade no contexto feminino em que há influência de substâncias
químicas.
De modo geral falar de dependência química sob a ótica do modelo moral seria unicamente uma escolha pessoal, portanto pessoas
que fazem essa escolha estariam agindo de forma desrespeitosa as normas tornando-os infratores e responsabilizados pelas consequências
geradas pelo consumo das substâncias. (ZANELATTO & LARANJEIRAS (ORG.), 2013).
Considerando tais aspectos, este artigo tem por objetivo compreender o contexto das mulheres em vulnerabilidade social que fazem
o uso de drogas e álcool e, como objetivos específicos, compreender as circunstâncias que as conduzem a o uso dessas substâncias e as
consequências por conta dessa vulnerabilidade que as expõem a prática da violência e doenças sexualmente transmissíveis. Para atender a
estes objetivos, foi realizada uma revisão narrativa da literatura em bases de dados nacionais e latino-americanas.

MÉTODO
Este estudo configura-se como uma pesquisa do tipo exploratória, revisão de literatura, pois segundo Figueiredo (2008), propiciam
maior vinculação com o problema e tem como objetivo o aprimoramento de ideias. Gil (2008), ainda complementa que o objetivo de uma
pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado, afim de conhecer sobre o assunto para
construir hipóteses. Para atingir os objetivos do estudo, foi realizado uma revisão de literatura, pois se trata de um estudo que tem como
objetivo reunir materiais semelhantes de vários autores e realizar uma análise integrativa e reflexiva.
Ainda segundo Gil (2008), a revisão de literatura é elaborada a partir de material já produzido, formada principalmente de artigos
científicos e livros. A principal vantagem da revisão está no fato de possibilitar ao investigador a busca de uma série de informações muito
mais vastas do que aquela que poderia pesquisar diretamente.
O estudo foi realizado durante o mês de abril de 2021. A pesquisa foi composta a partir de artigos selecionados nas bases de dados
Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). Foram
considerados critérios de inclusão: ser artigo em português, publicados nos últimos 10 anos e abordar a temática sobre o mulheres em
situação de vulnerabilidade social que fazem o uso e de drogas e álcool. Utilizou-se como palavras-chave a combinação das seguintes
palavras: “mulheres”, “vulnerabilidade”, “drogas”
Foram encontrados 110 artigos nas bases de dados, nos quais seus resumos foram analisados. Após critérios de inclusão e exclusão
10 artigos foram selecionados que, na segunda etapa da revisão, foram analisados na íntegra, isto é, a leitura do texto completo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os estudos foram analisados considerando os objetivos, método e principais resultados. Constatou-se que os artigos selecionados
para esta análise foram, em sua maioria, estudos qualitativos, realizados por meio de entrevistas semiestruturadas, empreendidos entre os
anos de 2015 a 2020. Em sua maioria, os estudos abordam o uso de drogas e álcool pelo público feminino, apontando as principais causas
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que as levam a fazer o uso das substâncias bem como as consequências desta vulnerabilidade.

As substâncias químicas: uso de drogas álcool
A dependência química além de ser considerada um fenômeno complexo, carrega consigo uma complexidade relacionada ao
contexto em que ocorre e as diversas circunstâncias que atuam sobre esse fenômeno. (ZANELATTO & LARANJEIRAS (ORG.), 2013).
Para tanto serão apresentados alguns estudos relacionados com o uso de drogas e álcool por mulheres considerando o contexto e as variáveis
envolvidas. As características sócias demográficas que consiste em informações de idade, gênero e raça são assuntos abordados nos artigos
de pesquisa e apresentados nesta categoria.

Características sócio demográficas
Um estudo realizado por Santos et al. (2018), com mulheres usuárias de crack no estado de Pernambuco participantes do Programa
Atitude, aponta que, até a década de 90 o consumo de substâncias ilícitas como o crack era observado com mais atenção no público
masculino. Porém a partir desta data vem sendo observado também no público feminino, onde constatou-se que houve um aumento
considerável deste fenômeno. Alguns aspectos como condições sociais e a desigualdade de gênero podem estar associadas a esse aumento
no consumo de drogas. O estudo salienta ainda uma relação do crescimento de usuárias com a comercialização do corpo para ter acesso a
droga, aumentando com isso os casos de violência contra mulheres.
Constatou-se também na pesquisa de Santos et al. (2018), que a maioria das entrevistadas tinham entre 18 e 34 anos,
predominantemente eram negras, pardas e pretas, solteiras, com filhos, baixo nível de escolaridade e 52,7% estavam em situação de rua.
Mais de um terço das mulheres entrevistadas iniciariam precocemente o uso de crack, ainda na adolescência, e o nível de consumo diário
se apresentou mais elevado em relação a população masculina.
Dados semelhantes foram constatados na pesquisa de Souza et al. (2016), realizada com mulheres usuárias do CAPSad em
Salvador para analisar questões de gênero, violência e a vivência na rua por uso problemático de drogas. A faixa etária foi de mulheres de
31 a 59 anos, que se declararam negras ou pardas e com baixo grau de escolaridade, a maioria desempregadas, com filhos, algumas em
situação de rua, porém não sendo a maior parte desse estudo. Os relatos apontam que todas já fizeram ou ainda fazem uso de alguma
substância como álcool, tabaco, maconha e crack, sendo o álcool e o crack a droga prevalecente no grupo, principalmente para as que
vivem em situação de rua.
Ainda sobre mulheres de em situação de vulnerabilidade que fazem uso de drogas um estudo realizado por Cortina (2015), faz
uma relação entre esse contexto com o sistema prisional. Os dados levantados no sistema carcerário Brasileiro correlacionam o
aprisionamento feminino ao tráfico de drogas, associado as baixas condições socioeconômicas, desemprego e baixo grau de escolaridade.
Das 35 mulheres entrevistadas, 65% encontravam-se presas por crimes associados ao tráfico de drogas, 77% revelaram que em algum
momento da vida fizeram uso de drogas, 66% estavam desempregadas quando foram presas, 60% com baixo nível de escolaridade, do
total 51% eram solteiras, separadas, viúvas e 91% com filhos.
Haiek et al. (2016), em um estudo realizado na região metropolitana de Santos/SP para investigar o uso de drogas injetáveis, uma
vez que a região concentra a maior taxa de incidência de Aids, com um grupo de 20 mulheres ,com idade mínima de 18 anos, que tenham
feito ou ainda fazem uso de drogas, apontam o crack como a droga preferida, contudo o artigo não aborda outras características sócio
econômicos como nível de escolaridade entre outros. Através dos relatos das participantes foi possível observar o quanto o pensamento
sustenta-se em torno do uso do crack de tal forma que, todo o resto das necessidades básicas, como dormir, alimentação afeto, higiene,
critérios de responsabilidade e sobrevivência não fazem tanto sentido e perdem sua prioridade, conforme evidenciado na fala a seguir:
“[...] principalmente se usa o crack, ela [a pessoa] não liga mais pra nada, ela não liga para a higiene dela, ela não liga para a saúde
dela, o negócio é tá virada na pedra 24 horas. (M.L., 29). (sic)”.
Outro dado importante obtido no estudo de Haiek et al. (2016), foi em relação aos meios utilizados para conseguir droga. Algumas
relatam já ter sido presas por envolvimentos com furto, roubo, porte de drogas, por servir como “avião”, quando fazem entrega de drogas
sendo recompensadas com alguma pequena quantia do produto. A prostituição/comercialização do corpo, também apareceu como forma
de obter dinheiro para comprar droga, porém elas não se titulam como profissionais do sexo, pois os programas tinham como objetivo
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apenas o acesso as drogas ou quitação de alguma dívida com traficante. Portanto o estudo aponta que essas mulheres que perpetram o sexo
em troca de drogas apresentam um cuidado inferior em relação aos parceiros sexuais pois há mais variação e quantidade de parceiros em
relação a uma profissional do sexo.
Um estudo feito por Leão et al. (2020), analisando o perfil de 127 mulheres admitidas em leitos de ocupação do CAPSas III da
cidade de São Paulo, no período entre junho de 2010 e junho de 2015, aponta que 81,1% das internadas viviam sozinhas/sem um
companheiro, 64,5% em situação de rua, 83,4% desempregadas e 52,7% com vinculo familiar bastante conflituoso. A idade média de
início do uso de substâncias foi 17 anos e o crack foi a droga que prevaleceu, 72,4%, seguido do álcool, com uso diário em 67% das
internadas.
O desejo da desintoxicação foi o critério mais levantado para a busca dos serviços no CAPS, seguidos de outros como situação
de rua e demais vulnerabilidades psicossociais. Contudo, infelizmente também foi observado que a grande parte não conclui o tratamento,
seja por motivo de alta ou evasão do serviço. (LEAO et al., 2020).
Um estudo realizado por Lima et al. (2017), com profissionais do sexo de dez cidades brasileiras, que se autodeclararam como
pardas e negras, com baixo grau de escolaridade, jovens com idade entre 18 a 29 anos, baixo nível de condições financeiras e solteiras,
apontam que 73,7% citaram fazer uso de álcool e 30,9% de drogas como maconha, cocaína, crack, merla entre outras.
O estudo aponta que o consumo de drogas e álcool é empregado como forma de alcançar maior rendimento e interatividade com
os clientes, mas em contrapartida mostra-se como um dos mais importantes marcadores de risco, motivadores de violência física por parte
de seus parceiros, seja pela necessidade de aquisição da droga ou uso compartilhado com seus clientes e parceiros, fazendo com que se
exponham a práticas sexuais inseguras, culminando atos de violência e infecções por DST’s. (LIMA et al., 2017).
Reforçando alguns dados em relação ao uso de substâncias químicas na prática de atividades sexuais, Pinho, Cabral e Barbosa
(2017), em um estudo realizado em São Paulo com mulheres, em um centro de atenção básica, com idade entre 35 e 49 anos portadoras
HIV e não portadoras (demais usuárias da rede de atenção básica), aponta que a proporção de mulheres que já usaram alguma droga ilícita
ou tiveram parceiros usuários ou que fizeram sexo em troca de dinheiro foi maior para portadoras de HIV.
Corroborando com os dados sobre DST’s, Araújo, Araújo Filho e Feitosa (2015), relatam em seu estudo realizado em uma
penitenciária feminina do Piauí, a prevalência de sífilis e os fatores associados. A média de idade das entrevistadas foi de 33,1 anos, onde
58% se declararam pardas e mestiças, 64,9% não possuíam união estável, 95,4% tinham filhos, 87,8% frequentou 7,1 anos de escola e
82,4% tinham com renda pessoal até um salário mínimo. Acima de 70% das detentas entrevistadas faziam o frequente uso de álcool, e
56,2% de outras drogas ilícitas, o que consequentemente pode levar ao aumento de casos de sífilis ou outras DST”s, uma vez que 38,5%
nunca fizeram o uso de preservativos nas relações sexuais e 62,2% não sabiam como se dava a transmissão da sífilis.
O uso de álcool e outras drogas é uma condição de vulnerabilidade para as mulheres essencialmente no período gestacional
podendo dificultar essa experiência. Buscando avaliar o acesso aos serviços de saúde para gestantes envolvidas com álcool e drogas, Porto
et al., (2015), em estudo realizado em uma maternidade pública de Salvador (BA), apontou que a maior incidência de uso de substâncias
psicoativas se deu com gestantes que tinham acesso aos serviços públicos de saúde, 69,45%, que já participaram de algum programa de
educação durante o pré-natal e 43,3% nunca receberam nenhuma orientação sobre essas substâncias durante a gestação. As entrevistadas
possuíam idade entre 20 e 29 anos, 92,2% se autodeclaram pardas e pretas, 70,7% com nível de escolaridade ente 9 e 12 anos de estudo,
76,5% estavam em união estável ou casadas, 42,9% desempregadas, 38,8% dependiam totalmente do seu cônjuge, familiar ou excompanheiro.

As drogas como subterfúgio
As drogas têm uma funcionalidade importante para quem vive nas ruas, em especial o crack devido suas características com
potencial estimulante que deixa a pessoa mais alerta, atenta, com potencial para afastar o medo a fome, o sono. Portanto, bastante funcional
para quem vive em situação de rua, principalmente as mulheres expostas neste contexto a uma maior vulnerabilidade para a violência.
(SOUZA et al., 2016).
Santos et al., (2018), apontam que 52,7% das mulheres entrevistadas viviam em situação de rua, carregando um histórico de
violência na vida familiar fazendo da rua uma escolha mais segura, uma válvula de escape para o sofrimento físico e psicológico instaurado
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no contexto familiar. As diversas variáveis que levaram a busca pelo crack foram apontadas, influencia/pressão de amigos 39,5%,
curiosidade 23,9%, problemas familiares 15, 6%, perdas afetivas/decepções amorosas 13,6%, vida ruim/sem perspectivas 2,9% entre outros
4,5%.
Entretanto, o estudo aponta que a rua também pode oferecer um ambiente hostil e violento, decorrentes dos próprios moradores
de rua, da polícia, da relação com estranhos e com usuários de drogas. Das entrevistadas apenas 4,6% estavam inseridas no mercado formal
de trabalho e a troca de sexo por dinheiro foi apontada como principal renda em 40,7% das entrevistadas vindo em seguida a troca por
objetos com 24,7%, sendo a dependência química atribuída ao fato de não possuírem uma atividade formal. Destas, 97,1% disseram ter
vontade de realizar tratamento para sair da dependência. (SANTOS et al. ,2018)
Cortina (2015), menciona em seu estudo que estão entre os principais motivos para o envolvimento com o tráfico de drogas a
dificuldade de criar e sustentar seus filhos e a falta de oportunidade formal no mercado de trabalho (91% das entrevistadas eram mães). As
mulheres envolvidas no tráfico de drogas buscam cada vez mais esse “espaço” uma vez que muitas são responsáveis pelo sustento das
famílias e sobretudo, ser muito lucrativo e dar a possibilidade de trabalhar de casa. Geralmente essas mulheres exercem o papel de chefe
da casa e não contam com um companheiro para apoia-las.
Para Leão et al. (2020), a complexidade dos deveres e das funções impostas pela sociedade à mulher bem como a sobrecarga de
atribuições e obrigações por elas assumidas, são fatores que podem afetar a condição de bem-estar psíquico, contribuindo para o uso de
drogas. O estudo apontou ainda que a maioria iniciou o uso na adolescência, período de maior vulnerabilidade onde variáveis socioculturais
e psicológicas possuem maior predisposição.
Os dados apresentados no estudo realizado por Araújo, Araújo Filho e Feitosa (2015), apontam algumas características em comum
das mulheres privadas de liberdade com a prevalência da sífilis, associada a situação conjugal (maioria solteiras) e socioeconômica (baixa
escolaridade e renda) desfavorável, em que a troca de sexo por dinheiro e drogas era recorrentes. Acrescenta-se o fato de fazerem uso de
álcool e drogas antes das relações sexuais bem como uso compartilhado de seringas, comportamentos de risco que aumentam as condições
para transmissão da sífilis e outras DST’s.

A articulação entre a violência e o consumo de drogas
Na maioria das situações estudadas e descritas neste artigo, observou-se a incidência da violência sobre a mulher. No estudo
realizado por Santos et al., (2018), 96,02% das mulheres relataram já ter sofrido algum tipo de violência, algumas ainda na infância antes
mesmo de ingressarem no mundo das drogas. Porém os autores enfatizam que, quando há violência contra mulher sobretudo num contexto
que há uso de drogas, seja por agressores e/ou vítimas, essa violência denota de um empoderamento ainda maior, caracterizada por fatores
socioculturais exteriorizada pela exclusão social, domínio e pela prepotência do machismo.
Reforçando os estudos sobre a prevalência da violência em que as mulheres são submetidas, Souza et al., (2016), citam que,
praticamente todas as mulheres entrevistadas apontaram ter vivenciado em algum momento da vida atos de violência, seja violência
conjugal praticada contra suas mães no decorrer da sua infância ou sofrido por elas mesmo na infância e/ou vida adulta. Em todas as
declarações a violência foi praticada por alguém do sexo masculino como pai ou companheiro. Tais relatos e marcas de violência, sobretudo
violência de gênero e o uso de drogas, carregam uma bagagem cultural presumindo o que suas mães vivenciaram, deixando marcas físicas
e psicológicas e uma sensação de legitimidade a violência, como uma trilha já criada, onde nada pode ser feito de diferente.
Segundo Lucchese et al., (2017), das 31 mulheres que participaram da pesquisa, 19 relataram ter sofrido alguma violência física,
psicológica e/ou sexual na infância e na vida adulta por membros da família ou parceiros. Corroboram com esses dados de violência, física,
psicológica e verbal também Lima et al., (2017), onde 59,5% das mulheres entrevistadas relataram ter sofrido violência verbal, 38,1%
violência física por diversos agressores, 25,2% por parceiro, 16,6% por familiar, 11,7% por cliente, 7,9% por policial e 37,8% das mulheres
profissionais do sexo relataram ter sofrido em algum momento da vida violência sexual. Neste estudo o uso de drogas foi um dos fatores
associados a violência sofrida pelas mulheres, além de fatores socioculturais e individuais ligados a desigualdades de gênero e de classe
social.
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Para Haiek et al., (2106), as entrevistadas relataram o uso de drogas como um fator desencadeante de conflitos com seus cônjuges
e parceiros, uma vez que o uso das substâncias provocava alucinações, alterações de humor, prejuízos financeiros, entres outros aspectos
que caracterizavam ainda mais a violência dentro de casa.
Pinho, Cabral e Barbosa (2017), apontam que o uso de drogas aparece como uma forma de enfrentamento a violência física e/ou
sexual praticada por seus parceiros íntimos, uma vez que as entrevistadas citam ter havido a primeira relação sexual forçada, podendo ser
um dos fatores de risco que contribuíram para a transmissão do HIV (pelo não uso de camisinha). A infecção pelo HIV neste grupo, por
sua vez, perpetuou ainda mais a violência ou a entrada em relacionamentos abusivos, uma vez que essas mulheres tinham medo de encontrar
novos parceiros que não aceitassem sua condição positiva para HIV.
O comportamento sexual como resultante de DST’s
Para Santos et al., (2018), 76,1% das mulheres usuárias de crack relataram ter iniciado a vida sexual precocemente, antes dos 15
anos e 53,1% tiveram 10 ou mais parceiros nos últimos 12 meses. Outro dado que chama a atenção foi que 13 das 75 entrevistadas foram
estupradas quando ainda eram virgens na infância ou adolescência. Tal violência expõe ainda mais essas mulheres a situações de
vulnerabilidade influenciando as práticas sexuais na vida adulta, estabelecendo uma pré-disposição para uso de substâncias químicas.
Para Haeik et al., (2016), o desejo incontrolável pelo uso de drogas e a exposição ao sexo em troca das substâncias expunham as
mulheres aos riscos de DST’s, uma vez que a prática sexual acontecia sem uso de preservativos. Para mulheres com parceiros fixos a
dificuldade de negociação quanto ao uso do preservativo também ocorria devido o vínculo já estabelecido na relação. As mulheres que
não possuíam parceiros fixos relataram maior facilidade no acordo ou disposição quanto ao uso de preservativos, porém a maioria relatou
não fazer uso.
Araújo, Araújo Filho e Feitosa (2015), corroboram com os estudos pois 51,9% das participantes afirmaram ter algum
conhecimento das DST’s, no caso específico a sífilis, porém 60,3% não sabiam sobre formas de transmissão. As que relataram saber como
ocorre esse contágio e citaram as relações sexuais desprotegidas como a principal forma de transmissão, representaram 89,8%. Contudo o
estudo referência que o alto índice de sífilis pode estar associada ao uso de álcool e drogas considerando que os efeitos do uso diminuem
o estado de consciência e aumentam os comportamentos de risco, deixando-as assim mais vulneráveis, seja pelo ato das relações sexuais
desprotegidas ou pelo compartilhamento de seringas, no caso de drogas injetáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da revisão de literatura, evidenciou-se que as mulheres ainda enfrentam a descriminação em várias contingências, em
especial descriminação de gênero que evidência a vulnerabilidade no contexto que estão inseridas. Condições econômicas e sociais
parecem ser os principais fatores que desencadeiam tal fragilidade, muitas vezes banalizada pela sociedade. Tais suscetibilidades requerem
um olhar e sobretudo uma atenção, não apenas dos familiares envolvidos, mas das políticas públicas de saúde.
Sintetizando os aspectos operantes em tal vulnerabilidade foi destaque nesta revisão a utilização de substâncias químicas por
mulheres, preocupação que até a década de 90 era voltado com maior ênfase ao público masculino. Esse crescimento exponencial das
mulheres a exposição e uso de drogas também sustenta outras condições de vulnerabilidade muitas vezes velada pelas questões de gênero.
Contudo, se faz necessário ressaltar que os impactos psicossociais citados pelos autores nos remetem a uma reflexão, do quão as condutas
femininas que se perpetuam na desigualdade de gênero estão a mercê de uma sociedade julgadora e com poucos subsídios de amparo.
Por fim destaca-se que que as desigualdades de gênero, prioritariamente de papéis e funções, são condições sociais que obrigam
muitas mulheres a ocupar um espaço desfavorável de submissão, subjugadas muitas vezes as diversas formas de violência, culminando no
aumento crescente ao uso de substâncias como consequência do contexto que estão inseridas.
Este estudo também apresenta algumas limitações. A principal delas refere-se ao não uso de artigos escritos em outras línguas
(como o inglês ou espanhol), que poderiam trazer outros resultados, especialmente no que se tem investigado em outros países sobre a
temática. Outro aspecto refere-se a escassez de publicações sobre o tema proposto que limita a discussão de resultados.
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CAPÍTULO 23
DISCUTINDO A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER NA
PERSPECTIVA DA SAÚDE DA MULHER QUILOMBOLA
CHIRLENE OLIVEIRA DE JESUS PEREIRA 97
ARELI DOS SANTOS SANTANA

98

GEISLANE DE JESUS REIS 99

INTRODUÇÃO
Os direitos das mulheres por décadas estiveram expressamente ligados à maternidade, ao cuidado do lar e do marido, em prol da
familiar patriarcal, sendo excluídas de vários direitos considerados elementares para o seu desenvolvimento enquanto pessoa humana,
inclusive de uma assistência à saúde. A presença da mulher na sociedade se resumia apenas pelas responsabilidades da família patriarcal,
num modelo de sociedade totalmente sexista e machista que via as mulheres apenas como meras reprodutoras e mesmo assim com nula
assistência à saúde. E no caso das mulheres negras escravizadas, as condições vivenciadas por elas eram sub-humanas, inclusive sem
direitos sexuais, já que possuíam donos, sendo exploradas sexualmente e braçalmente.
O modelo de sociedade que inferiorizava as mulheres gerou grandes incômodos no interior do movimento de mulheres e das
mulheres negras, que as levaram a refletir e a se organizar na luta pelos seus direitos 100. Com isso, as mulheres incomodadas por este
modelo de sociedade e por não terem nenhum direito garantindo inclusive à saúde, começaram a desenvolver uma luta em torno dos seus
direitos, e a saúde ocupava um lugar privilegiado no centro das discussões do movimento como um todo. Jussara Reis Prá coloca que:
a agenda dos movimentos de mulheres irá comportar temas diversos e voltados a áreas de atuação específicas como violência doméstica,
direitos sexuais e direitos reprodutivos, educação, trabalho e participação política, porém, nem sempre obtendo reconhecimento social ou
potencialidade como objeto de políticas públicas (PRÀ, 2010, p. 27).

As mulheres por assim dizer colocavam que a inclusão da categoria gênero pensado interseccional e transversal na política de saúde
e nas outras áreas era fundamental e extremamente necessário. A luta em torno da saúde começou por volta da década de 30, mas com
maior intensidade a partir da década de 70 que trazia a saúde como uma questão emergente. No movimento feminista a discussão sobre
saúde era considerada crucial, sendo colocada não apenas como a cura ou ausência de doenças, mas que fosse estendida a todas as fases
da vida, sendo associada ao bem-estar físico, mental, social e econômico que infere diretamente sobre a saúde das mulheres. Desta forma:
A partir das primeiras décadas do século XX, a atenção à saúde da mulher passou a fazer parte das políticas públicas de saúde
no Brasil. No entanto, nas décadas de 30, 40 e 50 a mulher era vista basicamente como mãe e ―dona de casa. Na década de
60, diversos países se voltaram para controlar a natalidade e destacou-se a atenção do Estado às mulheres em idade fértil.
Assim, os programas de ―controle da natalidade ganharam destaque no final da década de 70, negando atenção às reais
necessidades ou preferências das mulheres, que ficavam relegadas em segundo plano (FREITAS, et.al, 2009).

No interior deste debate uma das principais bandeiras de luta levantada pelo movimento feminista era a questão dos direitos sexuais
e reprodutivos das mulheres, pois a pauta feminista rompia com aquele modelo tradicional, no qual a mulher era vista como mera
reprodutora, não tendo nenhum tipo de assistência à saúde. Desta forma, os direitos sexuais e reprodutivos com o uso dos métodos
contraceptivos também provocaram grandes debates na sociedade, particularmente por que rompia com os preceitos apregoados
principalmente pela igreja católica, que tinha forte influência na família, particularmente na vida sexual e reprodutiva da mulher. Neste
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do Município de Dom Macedo Costa. E-mail: reeislane@gmail.com
100 Neste sentido, o processo das políticas de gênero é delimitada por tensões e reações e por atores e instituições envolvidas na sua efetivação. Logo, a prioridade
concedida a uma agenda de gênero no âmbito do Estado além de sujeita à pressão social e à vontade política, depende de existir maior ou menor consenso internacional
quanto à necessidade de sua execução (PRÁ, 2010, p. 19).
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sentido, o movimento feminista ia de contra ao modelo de família instaurado, de ver a mulher apenas como reprodutora, sem a escolha de
ter ou não filhos, por que a questão da maternidade não era uma opção, mas sim uma questão imposta às mulheres.

O movimento feminista se envolveu ativamente na luta pelo direito e cuidado na atenção a saúde das mulheres e pelo direito
sobre seu corpo. Ainda na década de 60, o movimento feminista brasileiro descontente com as diferenças de gênero e com o
enfoque reducionista dado à mulher, reivindicou a não-hierarquização das especificidades de homens e mulheres, propondo
igualdade social que reconhecesse as diferenças, hoje expressa na idéia de ―eqüidade de gênero. Assim, emergiu um novo
conceito de saúde da mulher, rompendo com o paradigma vigente centrado na função controlista da reprodução, pontuando
a saúde sexual e reprodutiva como um direito (FREITAS, et.al, 2009).

O movimento feminista se caracterizou por possuir um alto nível de articulação, fortalecimento e organização das mulheres para
uma política de saúde que atendesse suas especificidades. As reivindicações, oriundas de sua organização pelo direito à saúde fez com que
se ampliassem as discussões rompendo com o modelo do Programa Materno-Infantil instalado em 1975 que prestava assistência à mulher
apenas na gestação, parto e puerpério que, mais tarde foi substituído pelo Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM)
em 1984, sendo uma das primeiras propostas a serem consolidadas numa perspectiva de integralidade e de garantia à saúde das mulheres,
que antes não tinha. Essa foi a primeira conquista mais consolidada no campo da saúde pública para as mulheres no Brasil. Posterior à
criação do PAISM o movimento de mulheres alcançou uma proposta de assistência à saúde da mulher de maior concreticidade com a
aprovação da Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) em 2004, que atendia com maior integralidade as
mulheres fruto de árduas lutas do movimento de mulheres e feminista, substituindo assim o PAISM. Apesar disto, a saúde da mulher negra
só veio ter uma ênfase maior na PNAISM, prevendo inclusive ações estratégicas para superação de desigualdades raciais no sistema de
saúde.
Assim, pela sua relevância, pela sua abordagem transversal e por reconhecer as especificidades de saúde das mulheres que se
abordara a Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher sob a perspectiva da saúde da mulher quilombola, considerado um
desafio já que não se localizou estudos que dessem conta de analisar a PNAISM com foco direcionado para as mulheres negras da etnia
quilombola. A reflexão está construída em dois momentos: no primeiro fazer um breve resgate histórico sobre os programas de atenção à
saúde da mulher anterior à criação da PNAISM e no segundo momento discutir a PNAISM na perspectiva da saúde da mulher negra
quilombola, seguida das considerações finais.

OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER ANTERIOR À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO
INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER: um resgate histórico
Os primeiros programas de atenção à saúde da mulher tiveram início no Brasil na década de 70, com uma assistência limitada e
restrita, direcionada apenas para o período da gravidez, parto e puerpério, sendo bastante utilizados no serviço público de saúde. Assim,
“os programas de saúde materno-infantil foram amplamente utilizados nos serviços de saúde pública, como resposta do governo a alguns
problemas sanitários selecionados como prioritários” (SEPULVEDA, 1997).
O Programa Materno-Infantil como o próprio nome já diz, se concentravam na assistência materna, na assistência à criança e ao
adolescente, na expansão da assistência materno-infantil, na suplementação alimentar por meio do Programa de Nutrição em Saúde do
Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, na educação em saúde e prestação de capacitação de recursos humanos, tendo por objetivo
reduzir a morbidade e a mortalidade de mulheres e crianças.
Em 1975, foi criado o Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil, cujo propósito era contribuir para a redução da
morbidade e da mortalidade da mulher e da criança. O programa objetivava concentrar recursos financeiros, preparar a
infraestrutura de saúde, melhorar a qualidade da informação, estimular o aleitamento materno, garantir suplementação
alimentar para a prevenção da desnutrição materna e infantil, ampliar e melhorar a qualidade das ações dirigidas à mulher
durante a gestação, o parto e o puerpério, e à criança menor de 5 anos. Entre suas diretrizes básicas destacou-se o aumento da
cobertura de atendimento à mulher, à criança e, consequentemente, a melhoria da saúde materno-infantil (BRASIL, 2011,
p.12).
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O Programa Materno-Infantil tinha como foco apenas a atuação na intervenção médica sobre o corpo feminino por meio do uso da
cesariana e da esterilização como método contraceptivo preferencial, e a redução da morbidade e mortalidade materna e infantil
(CASSIANO, et al., 2014). Assim, esse programa tinha uma configuração bem limitada na prestação dos serviços e dos direitos de saúde
da mulher. Nesse momento estávamos vivenciando a esterilização em massa de mulheres negras no Brasil.
Contudo, a saúde da mulher numa perspectiva integral, equânime e universal não era levada em consideração, principalmente os
direitos sexuais e reprodutivos das mulheres negras. Com isso as mulheres reivindicavam por uma atenção à saúde que além de levar em
conta suas especificidades, também pensasse as interseccionalidades de gênero. Desta forma, as reivindicações, oriundas de sua
organização pelo direito à saúde, fizeram com que se ampliassem as discussões, dando lugar para a criação do Programa de Assistência
Integral à Saúde da Mulher em 1984. Este programa, mesmo que de forma limitada e incipiente, representou a conquista das mulheres para
um atendimento um pouco humanizado de suas necessidades de saúde, como afirma AMORIN (2013):

O PAISM demarca um novo campo de visão e ação da saúde da mulher, ao romper com o modelo materno infantil retrógrado
e conservador, que via a mulher como uma mera reprodutora. Embora não tendo sido implantado dentro da filosofia original,
foi um marco na luta das mulheres por saúde, direito reprodutivo, cidadania e pelo seu reconhecimento enquanto sujeito de
direito, significando uma conquista importante para a sociedade brasileira (AMORIN, 2013).

O PAISM passa a ser prioridade do Ministério da Saúde por ter amplo respaldo no movimento de mulheres e por representar, no
conjunto das suas concepções, um substancial avanço em relação à proposta anterior (Programa Materno-Infantil) (SEPÚLVEDA, 2013).
O PAISM contemplava a “assistência pré-natal; prevenção da mortalidade materna; doenças sexualmente transmissíveis; assistência ao
parto e puerpério; planejamento familiar; controle do câncer ginecológico e mamário; promoção ao parto normal” (BRASIL, 2011, p. 13).
Apesar de algumas questões estarem contempladas, outras permaneciam com poucos avanços. Mesmo assim, o PAISM representou um
passo importante no processo de abertura política e de resposta do Estado frente às manifestações das mulheres 101.

O PAISM incorporou como princípios e diretrizes as propostas de descentralização, hierarquização e regionalização dos
serviços, bem como a integralidade e a eqüidade da atenção, num período em que, paralelamente, no âmbito do Movimento
Sanitário, se concebia o arcabouço conceitual que embasaria a formulação do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL,
2004, p. 16/17).

Essa conquista mesmo sendo bastante significativa não teve muitos reflexos sobre a situação de saúde da mulher negra, que somente
em 2004 ocorreu mudança importante nesse cenário com a criação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher que, de
acordo com o Ministério da Saúde, foi elaborada com diversos atores da sociedade civil, especialmente com a participação do movimento
feminista, movimento negro, profissionais, gestores/as e pesquisadores/as da área da saúde, entre outros/as. Esta parceria resultou em
discussões pertinentes que, entre outros fatores, propõe diretrizes para uma atenção mais humanizada em saúde com melhoria na qualidade
do atendimento para as mulheres por considerar estas questões ainda deficientes na realidade atual. Assim, a saúde da mulher negra passa
a ser agenda no interior da assistência à saúde da mulher, o que antes não possuía. O gênero passa a ser colocado como uma categoria
transversal e interseccionalizado na elaboração e execução da PNAISM.

A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E A SAÚDE DA MULHER NEGRA
QUILOMBOLA: breve discussão
Após décadas de luta, a criação da Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher veio para legitimar a luta das mulheres, sendo
considerada como um avanço histórico no campo dos direitos de saúde das mulheres que até então permaneciam relegadas, principalmente
para as mulheres negras. A atenção à saúde da mulher passou a atuar sobre múltiplas abordagens, com enfoque diferenciado para atender
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Com forte atuação no campo da saúde, o movimento de mulheres contribuiu para introduzir na agenda política nacional, questões, até então, relegadas ao segundo
plano, por serem consideradas restritas ao espaço e às relações privadas (BRASIL/MS, 2004, p. 15).
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as especificidades das mulheres com uma abordagem transversal de gênero, refletindo desta forma, “o compromisso com a implementação
de ações de saúde que contribuam para a garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzam a morbimortalidade por causas preveníveis
e evitáveis” (BRASIL, 2004, p.05). Assim, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher ao trazer essa nova perspectiva de
atenção à saúde da mulher passa a considerar que:

A situação de saúde envolve diversos aspectos da vida, como a relação com o meio ambiente, o lazer, a alimentação e as
condições de trabalho, moradia e renda. No caso das mulheres, os problemas são agravados pela discriminação nas relações
de trabalho e a sobrecarga com as responsabilidades com o trabalho doméstico. Outras variáveis como raça, etnia e situação
de pobreza realçam ainda mais as desigualdades. As mulheres vivem mais do que os homens, porém adoecem mais
freqüentemente. A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte está mais relacionada com a situação
de discriminação na sociedade do que com fatores biológicos (BRASIL, MS, 2004, p. 9).

A PNAISM atentou-se para questões que permaneciam exclusas, fazendo a transversalidade de gênero nas suas
interseccionalidades, sendo os seus princípios fundamentais à humanização e à qualidade dos serviços de saúde para uma integralidade na
atenção à saúde da mulher.

A humanização e a qualidade da atenção em saúde são condições essenciais para que as ações de saúde se traduzam na
resolução dos problemas identificados, na satisfação das usuárias, no fortalecimento da capacidade das mulheres frente à
identificação de suas demandas, no reconhecimento e reivindicação de seus direitos e na promoção do autocuidado (PNAISM,
2004, p. 59).

Destarte, sobre o princípio da humanização e da qualidade dos serviços de saúde prestado a mulher a PNAISM acrescenta ainda
que:

Humanizar e qualificar a atenção em saúde é aprender a compartilhar saberes e reconhecer direitos. A atenção humanizada e
de boa qualidade implica no estabelecimento de relações entre sujeitos, seres semelhantes, ainda que possam apresentar-se
muito distintos conforme suas condições sociais, raciais, étnicas, culturais e de gênero (PNAISM, 2004, p. 59).

Considerando o viés humanizador e novo modelo proposto de atenção à saúde das mulheres, a Política Nacional de Atenção Integral
à Saúde da Mulher propõe objetivos para melhorar a atenção no campo da saúde das mulheres negras. Ela reconhece que há desigualdades
étnico-raciais no acesso e utilização dos serviços de saúde e na própria assistência durante a gravidez e parto, assim como também
reconhece que há uma maior frequência de diabetes mellitus tipo II, miomas, hipertensão arterial e anemia falciforme em mulheres negras,
sendo que essa proporção pode aumentar mais ainda no período gravídico-puerperal. Ao incorporar o recorte étnico-racial na saúde a
PNAISM avança na medida em que reconhece as especificidades de saúde das mulheres negras. Destarte:

O recorte racial/étnico é fundamental para a análise dos indicadores de saúde e para o planejamento e execução de ações.
Indicadores de saúde que consideram cor ou raça/etnia são absolutamente necessários para que se possa avaliar a qualidade
de vida de grupos populacionais, de que e como adoecem e de que morrem (PNAISM, 2004, p. 51).

Desta forma, sob o enfoque de gênero e racial os objetivos expostos na PNAISM consistem em promover a atenção à saúde da
mulher negra mediante:
– melhorar o registro e produção de dados;
– capacitar profissionais de saúde;
– implantar o Programa de Anemia Falciforme (PAF/MS), dando ênfase às especificidades das mulheres em idade fértil e no ciclo
gravídico-puerperal;
– incluir e consolidar o recorte racial/étnico nas ações de saúde da mulher, no âmbito do SUS (PNAISM, 2004, p.71).
As mulheres negras sempre estiveram numa posição de inferioridade, por isso a PNAISM se destaca por reconhecer as disparidades
étnico-raciais no risco de adoecer e morrer dessas mulheres. Essas disparidades das mulheres negras e, consequentemente, quilombolas
ocorre por uma maior vulnerabilidade delas de receber os serviços de saúde. Apesar de que não existem bases de dados que confirmem
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essa suposição, mas tirando-as pela proporção de mulheres negras podemos fazer esta constatação para afirmar que mulheres negras
quilombolas tem uma deficiência maior na atenção e no acesso aos serviços de saúde, já que além do fator da raça tem a questão da
localização dos territórios onde residem as mulheres quilombolas.
A saúde da mulher negra de etnia quilombola não esta explicitamente exposta na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
Mulher, mas, a partir do que traz a própria política e dos dados produzidos nacionalmente sobre a saúde da mulher negra, nos fornecem
indícios de que mulheres negras quilombolas sofrem com a carência de acesso aos serviços básicos de saúde, tanto por residirem em
territórios de difícil localização quanto pela sua condição de mulher negra e quilombola, o que as impossibilita de terem um acesso mais
efetivo nos serviços de saúde, inclusive de uma boa assistência à sua saúde reprodutiva, pois elas têm menos acesso aos cuidados
preventivos de saúde, como acompanhamento ginecológico, realização de consultas pré-natais, por exemplo.
Como exemplo dessa situação, está o menor acesso das mulheres negras à assistência obstétrica, seja durante o pré-natal,
durante o parto ou no puerpério. A mesma situação se repete na atenção ginecológica às mulheres que é, segundo os dados
da PNDS (1996), maior entre as mulheres brancas do que entre as negras. Esses dados demonstram que, das mulheres que
realizaram o exame no ano anterior à pesquisa, 37,1% eram brancas e 24,7% eram negras (PNAISM, 2004, p. 50)102.

As mulheres negras quilombolas estão em desvantagem pela sua condição étnico-racial, enfrentando maiores dificuldades para
acessar e utilizar serviços de saúde. Vários dados revelam a situação de saúde das mulheres negras nos serviços de saúde, mostrando que
elas têm menos acesso aos serviços de saúde se comparado às mulheres brancas. A PNAD de 2008 revela que:

O percentual de mulheres brancas de 40 anos ou mais que, em 2008, havia realizado exame clínico de mamas, no período
inferior a um ano, foi de 45,1%, e, para aquelas que realizaram mamografia, foi de 40,2%. Já para as mulheres negras na
mesma faixa etária, este percentual foi de 33,1% e 28,7%, respectivamente (IPEA, 2011, p. 23)103.

Os dados da PNAD 2008 como a PNAD 2003 revelam a desigualdade entre o acesso de mulheres negras e mulheres brancas nos
serviços de saúde. O que podemos constatar é que o Sistema Único de Saúde e a PNAISM tem pela frente um grande desafio para conseguir
garantir o acesso das mulheres negras e, acrescento ainda, o acesso real e efetivo dos serviços de saúde pelas mulheres negras de etnia
quilombola.
Contudo, não podemos negar os avanços na saúde e na atenção à saúde da mulher negra quilombola como expostos em documentos
que vem sendo construído, a exemplo do Guia de Politicas Públicas para Comunidades Quilombolas e no próprio Programa Brasil
Quilombola. Devemos pontuar ainda que permanecem muitos desafios para uma saúde universal, equânime e integral no atendimento e
no acesso destas mulheres nos serviços de saúde.
A Política Nacional de Saúde Integral da mulher avança muito neste sentido, mas devemos ponderar que há um caminho estreito e
árduo para garantir uma maior atenção à saúde das mulheres negras de etnia quilombola. Reconhecer as diferenças étnico-raciais e propor
ações para a saúde das mulheres negras quilombolas é um passo muito importante, mas além de propor ações é necessário fazer com elas
saiam do papel e passem a ser efetivadas. Neste sentido, é de fato necessário que assim como expõe a PNAISM verdadeiras mudanças
ocorram para assim garantir que mulheres negras de etnia quilombola possam ter um acesso digno nos serviços de saúde e sejam igualmente
tratadas pensando suas singularidades. E daí devemos ressaltar o papel do Estado para que realmente esta politica aconteça de fato e se
efetive para que análises com bases em estudos e pesquisas que analisem a situação de saúde da mulher quilombola na perspectiva da
PNAISM se tornem cada vez mais possíveis, revelando o cenário de como está a saúde da mulher negra quilombola no Brasil, apontando
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Os resultados coletados na PNAD Saúde 2003 comprovam que as mulheres brancas realizam mais exames preventivos se comparado às mulheres negras, mostrando
uma desvantagem. “No exame clínico de mamas, exame preventivo básico para a saúde feminina, a pesquisa identificou que 78,5% das mulheres brancas de 25 anos
e mais já haviam feito este exame, contra 70,8% das negras no mesmo segmento etário. A desigualdade de acesso foi verificada, também, em relação à situação de
exame de mamografia, que já havia sido realizado em 57,6% das brancas e em 49,2% das negras. A ocorrência mais frequente de realização de exames nas mulheres
brancas indica um acesso mais amiúde e de maior qualidade aos serviços de saúde, importante indicador das diferenças socioeconômicas provocadas pela situação
raça/cor (PNAD, 2003)”.
103

Esta diferença no acesso aos procedimentos é ainda mais significante entre as mulheres de 40 anos ou mais da zona rural, pois 50,9% nunca fizeram o exame
clínico de mamas e 60,6% nunca realizaram uma mamografia, enquanto, na zona urbana, 21,3% não realizaram exame clínico e 28,7 não realizaram mamografia
(IPEA, 2011, p. 23, apud, GOES e NASCIMENTO, 2012).
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caminhos possíveis de superação e mudanças de desigualdades. Neste sentido, o Estado tem a responsabilidade de implementar a PNAISM
assim como ela foi pensada intersecionalmente e transversalmente ao gênero.

BREVES CONSIDERAÇÕES

As mulheres negras fazem parte de um contingente de mulheres que não são rainhas de nada, que são retratadas como antimusas
da sociedade brasileira, porque o modelo estético de mulher é a mulher branca, por isso a necessidade de estarem conquistado espaços e
reafirmando que são detentoras de direitos (CARNEIRO, 2010).
As mulheres negras quilombolas por estarem numa posição de inferioridade estão expostas a riscos que comprometem sua vida e
seu estado de saúde, privando-as de exercer a sua autonomia, refém de um sistema que tem a cor como fator determinante para benefícios
e privilégios. Neste sentido, a luta das mulheres negras pelos seus direitos, inclusive de saúde esta numa zona em que é necessário reafirmar
a cada dia que são detentoras de direitos e por este motivo devem gozar de todos os meios indispensáveis para manutenção de sua saúde.
As mulheres negras quilombolas por décadas permaneceram invisibilizadas alijadas de várias políticas públicas.
No campo da saúde das mulheres negras a política de saúde avança na medida em que reconhece suas especificidades e por isso a
Politica Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher é uma legitimação desse direito. Pensando sobre as lutas das mulheres negras
Suely Carneiro no texto ―Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina fala dos avanços obtidos na luta das
mulheres negras numa perspectiva de gênero e conclui que:

Acredito que nessa década, as mulheres negras brasileiras encontraram seu caminho de autodeterminação política, soltaram
as suas vozes, brigaram por espaço e representação e se fizeram presentes em todos os espaços de importância para o avanço
da questão da mulher brasileira hoje. Foi sua temática a que mais cresceu politicamente no movimento de mulheres do Brasil,
integrando, espera-se que definitivamente, a questão racial no movimento de mulheres. O que impulsiona essa luta é a crença
“na possibilidade de construção de um modelo civilizatório humano, fraterno e solidário, tendo como base os valores
expressos pela luta anti-racista, feminista e ecológica, assumidos pelas mulheres negras de todos os continentes, pertencentes
que somos à mesma comunidade de destinos”. Pela construção de uma sociedade multirracial e pluricultural, onde a diferença
seja vivida como equivalência e não mais como inferioridade (CARNEIRO, 2010).

A partir disto, podemos afirmar que a garantia da saúde na atualidade para as mulheres negras quilombolas se configura ainda como
um grande desafio, pois mesmo estando diante de avanços importantes, ainda há uma divida social enorme do Estado com a população e
para com as mulheres negras quilombolas. Já colhemos frutos desta luta e podemos concluir dizendo que está luta não tem sido em vão.
Se formos fazer uma retrospectiva vamos observar que da criação do Programa Materno-Infantil em 1975, passando pelo Programa de
Atenção Integral à Saúde da Mulher em 1985 para a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher em 2004 vamos perceber que muitos
avanços foram obtidos ao longo da árdua caminhada, por isso ela tem um significado ao reconhecer que mulheres negras sofrem com a
desigualdade étnico-racial no acesso e na utilização de serviços de saúde com retrocessos neste sentido. No momento atual tem-se ainda
uma dificuldade enorme em encontrar estudos que tenham um foco mais direcionando para analisar a saúde das mulheres negras
quilombolas na política de saúde e com base na Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher, por isso a necessidade de estudos nesta
área. Esse de fato foi um dos desafios deste estudo, o que dá lugar para um estudo que tenha uma análise mais profunda.
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CAPÍTULO 24
DEPRESSÃO NO PÓS-PARTO: O MITO DA MÃE PERFEITA E SEU PESO PARA A SAÚDE DAS MULHERES

CLAUDENISA MARA DE ARAÚJO VIEIRA
INTRODUÇÃO
A Depressão no Pós-Parto (DPP) é uma doença que acomete cerca de 10% a 15% das mulheres em todo mundo, em sua grande
maioria é desencadeada no primeiro ano após o parto, apresentando maior incidência entre a quarta e oitava semana. Este quadro é
alavancado por diversos fatores, especialmente pela cobrança que o status “mãe” impõe para a maioria das mulheres, necessitando, dessa
forma, de uma redefinição de papeis (CAMPOS; RODRIGUES, 2015).
As mulheres apresentam um risco duas vezes maior de desenvolverem depressão quando comparadas aos homens, essa
incidência aumenta cada vez mais durante o período gravídico-puerperal em decorrências das alterações físicas que ocorrem durante este
período e especialmente das exigências impostas pela sociedade (HARTMANN; SASSI; CESAR, 2017).
Ao transcorrer das gerações cada vez mais o mito da mãe perfeita foi estabelecido, impondo uma série de atribuições que fazem
com que a mulher tenha que esmerar-se na perfeição a fim de responder as expectativas impostas (MURATA et al., 2011).
A fase que sucede o parto é caracterizada por uma série de descobertas e transformações no refere a esfera psicológica, física
e mental da mulher decorrente da ação dos hormônios relacionados à gestação e lactação. Além do mais, existem ainda as mudanças que
ocorrem no cotidiano com a chegada de uma criança, que incluem noites mal dormidas, adaptação com o bebê, carência afetiva e social, e
principalmente sua autoexigência no que se refere a bem-estar de sua prole (ARRUDA et al., 2019).
Sabe-que a maternidade na maioria das vezes está relacionada a sentimentos de alegria e satisfação, entretanto, em algumas
situações nota-se a presença de sentimentos contrários aos esperados e incompatíveis com a idealização de maternidade estabelecida
culturalmente. Com isso, se concretiza conflitos internos entre o idealizado e o real, visto que, a maternidade pode ser confundida com o
lúdico, com uma fase repleta de realizações internas, dessa forma, ao se deparar com as dificuldades próprias do período puerperal a mulher
sente-se triste e incapaz (MEIRA et al., 2015).
A depressão no pós-parto parece estar vinculada a dificuldade da mulher em adapta-se frente à maternidade, de forma especial,
imposições familiares, comparações com outras mulheres, dificuldades com o aleitamento materno e julgamentos são os principais
responsáveis por este quadro, paralelamente, percebe-se que fatores como predisposição genética e episódios anteriores a gestação também
são essenciais nesse processo (GOMES et al ., 2010).
Além do mais, estudos tem mostrado que algumas situações sobrecarregam o psicológico da puérpera predispondo-a ao
desenvolvimento da depressão, tais como a gravidez indesejada, falta de uma rede de apoio, conflitos parentais e dificuldades
socioeconômicas (FONSECA; SILVA; OTTA, 2010).
Diante do exposto, entende-se que há diversas causas determinantes para o desenvolvimento da depressão no pós-parto, sendo
assim, torna-se relevante e pertinente indagar: Por que mesmo diante da alegria própria do surgimento de uma nova vida ocorre o
desenvolvimento da depressão no pós-parto? Qual o impacto que a maternidade pode causar na vida da mulher no tocante as esferas
psicológicas, físicas e sociais?
A relevância cientifica e social do estudo em questão está baseada na tentativa de expor de forma clara e holística as causas
determinantes para o desenvolvimento da depressão no pós-parto, assim como, explanar meios pelos quais se pode evitar ou mesmo intervir
de maneira positiva no que se refere ao quadro depressivo, permitindo assim, com que a maternidade tenha o sabor que lhe convém. Dessa
forma, o presente estudo tem como objetivo conhecer as causas e o impacto da depressão no pós-parto para a saúde da mulher.

DESENVOLVIMENTO
Percurso Metodológico
Trata-se de um estudo de caráter descritivo-exploratório do tipo de revisão de literatura, o mesmo foi consubstanciado em
bibliografias que versavam acerca da depressão no pós-parto. É importante salientar que a modalidade deste tipo de estudo está baseada
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em contribuições teóricas no tocante a temática central. Dessa forma, para a finalização do trabalho, seguem-se alguns passos do trajeto
metodológico.
A pesquisa em questão ocorreu no período de outubro a dezembro de 2019, sendo realizada por meio de artigos
indexados no banco de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), para a busca de subsídios teóricos foram utilizados os seguintes
descritores: Depressão Pós-Parto e Saúde da Mulher, utilizando o booleano AND para associação dos mesmos.
Ao realizar o cruzamento dos descritores foram encontrados 426 artigos que após aplicados alguns critérios de elegibilidade,
tais como: artigos que estivessem em língua portuguesa, publicados no período de 2010 a 2019, documento do tipo artigo e os que
apresentassem texto completo. Por outro lado, os que não abordaram acerca da temática principal e os repetidos, foram excluídos desta
pesquisa. Sendo assim, restaram 8 artigos que comtemplaram a temática.
Após a leitura das bibliografias escolhidas, os textos foram agrupados de acordo com a consonância da temática que
continham, chegando à construção das seguintes categorias: 1); Depressão no pós-parto: conhecendo as entrelinhas. 2) Maternidade e o
mito da mãe perfeita.

EVISÃO DE LITERATURA
Depressão no pós-parto: conhecendo as entrelinhas
O fenômeno da depressão no pós-parto parece estar vinculado a dificuldade de adaptação das algumas mulheres frente as
mudanças nos aspectos culturais, sociais e psicológicos advindos com a maternidade. É um tipo particular ou atípico da doença que se
manifesta a partir de sintomas neuróticos como ansiedade e irritabilidade (MURATA et al., 2011).
A maternidade tem sido considerada como um fator propiciante para o desencadeamento do quadro depressivo, estabelecendo
a vivência de sentimentos negativos, especialmente para as primíparas, mulheres mais jovens e para aquelas que apresentam predisposição
genética a doença (AGUIAR et al., 2011).
São evidenciados durante o quadro depressivo, sintomas como choro frequente, sentimento de desamparo e desesperança,
desinteresse sexual, falta de vontade para realização de suas atividades de vida diária, sensação de incapacidade e transtornos de sono e
alimentares. Além dos sintomas psíquicos, a mulher com depressão pode apresentar ainda sintomas orgânicas sem causa aparente, como
dor abdominal constante, cefaleia e dor nas costas (AGUIAR et al., 2011).
São inúmeros os fatores que conferem o aparecimento de tal doença, sendo resultado de uma gama de interações mal
desenvolvidas, alicerçada na vulnerabilidade da mulher em adequar-se as transformações decorrentes do nascimento de uma criança, logo,
percebe-se que este acontecimento não advém somente de alterações biológicas e metabólicas próprias do puerpério, mas sim, de uma
série de circunstâncias como a falta de apoio e suporte por parte do parceiro, gravidez não planejada, dificuldade no parto e em amamentar,
além do grande destaque para os fatores socioeconômico (GOMES et al ., 2010).
A depressão é considerada como doença psiquiátrica crônica e recorrente, que se caracteriza por oscilação de humor,
apresentando frequentemente uma tristeza profunda associada a sentimentos de baixa autoestima, culpa e amargura. Por apresentar uma
sintomatologia mais branda, a depressão pode se camuflar com outras doenças, não permitindo com que a ajuda necessária seja estabelecida
de imediato, prolongando assim a cura (MURATA et al.,2011).
Existem ainda outros distúrbios psicológicos que podem se desenvolver durante o puerpério, tais como a psicose. A psicose é
considerada como o mais grave transtorno psiquiátrico relacionado ao parto, acometendo em média, duas mulheres a cada mil partos,
apresentando início nas primeiras semanas após o parto e além da depressão apresenta episódios e crises psicóticas (MURATA et al.,2011).
Outro quadro que a puérpera pode apresentar é o chamado baby blues, que é caracterizado por um período de intensa
instabilidade emocional, no qual a mesma pode vivenciar sentimentos de alegria seguidos de tristeza, medo e frustação. Este quadro tende
a aparecer do segundo ao quinto dia após o parto e desaparecer espontaneamente (MURATA et al.,2011).
No contexto do cuidado a mulher com depressão no pós-parto, atenta-se para atuação e intervenção dos profissionais de saúde,
cabe aos mesmos conhecer de forma minuciosa a doença, identificando-a precocemente e consequentemente estabelecer os mecanismos
adequados a fim de reverter esta situação. Favorecendo com isto, não somente o bem-estar da mãe, mais também, da criança que se
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desenvolve, posto que, o crescimento e a saúde da mesma estão diretamente atrelados aos cuidados de sua genitora (VALENÇA;
GERMANO, 2010).
Em muitas situações a mulher não possui condições de estabelecer o cuidado a criança, tendo em vista a gravidade do quadro
depressivo, essa separação precoce do binômio mãe-filho pode desencadear também uma série de distúrbios psicológicos na criança que
necessita se sentir segura para crescer e se desenvolver da maneira adequada (VALENÇA; GERMANO, 2010).
Na perspectiva de proporcionar uma assistência de saúde de qualidade é necessário realizar uma triagem dos sintomas
depressivos durante a gestação, para isso, é preciso que os profissionais de saúde sejam sensíveis para detecção dos sintomas e reconheçam
a depressão como um problema de saúde pública que necessita de atenção e intervenções estratégicas. (MURATA et al., 2011).
O pré-natal não deve ser um acompanhamento apenas da saúde física da mulher, entretanto, deve ser holístico e investigar,
acompanhar e intervir em todo e qualquer problema que atinja a saúde da mulher. Neste sentido, é preciso realizar uma escuta qualificada
e atuar como suporte e apoio para as gestantes (VALENÇA; GERMANO, 2010).

Maternidade e o mito da mãe perfeita
A mulher defronte sua essência é dotada da capacidade de conceber e gerar vidas, sendo assim, palco de um dos mais belos
espetáculos da natureza feminina que é procriar. Existe no imaginário da sociedade uma relação direta entre a gestação e a presença de
sentimentos de alegria, contudo, muitas vezes nota-se a presença de sentimentos contraditórios aos esperados nesta ocasião e incompatíveis
com a idealização de maternidade estabelecida culturalmente, com isto se concretiza conflitos internos entre o idealizado e o real
corroborando para a depressão no pós-parto (AGUIAR et al., 2011).
Há uma série de sentenças arcaicas no que dia respeito à maternidade e que tem a potencialidade de acometer o psíquico feminino
de modo negativo e assustador, neste contexto, a mulher para ser vista como boa mãe deve-se enquadrar nos parâmetros impostos
(MURATA et al.,2011).
Logo, as mesmas devem apresentar sem queixas certa propensão ao sacrifício, completa satisfação na realização das tarefas diárias
próprias da maternidade e dedicação incondicional a aquele dependente de seus cuidados (VALENÇA; GERMANO, 2010).
Culturalmente, o modelo de mãe criado pela sociedade está alicerçado no mito da mãe perfeita, tal afirmação causa infundadas
alienações nas mulheres fazendo-as pensar que a maternidade trata-se de algo inato sendo inerente ao seu ciclo de vida, dessa forma,
entende-se que por ser quem gera, a mulher é quem por essência está mais apto a cuidar do mesmo (AGUIAR et al., 2011).
Educar um filho é apontado por muitos como a tarefa mais difícil que uma pessoa pode realizar, e apesar disso, não existe
nenhum tipo de formação e capacitação para tal, é preciso aprender vivendo e experenciando cada situação, não é de se abismar que a
mulher se temorize diante dessa responsabilidade (VALENÇA; GERMANO, 2010).
A experiencia da maternidade não é algo meramente reproduzível e não está vinculada diretamente a satisfação da mulher, não
é por que a mesma tem a capacidade reprodutiva que sua satisfação está diretamente condicionada a este acontecimento, cada mulher
diante do seu contexto de vida terá uma experiencia única e singular mediante a chegada de uma criança (AGUIAR et al., 2011).
O que mais aflige as mulheres em meio ao universo da maternidade, de forma especial, as primíparas são sua auto exigência
quanto aos cuidados concedidos a criança, neste sentido, em muitas situações são desencadeados sentimentos de frustação e incapacidade,
advindos da dúvida da eficácia de suas ações. Em paralelo a isto, observa-se que qualquer comportamento ou mesmo pensamento que fuja
do esperado é motivo de tristeza e pesar (GOMES et al.,2010).
Vale salientar que a inserção da mulher no mercado de trabalho tem contribuído para o sentimento de culpa, já que a mulher
terá que ausentar-se precocemente conferindo a terceiros o cuidado de seus filhos. Dessa forma, percebe-se o que modelo de mãe não
acompanhou a evolução feminina fazendo com que se instaurem conflitos intrínsecos e dolorosos. O que não quer dizer que a mulher atual
não seja boa mãe, no entanto a nova mulher busca um novo jeito de cuidar, respeitando seus sonhos e desejos (VALENÇA; GERMANO,
2010).
Tal realidade impõe uma sobrecarga muito grande, onde a mulher precisa conciliar as tarefas que já eram de sua incumbência,
como a realização de afazeres doméstico e sua vida profissional, com uma nova e grande responsabilidade que é o cuidado com a criança
(GREINERT; MILANI, 2015).
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Além do mais, a maternidade tem se tornado um acontecimento cada vez mais difícil na contemporaneidade, a tecnologia por
meio das mídias sociais, estimula uma ilusão do real onde as pessoas se mostram sempre felizes e satisfeitas e o que na grande maioria das
vezes não corrobora com a verdade, isso faz com que a mulher se sinta sozinha em um mundo cheio de problemas e dificuldade (AGUIAR
et al., 2011).
A comparação e a exaltação dos corpos femininos perfeitos também geram grande desgaste psicológico, sendo assim, é preciso
que esta mulher-mãe tenha um alto conhecimento e encare as dificuldades da maternidade como algo passageiro (AGUIAR et al., 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maternidade mostra-se como um fenômeno complexo e fascinante que tem a capacidade de mudar a vida de todos os envolvidos,
de forma especial, a mulher é a mais acometida por todas as alterações físicas, psíquicas e sociais que acompanham tal processo.
Dessa forma, ressalta-se que as inúmeras imposições criadas culturalmente pela sociedade no que diz respeito a maternidade tem
destoado o seu real sentido, causando uma sobrecarga nas puérperas, o que por vezes exterioriza-se na forma de depressão, gerando
sentimentos de tristeza e incerteza.
Nota-se que o mito da mãe perfeita tem gerado um turbilhão de sentimentos nas mulheres caracterizado pelo sentimento de
incapacidade, por outro lado, a inserção da mesma no mercado de trabalho também auxilia nesse processo, pois ocasiona uma separação
precoce de seu filho além de dificuldades com o aleitamento materno.
Sendo assim, a maternidade não pode ser vista como um sacrifício em que a mulher deve se abster de todo seu momento de
descanso, conforto e lazer, muito pelo contrário, deve ser encarada como uma comunhão entre mãe e filho, onde os dois adequam-se as
transformações juntos, pautando sua relação no amor, generosidade e na alegria do encontro.
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CAPÍTULO 25
AS VULNERABILIDADES SOCIAIS E POLÍTICAS DAS TRABALHADORAS DOMÉSTICAS NO BRASIL: AS
CONFIGURAÇÕES DA MUKAMA FORAM ATUALIZADAS.

CRISTIANA DOS SANTOS LUIZ
ALINE PEREIRA DA COSTA

As configurações do exercício do trabalho doméstico no Brasil trazem para o centro do debate sobre a inserção da população
negra no mercado de trabalho, a constatação que as relações sócio raciais no Brasil ainda permanecem fundamentadas nas estruturas
coloniais do período escravocrata. Pois nesse cenário fica evidente e como se articula as sutilezas do racismo a brasileira nas relações de
poder e como é naturalizado o lugar de subalternidade do negro.
Lélia Gonzalez (1982) em suas discussões sobre gênero e raça identificou algumas estruturas de poder na definição dos lugares
sociais das mulheres, denunciando como a sobreposição do racismo e do sexismo, deslocou a mulher negra para o nível mais vulnerável
da opressão. Tal situação diminui as possibilidades de inserção da mulher negra no mercado de trabalho, fazendo com que ela se volte para
a prestação de serviços domésticos. Assim, de acordo com Gonzalez (1982, p.98) “enquanto, empregada doméstica, ela sofre um processo
de reforço quanto à internalização da diferença, da subordinação e da ‘inferioridade’ que lhe são peculiares.”
Nesse sentido, este ensaio propõe refletir sobre a inserção da população negra no mercado de trabalho, de modo geral, mas dando
um destaque para a absorção das mulheres negras pelo trabalho doméstico 104 remunerado. Como aponta Lugones (2008), precisamos
entender a organização social do trabalho para tornar visível a violência de gênero e raça em todas as esferas. E por considerarmos o
mercado de trabalho um espaço sistematicamente racializado defendemos a importância de compreender, inclusive, a colaboração das
mulheres brancas para as situações de violência e violação de direitos que as mulheres negras sofrem no mundo do trabalho.
Diante dessa perspectiva, mencionamos a necessidade de pensarmos a respeito dos direitos e da cidadania das trabalhadoras
domésticas, que fundamentalmente são mulheres periféricas majoritariamente mulheres negras. Considerando que uma parte significativa
da população negra está na base da pirâmide socioeconômica brasileira, e que as mulheres negras são o assoalho dessa pirâmide societária,
e que por isso representam o maior quantitativo dentre as trabalhadoras domésticas. Assim, neste artigo, optamos por nos referirmos aos
profissionais do trabalho doméstico no feminino.
Não queremos com isso, homogeneizar e nem desconsiderar as nuances que compõe as trabalhadoras domésticas, tão pouco dizer
que não há homens nesses postos de trabalhos, mas apenas enfatizar que, o fato da maioria das profissionais serem mulheres negras e
periféricas é um indicador histórico e político da racialização dessa atividade. Nesse aspecto, apontaremos que raça e gênero são eixos
centrais na sua constituição na constituição do trabalho doméstico, e que isto determinará como ocorrerá a correlação de forças e as relações
sociais nesse lugar.
Apresentaremos ainda, para o Estado Brasileiro o desafio de inserir as trabalhadoras domésticas plenamente na sociedade, o desafio
posto é de elaborar políticas públicas estruturantes e interseccionais que visem a materialização da cidadania para essas mulheres e que
efetivamente tenham impacto na diminuição das desigualdades e opressões de gênero e sócio racial.

A inserção rebaixada do negro no mercado de trabalho
Podemos dizer que a forma como ocorreu a abolição da escravatura no Brasil fez com que ela fosse um ato inconcluso, pois a alforria
foi realizada sem que houvesse uma redistribuição de renda e terra, o que inviabilizou a inclusão social da população negra. A liberdade

Consideramos o trabalho doméstico como um conjunto de tarefas relacionadas ao cuidado das pessoas e que são executadas no contexto da família – domicílio
conjugal e parentela – trabalho gratuito realizado essencialmente por mulheres. (SCHWEBEL, 2009 p. 257)
104
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para os escravos veio sem que fossem inseridos em nenhuma política pública, pois como afirma Gonzalez (2018 p.307) “(...) o texto da
(...) Lei Áurea, simplesmente declarou o fim da escravidão, revogando as disposições contrárias... e nada mais.”
Ainda que o sistema colonial tenha sido encerrado em 1889 com a Proclamação da República, as relações de poderes estabelecidas na
dinâmica do modo de produção colonialista não se encerraram, mas ao contrário permaneceram, se perpetuaram e estruturaram as relações
sociais e econômicas na atualidade. A realidade brasileira evidencia que a suposta sociedade multirracial de classes, também conhecida
como democracia racial por Freire (1936) nunca fora consolidada. Porém ao contrário se consolidou como uma sociedade extremamente
desigual na qual como aponta Gonzalez (2018, p. 193) “(...) todo mundo acha natural. Que negro tem mais é que viver na miséria.”
Do pós abolição aos dias atuais, o racismo continua sendo uma dimensão fundante da estrutura social brasileira, não sendo uma
dimensão apenas da vida privada, mas de todo espectro das relações sociais, isto inclui o público e privado. Dizendo de outra forma, as
relações sociais brasileiras são permeadas e estruturadas pelo racismo. A hierarquia racial, que para os colonizadores era um valor
simbólico, moral, e de poder, perpetuou e permeia as relações sociais estabelecidas no Brasil, até os dias atuais. Fazendo com que o poder
ainda hoje seja ordenado por padrões coloniais como observa Quijano (2005) e “ainda vivemos sob hierarquizações coloniais.”
(Bernardino-Costa, 2015 p.45)
De acordo com Fernandes (1978) e Ianni (2004) o resultado do processo de abolição e da imigração europeia, no projeto de
branqueamento do Estado brasileiro, foi um remodelamento do mercado de trabalho nacional. Ocasionando um aumento na procura por
postos de trabalho e com isso ampliando a oferta de mão de obra, nesse contexto os negros ficaram em último lugar na lista de ocupação
dessas vagas. Isso fez com que formassem a maior parte do exército de reserva.
Como ressaltado por Ianni (2004, p. 306) por isso, no jogo de preferências, fundado em razões econômicas, e segundo as condições
culturais herdadas da escravatura, o negro foi preterido, em benefício do imigrante. Assim, é o negro que formará o exército dos
desocupados dos sem – trabalho. Assim como aponta Fernandes (2013, p.35) “(...) as transformações da estrutura da sociedade, apesar da
extinção da escravidão e da universalização do trabalho livre, não afetaram de modo intenso, contínuo e extenso o padrão tradicionalista
de acomodação racial e a ordem racial que ele presumia.”
Nesse sentido, a população negra em geral se encontrava em uma situação de maior desvantagem, de acordo com Hasenbalg (2005,
p.169) “genericamente falando, o conjunto da população de cor estava em desvantagem na competição com os trabalhadores estrangeiros.”
E, ao contrário do que achava Fernandes (2013) que com o desenvolvimento do capitalismo os negros seriam assimilados pela economia,
no entanto o racismo criou uma barreira, que atuou regulando as relações socioeconômicas e a inserção no mercado de trabalho. E por isso
mesmo com o desenvolvimento da economia brasileira a população negra continuou ocupando, em sua maioria, os lugares subalternos do
mundo do trabalho.
A forma como ocorreu a abolição fez com que a população negra continuasse à disposição de uma elite branca, permanecendo
muitas vezes uma relação clientelista. E isso tem um impacto direto na “escolha” do trabalho doméstico como ocupação, fazendo o mesmo
figurar mais como uma falta de opção e a única oportunidade de ocupação, do que propriamente uma escolha profissional. O reflexo do
processo colonial, especialmente em consequência de uma abolição inconclusa, são as negras e os negros ocupando os piores indicadores
sociais, a população negra é a que mais sofre com o déficit da política de educação, trabalho e renda.
Nessa perspectiva o papel do estado foi fundamental para determinar o lugar do negro no mercado de trabalho, como Theodoro
(2008, p.37) chama atenção, “observa-se, assim, que a transição do trabalho escravo para o trabalho livre foi feita via intervenção direta e
decisiva do Estado e sob inspiração da ideologia racista que então se consolidava.” Segundo Theodoro (2008) a restrição racial da
população negra no mercado de trabalho, inclusive, foi feita de forma deliberada e regulamentada pelo estado brasileiro.
Segundo Fernandes (2007) é principalmente a partir de 1930 que o negro passa se incorporado efetivamente ao mercado de
trabalho. Com o desenvolvimento urbano e a expansão agrícola a população negra passa ocupar os postos de trabalho rejeitados pelo
trabalhador branco por serem consideradas ocupações mais degradantes. Como vimos a modificação do sistema escravista para o sistema
capitalista estabeleceu mudanças profundas tanto no aspecto econômico quanto social, mas sem alterar a ideia de raça, portanto o Brasil
permaneceu sendo uma sociedade racializada.
Dados do IBGE de 2018 informam que a população negra constitui cerca de 64,2% da população desocupada e aproximadamente
66,1% dos trabalhadores subutilizados. Considerando que a população negra representa 54,9% da força de trabalho no Brasil e que ela é a
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maioria da população brasileira cerca de 55,8%. Aproximadamente 47,3% da população negra trabalham na informalidade, enquanto o
índice de trabalhadores brancos é de 34,6 %. Em termos de rendimentos 45,3% dos trabalhadores negros ocupam os postos de menor
remuneração
Esses dados demonstram que no mercado de trabalho, independente da escolarização, a população negra permanece como a
maioria entre os trabalhadores desocupados e entre aqueles com a força de trabalho subutilizada, ilustrando que a população negra continua
em desvantagem em relação à população branca. Essa desigualdade racial ainda hoje é um produto da sociedade estamental escravocrata
e hierarquizada pela ideia de raça, ou seja, o racismo conserva-se regulando as relações socioeconômicas.
Vemos assim, que a racialização e hierarquização racial determinaram como os sujeitos sociais foram incluídos na sociedade
brasileira, ou seja, instituíram o lugar social do negro. Esse pensamento e essa hierarquia, foram naturalizados e permanece ativo até os
dias atuais. Nesse contexto, se o “lugar” da população negra na estrutura do trabalho é o da subalternidade, cabe para as mulheres negras
as situações de maior vulnerabilidade no mundo do trabalho.
A partir dessa perspectiva, entendemos como se dá a naturalização da mulher negra como empregada doméstica, e vemos
empiricamente os motivos pelos quais as mulheres negras são vistas sempre nesse lugar social e não vista, muitas vezes, como sujeito de
direitos plenos, ficando à mercê de uma sobreposição de discriminações, gênero e raça.

O lugar da mulher negra no mundo do trabalho
Nascimento (2019) aponta que a solidificação da mulher negra está intimamente ligada ao gênero e a raça como uma herança da
hierarquização escravagista,
A mulher negra, elemento que expressa mais radicalmente a cristalização dessa estrutura de dominação, vem ocupando os
mesmos espaços e papéis que lhe foram atribuídos desde a escravidão. Dessa maneira, a “herança escravocrata” sofre uma
continuidade no que diz respeito à mulher negra. Seu papel como trabalhadora, grosso modo, não mudou muito. As
sobrevivências patriarcais na sociedade brasileira fazem com que ela seja recrutada e assuma empregos domésticos (...).
Podemos acrescentar, no entanto, ao exposto anteriormente que a estas sobrevivências ou resíduos do escravagismo se
superpõem os mecanismos atuais de manutenção de privilégios por parte do grupo dominante. (NASCIMENTO; 2019, p.
261)

Nesse sentido, a reivindicação dos direitos das mulheres negras, muitas vezes esbarra na cor negra de sua pele, que as impede de
acessar os direitos da mesma forma que as mulheres não negras. Por exemplo, mulheres negras não acessam em sua maioria o mundo do
trabalho produtivo nas mesmas condições de igualdade das mulheres não negras.
Tal fator faz com que essas mulheres ocupem o mercado de trabalho ainda de forma mais rebaixada, ocupando vagas em postos
de trabalho de baixo prestígio, subalternizados, salários mais baixos e piores condições de trabalho.
Creshaw observa que:

Da mesma forma, quando mulheres negras sofrem discriminação de gênero, iguais às sofridas pelas mulheres dominantes,
devem ser protegidas, assim quando experimentam discriminações raciais que as brancas frequentemente não experimentam.
Esse é o desafio da Interseccionalidade. (CRESHAW, 2002 p. 9)

As sobreposições das opressões fazem com que a exclusão da mulher negra ocorra de uma forma ainda mais singular. Destaca –
se ainda que a forma como o Brasil promoveu a abolição, expropriou ainda mais a população negra promoveu sub-repticiamente uma
divisão interna e racial do trabalho em que o sub-trabalho, ou trabalho menos valorado, ficou por conta dos recém-libertos, destacando o
lugar das mulheres negras nas funções subalternas do trabalho doméstico.
No que tange a questão da mulher negra, a problemática do trabalho doméstico aparece de forma, ainda mais pungente, uma vez
que o ser negro é coisificado e invisibilizado na sociedade, e o doméstico é visto como um local de menor prestígio e da esfera do privado,
permite uma regulamentação diferente do resto do mercado de trabalho.
É possível observar no Retratos das Desigualdades, estudos realizados pelo IPEA considerando os indicadores sociais do período
de 1995 a 2015, que mulheres negras possuem o menor grau de escolaridade dentre o conjunto de todas as mulheres ocupadas. Esse dado
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é um exemplo que nos remete a ideia, de que ainda, que a Constituição de 1988 tenha universalizado os direitos, especialmente os sociais,
colocando-os como característica sine qua non da igualdade entre os brasileiros na prática cotidiana a população negra isso pouco tem
refletido na diminuição das desigualdades raciais.
Assim as mulheres puderam ocupar postos de trabalho e/ou se libertarem dos afazeres domésticos para usufruir com mais liberdade
do seu tempo em função da existência das trabalhadoras domésticas. Assim, a classe média como um todo tem no trabalho doméstico um
eixo central de sobrevivência. Tendo as trabalhadoras domésticas “(...) uma cidadania de segunda categoria no mundo do trabalho
determinada por dupla injunção, a desvalorização da função social do trabalho doméstico e daquelas que o realizam.” (CARNEIRO, 2015
p. 7-8)
Ressalta- se ainda que as desigualdades sociorraciais e de gênero são fundamentais para a manutenção do trabalho doméstico,
especialmente para permanência desse em lugar de subjugação. Heinen argumenta que,

(...) as diferenciações sociais e as divergências de interesses que separam as mulheres entre si – especialmente quando as de
alto nível de escolaridade, desejosas de se manter no mercado de trabalho, recorrem ao trabalho doméstico de outras mulheres,
provenientes de categorias mais desfavorecidas. (HEINEN, 2009 p. 192)

Favorecido pela menor escolaridade das mulheres negras, o que muitas vezes é uma barreira para disputa de oportunidades em
postos de trabalho de melhor prestígio. Como aponta Carneiro:

Assim, as atuais exigências educacionais para a alocação de mão de obra no mercado de trabalho formal não apenas
conformam-se como um instrumento para a seleção dos profissionais mais qualificados, mas também operam como um filtro
de natureza racial definindo os que preferencialmente serão alocados. (CARNEIRO, 2011 p. 14)

Por isso, essa discussão é muitas vezes colocada em segundo plano, à margem dos debates considerados centrais numa sociedade
capitalista, especialmente as neoliberais. Tendo aqui a flexibilização das relações de trabalho como elemento paradigmático, as
trabalhadoras domésticas são as mais lesadas nessa correlação de força do capital.
É inegável que o peso da dupla jornada do trabalho, produtivo e reprodutivo (doméstico), esse segundo invisibilizado, pesa sobre
as mulheres brancas e negras, e que enquanto mulheres ambas estão inseridas no mundo do trabalho de forma precarizadas e subjugadas
ao fardo dos cuidados e afazeres domésticos. Porém as mulheres negras não comungam do privilégio da cor, que em virtude dos frutos
dessa condição as mulheres não negras podem estar em um lugar diferenciado na sociedade.
Uma consideração importante a respeito do trabalho doméstico, é que este está intimamente ligado à problemática racial brasileira,
pois são as mulheres negras, sobretudo por serem a maior parte do conjunto das empregadas domésticas, que são as mais solapadas dos
seus direitos nessa atividade laborativa. Nessa perspectiva, reforçamos a fala de Ávila (2010) que coloca que, “no Brasil, as mulheres
negras são majoritárias nessa categoria; dessa forma, a relação entre raça e pobreza deve ser considerada como um elemento que incide
sobre a formação dessa categoria de trabalhadoras.” (ÁVILA, 2010 p.73)
Uma das condições para as mulheres adentrarem ao mundo do trabalho visto como produtivo era a continuidade da rotina do
trabalho doméstico, isto é, que as relações de cuidados não fossem interrompidas. Assim a terceirização do trabalho doméstico se apresenta
enquanto uma solução e também como um símbolo da ascensão econômica e social.
Ressalta- se que o segmento de serviço doméstico, no Brasil, se encontra em uma situação mais desprotegida que as demais
ocupações, sobretudo, porque as trabalhadoras domésticas não encontram o mesmo respaldo legal das outras carreiras.
Bernardino-Costa (2015, p.61) afirma que:

A colonialidade do poder se manifesta explicitamente na via das trabalhadoras domésticas por meio de um não
reconhecimento jurídico-trabalhista da categoria e, também, pela forte associação do serviço doméstico ao trabalho escravo.
(...) E se o trabalho doméstico estava associado ao trabalho escravo, este, por sua vez, como um produto do sistema mundo
moderno capitalista/colonial, estava associado ao negro.

Nesse cenário, as mulheres incorporadas ao trabalho doméstico foram e seguem sendo, as mulheres periféricas e em sua maioria
negras, por isso defende-se a importância de que o trabalho doméstico seja compreendido como uma categoria racializada. Nesse sentido,
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é importante afirmar que o desenvolvimento do trabalho doméstico está intimamente ligado à problemática racial brasileira, pois são as
mulheres negras que por serem a maior parte do conjunto das empregadas domésticas, são as mais solapadas dos seus direitos nessa
atividade laborativa.
Nessa perspectiva, reforçamos a fala de Ávila (2010) que coloca que, “no Brasil, as mulheres negras são majoritárias nessa
categoria; dessa forma, a relação entre raça e pobreza deve ser considerada como um elemento que incide sobre a formação dessa categoria
de trabalhadoras.” (ÁVILA, 2010 p.73). Nesse sentido, a mulher negra vive essa Interseccionalidade de ser mulher e negra, e não raro,
pobre. As opressões vão se sobrepondo e se amalgamando nesses dois aspectos estruturantes, raça e gênero, elementos que possuem
construções sócio-históricas e culturais que a colocam em uma situação de vulnerabilidade.
O fenótipo da trabalhadora doméstica no Brasil é negro e por isso, é comum entre as mulheres negras, especialmente as que
possuem outras ocupações profissionais, o relato de terem sido confundidas com a empregada e certa medida terem vivenciado a violência
que essas trabalhadoras sofrem cotidianamente. Há uma naturalização que a responsabilidade do trabalho doméstico seja da mulher, bem
como a normalização do exercício dessa atividade remunerada, seja realizado pela mulher negra.
Da mesma forma, o lugar do trabalho produtivo, feito em geral fora do lar, é visto como um “não lugar” da mulher. “A separação
estrutural entre economia e privada do lar tem sido continuamente reforçada pelo primitivismo obstinado do trabalho doméstico” (DAVIS,
2016 p. 231). Assim, Davis (2018), sinaliza que,
Fora de sua esfera “natural”, no mercado de trabalho as mulheres não seriam tratadas como trabalhadoras assalariadas
completas. O preço que pagavam envolvia longas jornadas, condições de trabalho precárias e salários repulsivamente
inadequados. A exploração que sofriam era ainda mais intensa do que a de seus colegas homens. Nem é preciso dizer que o
sexismo emergiu como uma fonte de sobrelucro exorbitante para os capitalistas. (DAVIS, 2018 p. 231, grifos da autora)

A autora sinaliza que assim como a escravidão foi essencial para o desenvolvimento do sistema capitalista, na atualidade o trabalho
doméstico atende diretamente as necessidades do patriarcado e do capital.
Não podemos desconsiderar que para que as mulheres pudessem adentrar no mundo do trabalho, foi e é necessário que a rotina do
trabalho doméstico não parasse. E que o preenchimento dessa lacuna são as trabalhadoras domésticas, no entanto esse grupo de
trabalhadoras não podem estar à margem dos direitos civis, políticos e sociais. É fato que racismo faz com que as mulheres negras fiquem
ainda mais subjugadas e desprotegidas dentro do campo dos direitos. Nesse sentido, é importante considerar a Interseccionalidade da
mulher negra nas concepções de políticas públicas e ações governamentais.

O caso Miguel: tragédia ou desumanização?
Um dos pilares fundamentais para entendermos as relações estabelecidas no trabalho doméstico, entre patroa e empregada, é
perceber que umas das principais características constitutivas do Brasil é ser uma sociedade racializada e hierarquizada desde sua fundação.
No dia 02 de junho de 2020, o Brasil entraria em choque com a notícia da morte de uma criança de cinco anos que morreu ao cair
do nono andar de um edifício de luxo no Centro de Recife. A morte do menino Miguel (como ficou conhecida a tragédia) deu-se enquanto
sua mãe, passeava com o “pet” da sua patroa (senhora), a quem confiou os cuidados do seu único filho, descortina e exemplifica a as
relações até aqui descritas, onde se reedita a figura da Mukama, que como afirma González (1982) é fruto da atuação das mulheres negras
como mucama no período escravocrata.
Gonzalez (2008) chama atenção que no trabalho doméstico, a figura da Mukama merece ser analisada, pois “Enquanto mucama,
cabia-lhe a tarefa de manter o bom andamento da casa grande: lavar, passar, fiar, tecer, costurar e amamentar as crianças nascidas do livre
das sinhazinhas.” Gonzalez, p. 93) e assim como no período colonial as trabalhadoras domésticas possuem os seus direitos restritos, não
estando no mesmo patamar de outras ocupações em termos de direito.
As relações estabelecidas entre a patroa e a empregada acontecem numa esfera pseudo afetiva e violenta, não sendo a mesma
relação profissional praticadas em outras carreiras. É uma relação estabelecida pelo doméstico sem a devida separação público privada, é
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permeada valores da colonialidade do poder, portanto racialmente hierarquizada. Não é raro a afirmação por parte da patroa que a “Mãe
Preta105” faz parte da família, não há um limite fixamente definido na relação de trabalho.
Na prática cotidiana percebemos que a empatia e o afeto ocorrem em intensidades diferentes entre patroa e empregada. Esses dois
sentimentos que faz com que o limite profissional seja tênue e que por diversas vezes faz com que a empregada seja uma faz tudo, o que
não está dentro de sua atribuição, fazendo com que essas trabalhadoras tenha um acúmulo de funções não remuneradas, como passear com
pets, cuidar dos filhos. Essa característica de acúmulo de função é facilmente perceptível em outras categorias profissionais.
Logo após a tragédia, a empregada Mirtes fez uma fala que exemplifica muito bem essa relação tênue dos limites e a não
reciprocidade entre patroa e empregada. Ela disse em uma entrevista ao Jornal Extra sobre a morte de seu filho e a responsabilidade de sua
empregadora na tragédia. "Ela confiava os filhos dela à mim e à minha mãe. No momento em que confiei meu filho a ela, infelizmente ela
não teve paciência para cuidar, para tirar (do elevador).” Por isso, Hooks (2018) argumenta que a verdadeira sororidade entre mulheres
brancas e não brancas só é possível se as primeiras renunciarem aos privilégios da branquitude.
Assim, é notório que há uma intima ligação entre o trabalho doméstico e os resquícios da escravidão, e essa característica é um
elemento importante para compreender os meandros da relação patroa e trabalhadora, uma vez que o papel da empregada doméstica é uma
reinvenção da ideia da mucama. “A categoria profissional das trabalhadoras domésticas guarda fortes vínculos funcionais e simbólicos
com o trabalho escravo.” (BERNARDINO-COSTA, 2015 p. 215).
Evidencia-se assim, que o trabalho doméstico da forma como é praticado no Brasil é um processo residual da escravidão e só é
possível porque crença de que existe um grupo de pessoas (brancas) que é superior a outro (não brancos) permanece existindo. O trabalho
doméstico possui um impacto diferenciado para o grupo de mulheres, especialmente em sociedades racializadas e socialmente desiguais,
justamente por isso é um elemento importante na análise das desigualdades de gênero, raça e classe.
Existe uma convergência patriarcal de que o trabalho doméstico é um papel performático da mulher independente do seu grupo
racial, mas há uma divergência, enquanto a realização quando relacionamos as particularidades de cor e classe que é a possibilidade de
terceirização dos afazeres domésticos. “Em face dessa dupla subvalorização, é válida a afirmação de que o racismo rebaixa o status dos
gêneros” (CARNEIRO, 2003 p. 119), essa cisão implica em individualizações, inclusive na experimentação diferenciada da vivência do
gênero (patroa branca, classe média alta versus empregada negra e periférica) como podemos perceber no caso Miguel.
O caso do Miguel desvela ainda a questão da violência em sentido amplo contra o corpo negro. Essa violência cotidiana causada
pelo que Gonzalez vai chamar de racismo de denegação 106, “que nega a negritude e mantém o negro na condição de vítima da violência.”
(VANNUCHI, 2017 p. 69). Esse corpo vivencia cotidianamente as sequelas da dor e violência ocasionada pela política de branqueamento
e da falsa ideia da existência da democracia racial, que faz com que “diante do ideal branco, o corpo negro seja vivido como uma ferida
aberta ou um objeto perseguidor” (VANNUCHI, 2017 P.67, grifos da autora)
O racismo naturaliza a violência contra os corpos negros. Vanucchi (2017, p. 67, grifos do autor) “a falta de nome e de admissão
do racismo no Brasil confisca a condição de pensamento e até de defesa contra palavras e gestos violentos. Resta em seus corpos negros a
marca dolorosa e enclausurada da brutalidade. O racismo a brasileira com diz Munanga é o “crime perfeito”, pois a fé na existência da
democracia racial, isto é, na harmonia racial, encobre, invisibiliza e naturaliza a crueldade da violência racial no cotidiano. É o que faz ser
naturalizado a violência racial.

Considerações Finais

105

Mãe Preta - Pintura, óleo sobre tela, Lucílio de Albuquerque, 1912, compõe o acervo do Museu de Belas Artes, Salvador- BA- Mãe Preta é quadro no qual apresenta
a figura uma ama de leite negra, sentada no chão com uma criança branca nos braços enquanto a amamenta, diante de si deitado no chão é retratada uma criança negra,
aparentemente nos primeiros meses de vida. Segato em seu texto
106
Racismo de Denegação ela vai chamar de racismo de denegação, que é um racismo disfarçado que no Brasil é fortemente marcado e sustentado pela ideia da
democracia racial. E isso para a autora se constituiu como estratégia para dificultar uma tomada de consciência. Nesse sentido, ela vai dizer que “(...)outra forma de
racismo, a de segregação explícita, constata-se que seus efeitos sobre grupos discriminados, ao contrário do racismo por denegação, reforça a identidade racial dos
mesmos.” (GONZALEZ, 2018,p. 326 )
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Como vimos, as discussões sobre o trabalho doméstico se apresentam como uma grande lente para a percepção do impacto do
racismo sobre as mulheres negras no mercado de trabalho. A necessidade de Mirtes, levar o filho para o trabalho denuncia a ausência de
políticas sociais que promovam um suporte para mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho, como por exemplo creches, também
é uma política pública do estado, pois o não fazer do Estado é uma decisão política.
Pensar em políticas sociais e no trabalho doméstico, alude necessariamente a respeito da cidadania das pessoas que ocupam esse
lugar, prioritariamente e majoritariamente mulheres, em especial mulheres negras. Apresenta-se para o Estado Brasileiro o desafio de
inseri-las plenamente na sociedade, o desafio posto é de elaborar políticas estruturantes que visem a materialização da cidadania plena para
essas mulheres.
No que tange às relações sócio raciais e de gênero, a observação dos indicadores sociais, mostram que as mulheres, em especial
as negras, ainda se encontram em posição de maior vulnerabilidade social. É preocupante perceber que os progressos das políticas públicas,
em especial as sociais, não impactaram significativamente na diminuição das desigualdades raciais.
É emblemático que Mirtes, mãe do menino Miguel, tenha sido obrigada a trabalhar em meio uma situação de pandemia, que
suspendeu todos os serviços não essenciais, porque não podia perder sua renda ao mesmo tempo temos em vigor uma política social que é
o auxílio emergencial, mas que não dar conta das demandas efetivas da classe trabalhadora. Assim como é problemática a ideia que a
figura da trabalhadora doméstica seja considerada como um serviço essencial, o que remete a coisificação do povo negro na escravidão,
no qual o corpo negro é visto como um objeto utilizado ao bel-prazer do seu senhor ou sua senhora. Tal fato ilustra bem as nossas
desigualdades, ficando explícito que a elite não está disposta a lavar sua própria louça, ou seja a classe dominante não cederá em nenhum
milímetro o seu espaço de poder, de dominação.
Pensar novos arranjos sociais implica necessariamente em trazer a dimensão da vida cotidiana, considerando as questões de
gênero, raça e classe, para a agenda pública. Assim pensar o tempo gasto na realização do trabalho doméstico é de uma importância ímpar
para o desenvolvimento socioeconômico e cultural do país. Pensar em equidade de gêneros perpassa necessariamente pela centralidade da
divisão social e racial do trabalho. Além disso, a reflexão dessa temática pode reverberar em novos rearranjos sociais mais propícios à
justiça social que proporcione a diminuição das desigualdades.
O trabalho doméstico precisa ser elevado desse lugar de subalternidade, pois como chamamos a atenção, as trabalhadoras
domésticas se encontram em uma situação de extrema precarização do trabalho e de fragilização de direitos. E por isso demandam a
necessidade da elaboração de políticas públicas que assegurem todos os direitos sociais para esse segmento.
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CAPÍTULO 26
MÃES-CIENTISTAS E O IMPACTO DA COVID -19 SOBRE AS PESQUISAS NO BRASIL 107

MARIA ADELINA S. BRITO
ALINE KÖHN CARNEIRO
SILVANA ANITA WALTER
JUCILAINE NEVES SOUSA WIVALDO
GISELLE COUTO FALCÃO
JULIANA MOREIRA DE CASTILHO MACHADO
TATIANE DOS SANTOS DUARTE

INTRODUÇÃO
O novo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2) iniciou sua disseminação no final do ano de 2019 em
Wuhan, uma cidade na província de Hubei da China. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde/OMS declara Emergência
de Saúde Pública de Importância Internacional, por conta do alto grau de transmissão e possíveis riscos à saúde pública internacional. Ao
novo coronavírus é designada a doença COVID-19 e sua rota de transmissão alcança rapidamente outros continentes. Em fevereiro de
2020, diversos países notificavam novos casos. Em 13 de março de 2020, a OMS caracteriza a COVID 19 como uma pandemia.
No Brasil, o primeiro caso confirmado de COVID 19 foi notificado no final de fevereiro, na cidade de São Paulo. A partir de então,
o Ministério da Saúde e os estados decretaram medidas de contingência, dentre elas, isolamento social da população e quarentena
(PINHEIRO, RUPRECHT,2020) a fim de diminuir a taxa de contágio entre as pessoas até que as autoridades de saúde construíssem
protocolos adequados de assistência aos infectados e a comunidade científica pudesse sequenciar o vírus a fim de desenvolver uma vacina
para imunização da população.
Ao passo que o contexto pandêmico explicitou a importância social da ciência e como seus resultados impactam diretamente a vida
das pessoas, bem como popularizou sua linguagem, protocolos e procedimentos, acabou por intensificar muitas de nossas mazelas sociais,
especialmente para as parcelas mais vulneráveis da população. Dentre elas, nesse estudo, destacamos como o isolamento social e o home
office obrigatório afetam diferentemente a produtividade da comunidade científica que igualmente se esforça para que as pesquisas não
cessem.
Quando as universidades e institutos, laboratórios e centros de ensino e de pesquisa foram fechados por conta da pandemia,
pesquisadores começaram a trabalhar em casa (MCCORMICK, 2020). O fechamento das escolas e implementação de requisitos de
distanciamento social também limitaram as opções com o cuidado das crianças (MINELLO, 2020), afetando a produtividade daqueles que
necessitam conciliar o trabalho remoto e as demandas domésticas (STANISCUASKI et al, 2020a; VIGLIONE, 2020), sobretudo, as
mulheres.
Durante a pandemia, a comunidade científica, em suas diversas áreas, busca disponibilizar seus estudos o mais rápido e amplamente
possível, frequentemente contornando o processo de revisão por pares. Em geral, os homens estão publicando a uma taxa crescente em
serviços de preprint neste período, mas houve uma queda média de 5% na proporção de autoras mesmo após corrigir as tendências
temporais (MURIC, et al 2020).
Em uma pesquisa com 3.345 acadêmicos brasileiros de várias áreas do conhecimento e instituições de pesquisa, identificou-se que
os acadêmicos do sexo masculino, especialmente os que não possuem filhos, foram os menos impactados pela pandemia tanto em termos
de envio de artigos quanto à capacidade de cumprir os prazos. As mulheres negras e mães, em contraposição, fazem parte do grupo mais
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afetado. A proporção de mulheres sem filhos que cumpriram os prazos também é mais alta do que mulheres com filhos (STANISCUASKI
et al, 2020b).
A idade dos filhos também se mostrou associada à produtividade visto que quanto mais jovens as crianças, maior o impacto no
rendimento das mulheres, tanto em termos de envio de artigos quanto na capacidade em cumprir prazos. As crianças pequenas requerem
mais cuidados e atenção, o que pode explicar esses resultados. A produtividade dos homens com filhos na mesma idade foi menos afetada
(STANISCUASKI et al, 2020b).
Outros países também têm estudado o impacto da pandemia na produtividade acadêmica, nos Estados Unidos comparou-se a
distribuição de gênero nas autorias de artigos médicos antes e durante a pandemia. Os autores apontam que suas descobertas foram
consistentes com a ideia de que o acesso restrito aos cuidados com as crianças e o aumento das demandas por serviços relacionados ao
trabalho podem ter causado mais prejuízos às mulheres em início de carreira (ANDERSEN et al, 2020). Identificou-se ainda, que as
disparidades de gênero são mais amplas nos países mais pobres, mesmo que tenham menos lacunas de gênero em pesquisas anteriores à
pandemia. Países em desenvolvimento, como Índia e Brasil, também exibiram aumento desse hiato.
A pandemia atingiu quase todas as nações do planeta, mas os países responderam de diferentes formas à doença. A variabilidade
das medidas adotadas, combinadas com desigualdades nas normas culturais e gravidade dos surtos, teve impacto variável nas comunidades
científicas em todo o mundo (BENDELS et al, 2019). Esses resultados preliminares sugerem que a lacuna de gênero, que já existia
anteriormente, pode estar sendo acentuada no contexto da pandemia. Por isso, outras pesquisas sobre o tema são importantes.
Especialmente em países como o Brasil, onde as mulheres realizam mais atividades domésticas do que os homens, mesmo no caso
de casais acadêmicos (DERRICK et al, 2019), de modo que trabalhar em casa quando se tem filhos pequenos afeta mais as mulheres em
comparação com os homens (MCCORMICK, 2020; STANISCUASKI et al, 2020b). A diminuição do ritmo de trabalho da pesquisadora,
bem como sua produtividade tem início na gravidez e se estende por alguns anos após o nascimento dos filhos, conforme dados que já vêm
sendo divulgados pelo movimento Parent in Science. Por isso, a vida acadêmica da mãe-cientista, também aspirante de ascensão e
reconhecimento profissional, é travada em uma competição injusta com os homens.
Nesse cenário de desigualdades, questões de gênero vêm sendo levantadas e discutidas em pesquisas acadêmicas com o intuito de
mostrar a realidade que as cientistas enfrentam quando se tornam mães (BENDELS et al, 2019). A necessidade de maior equidade e
diversidade na pesquisa acadêmica fica mais evidente em tempos de pandemia, pois podem ocorrer prejuízos importantes se as restrições
sociais limitarem o conjunto de talentos que podem contribuir para responder à crise (MURIC et al, 2020).
Sabemos que a pandemia da COVID 19 não criou as estruturais desigualdades profissionais entre homens e mulheres, mas, tem
agudizado as precariedades e vulnerabilidades das mulheres bem como exposto o papel delas para a manutenção das redes de cuidado
familiares e territoriais diante da histórica divisão sexual do trabalho que as colocou como responsáveis por assegurar a reprodução da vida
(FEDERICI, 2019). No atual cenário, as mulheres têm sido mais expostas não apenas ao novo vírus, mas a uma sobrecarga advinda da
dedicação em tempo integral com os cuidados com as crianças afastadas das escolas, as tarefas domésticas e as exigências e demandas
profissionais on-line.
Marcando, assim, que o acesso ao trabalho de reprodução econômica não conferiu amplamente às mulheres a repartição dos afazeres
domésticos e da responsabilidade com o gerenciamento do cuidado das crianças e da casa. Logo, mesmo diante de um isolamento social
que colocou toda a família em casa, são elas que continuam sendo responsáveis e se responsabilizando, visto que ainda não há igualdade
de cooperação e parceria entre homens e mulheres na execução dessas atividades (ABREU DE OLIVEIRA et al, 2020).
Consideramos que essa situação pode também ocasionar adoecimento na saúde física e mental das mães-cientistas. É necessário
considerar que as condições de produção científica no Brasil não são realizadas de forma neutra em termos de raça, gênero, classe e
condição social. Portanto, é preciso que as instituições científicas enfrentem as desigualdades de gênero, raça e classe ainda presentes no
espaço acadêmico. Com isso, diante desse histórico e da atual crise, que não é apenas sanitária, tornam-se imprescindíveis ações e políticas
públicas para atender às parcelas populacionais mais vulneráveis, dentre elas, as mães que fazem pesquisa, sobretudo, as mães que criam
sozinhas seus filhos, as que possuem menos rede de apoio e de proteção social e as mães em início de carreira.
Diante desse cenário que expõe um alto grau de desigualdade nas condições de produção científica no país, o instrumento deste
estudo foi guiado por algumas perguntas: A pandemia afetou efetivamente a produção científica das mães-cientistas? Como este impacto
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foi absorvido por cientistas de todas as áreas? Quais fatores agudizam mais nesse impacto? Entretanto, os dados coletados e que ora
apresentamos, trazem um recorte do amplo grupo de mães-cientistas, explicitando o perfil profissional e familiar dessas mulheres, quais
têm sido os desafios apontados por elas para aliar a carreira acadêmica, tarefas domésticas e cuidados com os filhos e como esse processo
tem impactado suas vidas profissionais.

METODOLOGIA
Amostragem
Para o levantamento das informações sobre o impacto da pandemia COVID-19 na produtividade de mães-cientistas foi elaborado
um questionário contendo 47 perguntas, a fim de coletar um maior número de dados sobre a realidade nas quais as mães pesquisadoras se
encontram. Dentre algumas dessas perguntas, constavam: quantas horas semanais a pesquisadora se dedicava a pesquisa antes e durante a
pandemia, quantas horas semanais a pesquisadora se dedicava ao cuidado dos filhos e domésticos antes e durante a pandemia, quantidade
de filhos e suas idades, se conta com alguma rede de apoio no cuidado com os filhos, a quantidade de artigos publicados no semestre
anterior à pandemia, artigos publicados no semestre durante a pandemia, idade e experiência da pesquisadora.
Importante destacar que essas perguntas não poderiam ser aplicadas a toda a população de mães-cientistas, devido aos recursos
humanos e financeiros necessários, por isso, optou-se por realizar uma análise amostral representativa da população da qual ela foi extraída.
Como os resultados dessa amostra não representam perfeitamente a população estudada, é preciso que uma margem de erro seja aplicada
a fim de que haja certo grau de confiabilidade dos resultados (TRIOLA, 1999). Os valores de grau de confiança mais utilizados e os valores
de Z correspondentes podem ser encontrados na Tabela 1. Nesta Tabela, o grau de confiança, representa a probabilidade 1-α associada ao
número que o intervalo de confiança contém o parâmetro populacional, considerando que a estimativa se repita um número de vezes maior.
A segunda coluna apresenta o complemento do grau de confiança. Na terceira coluna, está o valor crítico, que separa estatísticas amostrais
com chances de ocorrer das que não apresentam chances, para uma distribuição normal padronizada.

Tabela 1 – Valores críticos associados ao grau de confiança na amostra.
Grau de Confiança

α

Valor Crítico Zα/2

90%

0,10

1,645

95%

0,05

1,960

99%

0,01

2,575

Considerando que não se conhece a proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria que se tem o interesse em
estudar e, portanto, nem a proporção populacional de indivíduos que NÃO pertence à categoria, então a Equação (1) foi utilizada para o
cálculo do número de amostra para compor a pesquisa (LEVINE, 2000):
𝑛=

2
𝑍∝/2
.0,25

𝐸2

(1)

Onde n = Número de indivíduos na amostra, Zα/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado e E = Margem de erro
ou erro máximo de estimativa.

Adaptando a equação (1) ao trabalho apresentado, considerando uma amostragem com 90% de confiabilidade e uma margem de
erro de ±10% (α=0,10) é necessário que a quantidade mínima de pessoas entrevistadas seja de 68 indivíduos. Para atender o requisito acima
especificado, foram analisadas 126 respostas completas e válidas coletadas por meio de um questionário online.
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Análise estatística dos dados amostrados
As respostas foram submetidas a diversos agrupamentos e análises estatísticas que buscam medir se houve diferença com
significância estatística entre mães com características em comum. Para mensurar a causalidade entre as variáveis quantitativas avaliadas
no questionário, esta pesquisa utilizou o método da independência probabilística a fim de refinar a variáveis que devem ser submetidas a
uma correlação ou não (GEORGE, 2004). Com o objetivo de identificar o quão relacionadas estão as variáveis, foi utilizada a correlação
de Pearson, que consiste no grau de associação entre duas variáveis linearmente relacionadas (NIKOLIć et al.,2012).
E, finalmente, para analisar se há diferença entre as produções científicas de mães com características comuns, foi realizada uma
análise de variância de dois fatores (ANOVA), que compara as médias de diferentes grupos, avaliando, sobretudo o quanto os grupos estão
dispersos entre si e entre a população total (MILONE, 2009). A partir dos dados de cada questão, foram realizados cálculos estatísticos
para obtenção dos valores médios, desvio padrão e amplitude para que fosse possível a realização da análise exploratória dos dados. As
análises foram feitas em três grandes etapas:
-

Na primeira etapa, de análise inicial, os dados foram submetidos a uma análise de independência para indicar as principais variáveis
que deveriam ser submetidas à correlação ou não;

-

A segunda etapa consistiu em analisar a correlação de Pearson entre as variáveis causais, verificando quão relacionadas as variáveis
estão. Com esta análise, foram observadas relações entre as variáveis que dizem respeito ao tempo de cuidado com os filhos, tempo
dedicado à pesquisa e a quantidade de artigos produzidos;

-

A terceira etapa consistiu em separar os grupos (positivo, nulo e negativo). No grupo positivo estavam as mães que sofreram
impacto positivo em suas produções durante a quarentena, o grupo nulo foi composto por aquelas que não sofreram alterações em
suas publicações, mantendo a mesma quantidade de publicações nos primeiros semestre de 2019 e 2020 e, por fim, o grupo negativo,
constituído por mães cientistas que não conseguiram produzir como no mesmo período do ano anterior;

-

Na quarta etapa foi realizada uma subdivisão dos grupos considerando a existência ou não de uma rede de apoio;

-

Na quinta etapa foi aplicado um teste de ANOVA, em que as variâncias e médias foram comparadas, entre e dentre os diferentes
grupos;

-

A sexta etapa ocorreu de forma análoga às etapas 4 e 5, no entanto, os dados foram subdivididos em apenas 2 grupos, sendo eles:
mães-solo ou não.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os dados foram coletados por meio de um questionário contendo 47 perguntas, dentre quantitativas, qualitativas e dissertativas.
Foram analisadas 126 respostas em que 45% delas foram fornecidas por professoras-cientistas vinculadas a uma rede de ensino superior
pública ou privada. Dentre as 126 entrevistadas, 51% das mães são professoras em diferentes níveis de ensino. Além disso, 52,7% das
entrevistadas orientam alunos da graduação e 32,6% das mães dedicam mais de 20 horas semanais à pesquisa antes da pandemia. A Tabela
2 apresenta uma análise exploratória dos dados.
Os dados foram agrupados em três grupos: positivo, nulo e negativo. O grupo positivo, o das mães que sofreram impacto positivo
em suas produções durante a quarentena, conseguiu aumentar sua produtividade científica. O grupo nulo, contendo as mães que não
sofreram alterações em suas publicações, ou seja, mantiveram a mesma quantidade de publicações nos primeiros semestres de 2019 e 2020.
Já o grupo negativo compreendeu as mães que sofreram impacto negativo em suas produções científicas. Neste grupo, estão as mãescientistas que tiveram defasagem produtiva, ou seja, não conseguiram produzir como no mesmo período do ano anterior.
Podemos observar que dentre as mães que dedicam mais de 20 horas à pesquisa antes da pandemia e seguiram nessa quantidade de
tempo durante a pandemia, apenas 1% tem filhos menores de 5 anos e mais de 6 anos de experiência profissional, residem com companheiro
e contam com rede de apoio para o cuidado dos filhos. Em contrapartida, das mães que não contam com rede de apoio para o cuidado dos
filhos, 80% vivem sozinhas e 57% tiveram redução do tempo dedicado à pesquisa em 10 horas ou mais. E, consequentemente, apresentaram
impactos na produção de artigos e pesquisas.
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Tabela 2 – Estatística descritiva do perfil das respondentes divididas em grupos de influência da pandemia na produção científica.
Influência nula n=41

Influência negativa n = Influência positiva n = 18
67

Méd
.

SD

Máx

Mí

Méd

n

.

SD

Máx

Mí

Méd

n

.

SD

Má

Mí

x
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5

Q38
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15
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13.5

50

15

34.7

12.6

50

15

Q9

14.0 12.8

40

5

13.8

11.4

40

5

13.3

10.8

40

5

Q36

Sim → 16

Q39

3

Q35
108

Não → 25

Sim → 26

Não → 41

15

Sim → 10

Não → 8

0

Q29 = idade das entrevistadas; Q33 = anos de experiência como cientista; Q35 = idade do filho mais novo; Q6 horas dedicadas ao cuidado
dos filhos e afazeres domésticos antes da pandemia; Q4 = horas dedicadas à pesquisa antes da pandemia; Q38 = horas dedicadas aos filhos
e afazeres domésticos durante a pandemia; Q9 = horas dedicadas à pesquisa durante a pandemia; Q36 = conta com rede de apoio para o
cuidado dos filhos; Q39 = mães que vivem sozinhas com os filhos (mães solo). Fonte: Autoras (2020).

A variação das produções científicas pode ser observada no Gráfico 1 que apresenta um histograma das quantidades de produções
científicas das mães no primeiro semestre de 2019 e de 2020.

Gráfico 1 - Histograma agrupado das produções científicas 2019 e 2020.

Fonte: Autoras (2020).

O Gráfico 2 apresenta um diagrama de caixas sobre como estes grupos estão distribuídos em relação às horas dedicadas tanto à
pesquisa quanto ao cuidado dos filhos. O verde representa a frequência em que as mães-cientistas produziram no primeiro semestre de
2019, o azul está relacionado à produção das mesmas mulheres no primeiro semestre de 2020. Podemos observar que há uma diferença no
volume de produções entre os períodos relacionados.

108

Crianças acima de 10 anos foram relacionadas com idade máxima de 12 anos.
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Gráfico 2 - Boxplot comparativo do tempo dedicado à pesquisa e ao cuidado dos filhos por grupos de influência nas pesquisas científicas.

Q9 = horas dedicadas à pesquisa durante a pandemia; Q4 = horas dedicadas à pesquisa antes da pandemia; Q38 = horas dedicadas ao
cuidado dos filhos durante a pandemia; Q6 = horas dedicadas aos cuidados dos filhos antes da pandemia. Fonte: Autoras (2020).
O Gráfico 2 mostra que houve grande diferença entre as quantidades de horas dedicadas à pesquisa e de horas dedicadas ao cuidado
dos filhos. As horas dedicadas à pesquisa apresentaram uma redução média de 50% para o grupo negativo, 56% para o grupo nulo e 20%
para o grupo positivo. E em todos os grupos houve um aumento nas horas dedicadas aos cuidados com os filhos.
Para analisar estas diferenças, foi aplicada uma Análise de Variância (Anova) de dois fatores para avaliar a produção das mães,
comparando os três grupos. Com isso, observa-se que houve uma diferença significativa entres os grupos, tanto em relação às horas
dedicadas à pesquisa quanto às horas dedicadas aos cuidados com os filhos, bem como na análise conjunta dos dois casos, como pode ser
observado nas Tabelas 3, 4 e 5.

Tabela 3 – Anova para horas dedicadas ao cuidado dos filhos em 2019 e 2020.
FONTE
VARIAÇÃO

DA SQ

GL MQ

F

VALOR
-P

F
CRÍTICO

Horas de cuidados aos 339.3519 2
filhos

169.6759 2.264813 0.109048 3.085465

Grupos

1287.593 1

1287.593 16.91967 7.91E-05

Interações

8.166667 2

50.23148 0.570483 0.513701 3.085465

Dentro

7641.667 10
2

74.9183

Total

9349.074 10
7

3.93453

Fonte: Autoras (2020).

A Tabela 3 ilustra uma análise utilizando Anova de dois fatores para analisar a variação das médias das horas dedicadas ao cuidado
dos filhos, entre os grupos. Como pode ser observado, há uma diferença significativa entre as médias de horas dedicadas aos cuidados dos
filhos, antes e durante a pandemia. Quando analisadas de forma conjunta com os grupos de produção, a diferença entre as médias se mostra
significativa.

Tabela 4 – ANOVA para horas dedicadas à pesquisa
FONTE
VARIAÇÃO

DA SQ

GL

MQ

F

VALORP

F
CRÍTICO

Horas de pesquisa

11.57407 2

5.787037

0.040083

0.960725

3.085465

Grupos

555.787

555.787

4.849571

0.005248

3.934253

1
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Interações

125.463

2

Dentro

14726.39 102

Total

15419.21 107

62.73148

0.4345

0.648782

3.085465

144.3764

Fonte: Autoras (2020).

A Tabela 4 explora a variação das médias das horas dedicadas à pesquisa, entre os grupos. Neste caso, a variação foi significativa
em relação ao tempo dedicado à pesquisa antes e durante a pandemia. Em ambas as análises, o nível de significância estabelecido foi de
95%. Esta análise reafirma a comparação das médias na análise exploratória, apresentada na Tabela 2, nas variáveis Q4 (horas dedicadas
à pesquisa em 2019) e Q9 (horas dedicadas à pesquisa em 2020). A Tabela 5 apresenta uma relação entre o percentual de alteração entre
os meses de janeiro a julho de 2019 e 2020.

Tabela 5 - Médias e percentuais das horas dedicadas à pesquisa e ao cuidado com os filhos.
HORAS PESQUISA

HORAS FILHOS

Grupos
nulo

Grupo
negativo

Grupo
positivo

Grupo
nulo

Grupo
negativo

Grupo
positivo

Média 2019

20.1

23.1

15.3

11.3

16.6

7.7

Média 2020

14

13.8

13.3

37.3

37.2

34.7

- 40.26%

- 13.07%

234.51
%

463.63%

347.16%

Percentual
em relação 2019
30.34%

Fonte: Autoras (2020).

Em relação à orientação de alunos, observou-se que 54,3% das respondentes passaram a orientar seus alunos por meio do WhatsApp,
sendo que 42,2% consideram essa experiência pior do que em épocas sem a COVID-19. Isso enfatiza a ideia de que independente de fazer
o melhor uso possível das tecnologias, o contato face-a-face no encontro presencial faz diferença no processo de ensino e aprendizagem.
Além disso, nem todos os estudantes dispõem de boas condições, como aparelhos eletrônicos adequados, amplo acesso à internet de
qualidade e local apropriado para realizar seus estudos.
De acordo com as análises apresentadas, infere-se que a pandemia impactou a vida das mães-cientistas, pois, a demanda com as
tarefas domésticas apresentou um aumento médio entre os grupos de 358%. Esta situação afetou nas produções científicas, bem como no
tempo dedicado à pesquisa, conforme demonstrado pela redução mínima de 20% do tempo empregado nessas atividades, mesmo no grupo
positivo. Além disso, em relação às mães professoras evidenciou-se um aumento significativo deste déficit produtivo. Outra inferência
importante a ser ressaltada é que o impacto negativo na produtividade das cientistas torna-se ainda mais explícito entre as mães solo que
apresentaram uma redução de produtividade superior a 50%.
Diante destes resultados, percebe-se a inegável diferença de condições de produção e de trabalho que as mães-cientistas continuam
a experienciar em suas carreiras devido às persistentes desigualdades de gênero também entre a comunidade científica. Este cenário é mais
notável no início de suas trajetórias ou quando são mães solo, sem rede de apoio ou marcadas pelo não acesso aos capitais culturais e bens
econômicos. Por isso, esse estudo se justifica e torna-se relevante, sendo importante seu desdobramento a fim de continuar investigando o
impacto da pandemia na produção científica das mães-cientistas e traçar um panorama sobre o perfil dessas mulheres de modo mais
confiável e pertinente.

CONCLUSÃO
Este estudo avaliou os impactos da pandemia COVID-19 na carreira de mães-cientistas perante aos desafios para conciliar carreira
acadêmica, tarefas domésticas e cuidados com os filhos, a partir de uma amostragem e um perfilamento dessa população. Os dados
coletados de 126 participantes foram organizados em três grupos: 1) positivo, sendo as mães que aumentaram a produção científica; 2)
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nulo, sendo formado por mães que mantiveram a produção científica durante a pandemia e 3) negativo, constituído de mães que
apresentaram uma defasagem científica nesse período.
Observou-se que as mães-cientistas que contam com rede de apoio para os cuidados com os filhos mantiveram a produção científica
no período de janeiro a junho de 2020. Em contrapartida, mães que não contam com rede de apoio para o cuidado dos filhos tiveram
redução do tempo dedicado à pesquisa em 10 horas ou mais, resultando, assim, em uma baixa produção de artigos e pesquisas. Em todos
os grupos foi observado um aumento nas horas dedicadas aos cuidados com os filhos e uma decorrente queda na quantidade de horas
dedicadas à pesquisa, com maior impacto para o grupo negativo.
A pandemia impactou de modo significante a vida de milhões de pessoas pelo mundo, mas de formas distintas as variadas parcelas
populacionais, sobretudo em países desiguais como o Brasil, seja por questões de classe social, raça, gênero, região geográfica, condições
de moradia, trabalho, renda e acesso a assistência à saúde adequada. No âmbito da comunidade acadêmica, a pandemia tem impactado
distintamente homens e mulheres, mulheres sem filhos e com filhos, diferenciações essas mais agudizadas pelas questões raciais e étnicas,
parentalidade, momento da carreira e condições financeiras. Como apontado neste estudo, mães-cientistas têm tido as suas produções
científicas, bem como o tempo dedicado à pesquisa, afetadas explicitando como os contextos de produção acadêmica também se estruturam
por desigualdades de gênero.
Por isso, a pandemia de COVID-19 alterou as dinâmicas sociais, familiares e profissionais para grande parcela da população
brasileira. Ela tem explicitado como a divisão e a responsabilização do trabalho doméstico e do cuidado das crianças e da casa continuam
sendo quase que exclusivamente destinados às mulheres, mesmo entre as mais escolarizadas, gerando uma grande sobrecarga exaustiva e
desigual. Diante da desigual e histórica divisão sexual do trabalho que beneficia os homens familiar e profissionalmente, a maioria das
mulheres no Brasil, incluindo mães-cientistas, continua conciliando trabalho doméstico/cuidado das crianças e da casa com demandas
profissionais (ABREU DE OLIVEIRA et al, 2020) de forma extenuante, a fim de que suas produtividades acadêmicas não sejam
diminuídas ou até mesmo findadas.
A pandemia não criou esse cenário, mas tem agudizado as desigualdades de gênero na produção e na produtividade científica no
Brasil, revelando os desafios postos à comunidade científica diante das consequências sérias para as carreiras de graduandas, pósgraduandas, professoras e pesquisadoras, mães-cientistas. E, para a própria ciência brasileira.
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CAPÍTULO 27
A BANALIZAÇÃO DA BARBÁRIE: GESTANTES PRESAS EM TEMPOS DE COVID -19
ANA CAROLINA D’AVANSO DE OLIVEIRA CÂNDIDO 109
JOÃO RICARDO DOS SANTOS 110
INTRODUÇÃO
O sistema de justiça criminal, em sua pluralidade de instrumentos, opera segundo os alicerces do capitalismo, a fim de preservar e
fortalecer os interesses das classes burguesas, à medida que o cárcere funciona como recinto de aprisionamento dos corpos e narrativas
dos indesejados. De modo que o encarceramento de mulheres e homens escancaram as facetas ideológicas do sistema capitalista,
perpetuando estigmas e vulnerabilidades, realçando as desigualdades sociais e ocultando a face cruel de massacre dos selecionados.
Assim, a presente pesquisa, revestida de caráter político e emancipacionista, se desenvolve a partir de uma perspectiva integral do
sistema prisional, destacando que o cárcere, em sua completude, representa um ambiente de exclusão, frustrando qualquer tentativa de
legitimação dos estabelecimentos prisionais. Em contrapartida, o recorte empírico e teórico empreendido para abordar exclusivamente a
custódia de mulheres, particularmente às gestantes, se faz indispensável, porém, sem se olvidar que do caráter e atuação do sistema
prisional.
É notável que a invisibilidade feminina no sistema prisional tem sido discutida e exposta no âmbito acadêmico e através dos coletivos
feministas, que assumiram amplamente os holofotes e desvendaram o contínuo silêncio que contornavam as narrativas das mulheres, que
sobrevivem encarceradas à mercê do poder estatal. Não obstante, as mulheres, quando custodiadas, são submetidas a um constante cenário
de negligências e inépcia do Estado em repensar estratégias legítimas de desencarceramento ou políticas públicas representativas, que
correspondam as singularidades femininas.
As vulnerabilidades no sistema prisional se sobressaem no cárcere feminino, particularmente no aprisionamento de gestantes, devido
à precariedade no acesso à saúde e acompanhamento médico; a subnotificação de dados oficiais; no inexplicável e inadmissível uso de
algemas durante o parto, e, especialmente, em tempos de pandemia, na manutenção de prisão em um ambiente favorável à propagação e
contágio do coronavírus.
Desta forma, por intermédio do método dedutivo, a elaboração do trabalho ambiciona em seu imo a resposta de um problema central:
a preservação do encarceramento de gestantes durante a pandemia do coronavírus estimula a perpetuação das vulnerabilidades provenientes
do âmbito prisional?
Para tanto, o desenvolvimento da pesquisa almeja evidenciar como as orientações do Ministério da Saúde, no que se refere ao
combate e precaução na transmissão da doença possuem destinatários específicos, não compreendendo a população carcerária, e, as balizas
do judiciário em resguardar, ainda que minimamente, os direitos e prerrogativas das custodiadas, ao desconsiderarem aviltantemente às
recomendações do Conselho Nacional de Justiça.

O SISTEMA CAPITALISTA E OS CORPOS INDESEJADOS: O ENCARCERAMENTO COMO PONTO DE PARTIDA
O Direito Penal, por intermédio de sua pluralidade de instrumentalidades e formas, ecoa e reverbera as amarras sociais, a fim de
preservar as relações de poder da classe dominante na sociedade capitalista. Logo, o sistema carcerário representa um complexo
marginalizado e genocida, no que tange o aprisionamento de mulheres e homens, ao passo que seleciona, segrega e silencia narrativas,
funcionando em prol do capital, na conservação dos privilégios da burguesia e na exploração das minorias vulneráveis.
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Portanto, o Direito Penal não se alicerça na neutralidade e universalidade amplamente propagada, contribuindo exclusivamente para
a gestão das relações hegemônicas e domínio dos corpos selecionados. Para Taylisi de Souza Correa Leite, o direito simboliza,
concomitantemente, uma expressão da ideologia, e a forma jurídica do capitalismo (2020, edição digital). Por seu turno, o cárcere que
emergiu com o sistema capitalista é desde então, manuseado para o controle dos indesejáveis, tanto em decorrência do punitivismo, quanto
em razão da neutralização conferida aos custodiados (COSTA et al, 2020, p. 13).
O Direito Penal contribui para reprodução e legitimação das relações de desigualdade e opressão, especialmente no tocante à
distribuição de recursos e controle (BARATTA, 2016, p. 213), operando o sistema penal, em sua completude, como domínio e fiscalização
dos corpos etiquetados como indesejados. Para Angela Davis, os estabelecimentos carcerários simbolizam um ambiente onde são
despejados os resíduos do capitalismo (2018, edição digital).
Assim, o sistema prisional, dissimulado em suas funcionalidades, representa e se revela, reiteradamente, como um espaço de
exclusão, perpetuação de vulnerabilidades, com celas abarrotadas, espaços insalubres, ausência de materiais básicos de higiene, violação
de direitos e garantias constitucionais, privação de alimentação dignamente adequada e, consequentemente, favorável ao alastramento de
doenças infectocontagiosas.
O discurso de neocriminalização, a ânsia por intervenção jurídico penal na resolução de conflitos, as manifestações prevencionistas
e retributivas, contribuem e robustecem demasiadamente com a fantasiosa função do Direito Penal e, em particular, do sistema carcerário.
Segundo Taylisi de Souza Correa Leite, o Estado e o Direito foram construídos e edificados para conservar o capitalismo, sendo impossível
trilhar por caminhos diversos que não sejam em direção ao patriarcado e o sistema capitalista. Outrossim, é com auxílio do Direito que o
Estado desempenha sua atribuição de reorganizar as estratégias de estruturação das relações sociais, para que o capitalismo supere suas
crises e preserve o valor (2020, edição digital).
Indubitavelmente, os apetrechos legitimadores do poder punitivo do Estado que robustecem a pena privativa de liberdade como
atalho indissociável para segurança e punição, sustentam e são sustentados com falsas crenças e, de acordo com Maria Lúcia Karam, a
convicção na função punitivista é resultado de uma perversa fantasia (1994, p. 118).
Na contramão ao disseminado no senso comum e movimentos retrógrados que aplaudem e legitimam o Direito Penal, não se pode
olvidar que o sistema carcerário executa papel diverso do oficialmente declarado, estimulando a degradação, vulnerabilidades e repressão
dos corpos selecionados. É indispensável compreender que a incidência jurídico penal, através das penas não transformam indivíduos, as
ferramentas penais não são engrenagens para reeducação e reinserção social (BARATTA, 2016, p. 17).
O fetichismo desenfreado no encarceramento em massa, as reivindicações prevencionistas de retribuição e segurança pública,
encobertos por discursos de ódio continuamente autenticado pela mídia e a legitimação dos controles penais, condicionam e corroboram
com a expansão da lógica punitivista, obscurantizando a real faceta ideológica do sistema que funciona exclusivamente para o apagamento
e silenciamento dos indesejados do capitalismo. Não bastasse, é notável que a ilusória representação da pena como resolução de conflitos
conquista simpatizantes e defensores de movimentos sociais, desde os conservadores aos revolucionários, ao passo que se apropriam do
simplório Direito Penal.
A pena privativa de liberdade, de mulheres e homens, subsiste para conservação e administração de poder das classes burguesas, e,
portanto, reservado a preservar e reproduzir seus interesses (KARAM, 2013, p. 170). A crença cega no penalismo favorece e fortalece o
recrudescimento penal, atribuindo finalidades que transcendem sua capacidade de materialização e sequer representam fielmente o objetivo
da prisão, contribuindo para o encarceramento massivo da população jovem, negra e periférica.
O entusiasmo pela tutela criminal e a ânsia por punição como ferramenta de retribuição e segurança pública, além de reiteradamente
ineficaz, reforça a seletividade do sistema de justiça criminal, que recai insidiosamente nos corpos de mulheres e homens segundo os
marcadores sociais. Assim, construindo a argumentação que se almeja, ao conceber um recorte empírico e teórico acerca das narrativas
femininas nos estabelecimentos prisionais e na forma como o Direito Penal reproduz gênero, se faz substancial destacar a falácia do sistema
em sua multiplicidade, a fim de evitar a legitimação dos estabelecimentos prisionais como método adequado de punição.
Para Angela Davis, é indispensável confrontar e assumir os holofotes para debater a invisibilidade feminina no âmbito prisional,
evidenciando as singularidades que engendram o encarceramento de mulheres, contudo, é necessário transformar a maneira como o sistema
carcerário é retratado, com a finalidade de se distanciar de qualquer legitimação ou humanização da prisão (2018, edição digital).
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Logo, articular o sistema prisional como masculinizado pode ser temário, pois, enquanto mecanismo em prol do capitalismo para
conservação das classes burguesas, é formado, substancialmente, por indivíduos que compõem as classes subalternizadas, se revelando,
em sua completude, como um campo de controle e silenciamento. Destarte, as celas superlotadas e as balizas jurídico penais para o
desencarceramento são escancaradas tanto no cárcere feminino quanto no masculino.
Aos indesejados do capitalismo, o apagamento intramuros, a implementação de contêineres em tempos de pandemia, as mazelas do
sistema prisional, o genocídio nas favelas, os trabalhos pouco remunerados e a luta diária para sobreviver.
Não obstante, a perspectiva de gênero inserida nas discussões do sistema carcerário brasileiro é substancial, especialmente as
particularidades que contornam o aprisionamento de gestantes, todavia, sem se olvidar da verdadeira faceta ideológica do Direito Penal e
do sistema de Justiça criminal, impossibilitando qualquer legitimação ou humanização do sistema prisional brasileiro.

VULNERABILIDADES (IN)VISÍVEIS: GESTAÇÃO NO CÁRCERE E INERCIA ESTATAL
O encarceramento feminino extrapola o caráter genocida e cruel do sistema prisional, à medida que reproduz os pilares patriarcais,
a ideologia misógina e sexista que engendra as relações sociais, além de evidenciar a posição secundária e subalternizada que as mulheres
foram sujeitadas no campo das ciências criminais, em seus múltiplos objetivos e ferramentas.
Indubitavelmente, as vulnerabilidades e violências que as narrativas femininas são submetidas no âmbito do sistema de justiça
criminal, perpassam desde a ausência de dados correlatos, a negligência quanto a elaboração, implementação e execução de políticas
públicas representativas, a incapacidade de repensar estratégias que enfrentem a incidência de gestantes e crianças nos estabelecimentos
carcerários e, as consequências da separação das mães de sua prole.
O descaso estatal e do Poder Judiciário são sistematicamente fundamentados no ínfimo número de mulheres cumprindo pena
privativa de liberdade no sistema prisional, o que provocaria o escasso investimento em unidades adequadas e a inexistência de políticas
públicas sob a ótica da perspectiva de gênero (DAVIS, 2018, edição digital). Na contramão das arguições, de acordo com o Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias111, INFOPEN MULHERES, o sistema carcerário feminino contava, no primeiro semestre de 2016,
com 42.355 mil presas, possuindo um déficit de 15.326 vagas (BRASIL, 2018).
Sem dúvidas, com o crescimento desenfreado de mulheres no sistema prisional, emerge ao Estado a responsabilidade de conceder e
implementar infraestrutura que ampare sobremaneira as particularidades femininas, ademais, confrontar o aprisionamento de gestantes e
recém-nascidos. Porém, na prática, a invisibilidade feminina subsiste no sistema carcerário, de forma que alcança violentamente sua prole,
revelando a inércia em elaborar e executar medidas de desencarceramento.
É notável as balizas do judiciário em observar até mesmo o disposto no Código de Processo Penal que estabelece, na forma do artigo
318, incisos IV e V, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, respectivamente, em casos de gestantes e mães
com filhos de até doze anos de idade incompletos. Inobstante, contrariando a legislação processual, segundo o Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias, o sistema prisional feminino é composto, em sua grande maioria, por presas provisórias.
A máquina judiciária permanece no sentido contrário dos resultados que o encarceramento em massa simboliza, mantém corpos
aprisionados em situações degradantes, condiciona e autoriza o desenvolvimento de crianças e gestantes em locais insalubres e cruéis, sem
condições básicas de humanidade. Notadamente, as mazelas do cárcere feminino perpassam as celas superlotadas, a privação de água, a
inexistência de acesso à saúde, educação, alimento e as condições desumanas, atingindo diretamente sua dignidade, lesionando e
aprisionando os filhos dos indesejados.
A saber, o Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, narrou cenário estarrecedor, denunciou a omissão estatal em fornecer
materiais de higiene básica para mulheres, ferindo completamente sua integridade física e psicológica. Relatou que absorventes ou
remédios não são disponibilizados, e, quando distribuídos, não correspondem integralmente a quantidade populacional, situação em que
se submetem a utilizarem miolo de pão como absorvente íntimo (BRASIL, 2008, p. 298)
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Levantamento publicado no ano de 2018, concernente ao primeiro semestre de 2016.
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O controle formal exercido contra essa minoria é reflexo da sociedade capitalista, estruturada para conservar as relações sociais e os
privilégios da classe burguesa, possuindo como sustentáculo o patriarcado, sistema que estabelece a dicotomia feminina e masculina e,
portanto, a supremacia e universalidade viril com a opressão e silenciamento das mulheres. Logo, quando submetidas ao encarceramento,
padecem invisíveis a um complexo que pune os corpos femininos, inclusive por desviarem do padrão socialmente imposto.
O Poder Judiciário, por intermédio de suas instrumentalidades, evidencia e corrobora com os papéis sociais alicerçados no seio
comunitário, ratificando a concepção e ideais de feminilidade, favorecendo, consequentemente, o distanciamento da mulher do âmbito
Direito Penal, enquanto poder majoritariamente masculino, propagador de estereótipos e opressões, ressaltando que foi incapaz de
incorporar as perspectivas de gênero.
A incidência feminina no sistema prisional escancarou que apenas 14% das unidades possuem berçários e/ou centro materno infantil
(BRASIL, 2017, p. 32-52). Não obstante, a exploração do sistema prisional como resposta à segurança pública favorece o aumento
demasiado da população carcerária, tornando o Brasil a quinta maior população feminina, sendo que 44,7% são presas provisórias
(BRASIL, 2017, p. 10), contrariando aviltantemente as normatizações que recomendam a priorização de medidas cautelares diversas da
prisão.
O encarceramento em massa contribui para a falaciosa função da prisão, condicionando gestantes e crianças a privação de liberdade
em ambientes insalubres e desumanos. Assim, em que pese a custódia no atual modelo carcerário, inquestionavelmente, a vulnerabilidade
social é reforçada, dificultando o acesso ao sistema de saúde para prevenção, assistência, ou para o exercício pleno de cidadania (LEAL,
et al. 2016. p. 02).
É notável que a estrutura carcerária é precária e sequer compreende ambientes adequados para a custódia humana, sendo inadmissível
subordinar a vivência e crescimento de recém-nascidos, gestantes e crianças ao ambiente intramuros. Por óbvio, se faz primordial repensar
a incidência e consequências do sistema carcerário, concebendo e implementando políticas de desencarceramento a fim de enfrentar,
sobretudo a permanência de crianças e gestantes no estabelecimento prisional.
Consentir que crianças sejam sujeitadas ao encarceramento é exceder a pena imposta, punindo e restringindo a liberdade de um
indivíduo inocente, às grades e mazelas do sistema carcerário brasileiro. Ademais, não se pode tolerar que através de mecanismos estatais
se perpetuem cenários opressores, por incapacidade de observar medidas de reparação.

GESTANTES E SISTEMA PRISIONAL EM TEMPOS DE PANDEMIA: UM GENOCÍDIO ANUNCIADO
Em que pese o panorama global de alastramento e contágio da pandemia ocasionada pela COVID-19, é sabido que a Organização
Mundial da Saúde-OMS, e órgãos concernentes à saúde, publicaram unanimemente orientações substanciais para contenção do vírus,
especialmente quanto à higiene pessoal, utilização de máscaras e isolamento/distanciamento social.
Indubitavelmente, a pandemia acentuou as crises e problemas sociais que assolam o quadro mundial, contundo, não se pode olvidar
que as vulnerabilidades e o negacionismo que engendram as relações nacionais foram e permanecem sendo drasticamente reveladas,
sobretudo em decorrência da quantidade de mortes no país. Assim, apesar do termo “pandemia” se referir a tudo e todos/as, é notável que
o cenário reflete e reforça as intervenções do sistema capitalista, à medida que escancara as facetas da desigualdade que recaí
indiscriminadamente nos corpos vulneráveis. No âmbito brasileiro, a crise sanitária é incorporada pela ausência de administração
governamental competente, resultando no aumento de inseguranças e violências (MOREIRA et al, p. 02).
A população brasileira resiste incessantemente ao desprezo à ciência, ao negacionismo, à ausência de plano governamental de
combate à doença e as instabilidades no comando dos órgãos oficiais. Padecem à mercê de ações, implementação, execução ou sequer
estímulos de procedimento básicos para contenção do vírus. Subsistem ao luto de milhares de pessoas, a banalização da barbárie, ao
desamparo e escassez de investimento, particularmente em comunidades vulneráveis.
Inobstante, se por um lado persiste, apesar do negacionismo desfreado, a adoção de medidas preventivas e sanitárias com a finalidade
de resguardar a saúde física e psicológica da população é constantemente reivindicada. Por outro, no sistema carcerário se potencializa a
inexistência de políticas públicas a fim de salvaguardar a integridade dos corpos indesejados (COSTA et al, 2020, p. 12)
Os estabelecimentos prisionais representam ambientes de extrema vulnerabilidade, favoráveis à proliferação da doença,
especialmente em decorrência do déficit de vagas, das celas superlotadas e insalubres, do precário acesso à saúde e acompanhamento
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médico, racionamento de água potável e o ilusório alcance a materiais de higiene pessoal, frustrando a possibilidade de distanciamento
social e tampouco adoção das medidas de prevenção. Indiscutivelmente, os critérios de controle da pandemia não se aplicam ao interior
das unidades prisionais, espaços de intensa aglomeração, violação de direitos e prerrogativas fundamentais, manifestando-se como um
verdadeiro genocídio (in)visível.
A execução de padrões para contenção da doença transcende qualquer expectativa no âmbito prisional, à medida que o próprio
ambiente não comporta sequer a quantidade de custodiadas/os, não sendo concebível versar acerca de distanciamento físico e isolamento.
Logo, impulsionar medidas de desencarceramento detém, além de caráter de saúde pública, uma natureza humanitária (MOSER, 2020, p.
07)
Com a finalidade de impulsionar a adoção e efetivação de medidas preventivas ao alastramento da doença no âmbito do sistema de
justiça penal, o Conselho Nacional de Justiça emitiu no dia 17 de março de 2020, a Recomendação nº. 62 112, estimulando a máxima
excepcionalidade de novas prisões, além da reavaliação de prisões provisórias, particularmente quanto às gestantes, lactantes e mães.
Entretanto, na contramão dos direitos e prerrogativas constitucionais inerentes a população carcerária, das recomendações dos órgãos
de saúde e do Conselho Nacional de Justiça, em abril de 2020 o Departamento Penitenciário Nacional elaborou a Cartilha de Estruturas e
Instalações Temporárias do Sistema Prisional, justificando, como solução efetiva ao combate à infecção e a superlotação carcerária, a
implementação de contêineres para abrigar a população prisional em face da insuficiência de vagas (BRASIL, 2020, p. 01)
Através das manobras adotadas, evidencia-se uma política de extermínio dos corpos indesejados. Inquestionavelmente, as condições
e circunstâncias que ecoam no sistema prisional tornam o ambiente adequado à proliferação do coronavírus, transformando o cárcere e a
manutenção da prisão uma tragédia anunciada.
O sistema prisional brasileiro se mostra um assunto indispensável de debate e análise jurídica, especialmente quanto a predominância
da pena privativa de liberdade em detrimento de alternativas diversas da custódia, ao passo que as políticas de enfrentamento da pandemia
sequer escondem a faceta ideológica do punitivismo. Inobstante, no tocante a manutenção do encarceramento feminino, se faz substancial
assumir os holofotes e defender o desencarceramento urgente, especialmente de gestantes.
Imperioso mencionar que segundo os dados disponibilizados pelo Departamento Nacional 113, desde o início da doença, 52.264
detentos foram infectados, e constatou-se 176 mortes (BRASIL, 2020, p. 02). Entretanto, não se pode olvidar acerca da subnotificação do
número de infectados e óbitos nos estabelecimentos prisionais, em particular da parcela carcerária feminina, que nem mesmo é mencionada
representativamente nos dados oficiais.
Destarte, abordar o sistema carcerário feminino é argumentar contra um sistema de apagamento, é caminhar de encontro à
invisibilidade de uma parcela populacional desconsiderada, com direitos básicos renegados. É lidar com um sistema de justiça que penaliza
às mulheres por desviarem do papel socialmente imposto e pela conduta delituosa.
A máquina judiciária e o sistema de justiça penal, em suas múltiplas ferramentas, permanecem desconsiderando direitos e
prerrogativas constitucionais, a fim de manter os alicerces sociais, omitindo-se quanto ao alastramento da doença nos presídios e,
tampouco, oferecendo dados oficiais para análise do verdadeiro impacto da doença no âmbito prisional.
Assim, construindo a argumentação que se almeja, apesar da população carcerária feminina ser constituída essencialmente por
mulheres presas provisoriamente, no Tribunal de Justiça poucas se beneficiaram das disposições propostas pela Recomendação nº. 62/2020
(MOSER, 2020). Sem dúvidas, o encarceramento nega a existência e letalidade da pandemia, desconsidera o índice de transmissibilidade
em ambientes com aglomerações e as precariedades sanitárias do sistema, além de ignorar as recomendações do Conselho Nacional de
Justiça (COSTA et al, 2020, p. 09).
A título exemplificativo das balizas do judiciário em observar as orientações e recomendações do Conselho Nacional de Justiça, fora
impetrado o Habeas Corpus 186.185, o qual informou a existência de 208 mulheres grávidas no sistema prisional brasileiro, às quais,
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Para mais informações, acessar: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf.
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Dados obtidos no dia 06 de maio de 2021.

192

MULHERES EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES

somava-se 44 puérperas e 12.821 mães de crianças menores de doze anos. Contudo, em 29 de junho de 2020 o pedido foi indeferido,
determinando somente que as autoridades coatoras observassem a recomendação.
Considerando a proteção já garantida no ordenamento jurídico às mulheres gestantes e mães ou responsáveis por crianças menores
de doze anos ou pessoas com deficiência, é inconcebível que o judiciário permaneça favorecendo o aprisionamento e, em tempos de
pandemia, mantendo o padrão de decisões denegatórias de prisão domiciliar (MOSER, 2020)
O Judiciário se escusa constantemente em adotar medidas de desencarceramento, sobretudo as recomendações da Organização
Mundial da Saúde para prevenção e combate a proliferação do coronavírus, e, do Conselho Nacional de Justiça na legitimação de medidas
de desencarceramento e contenção de contaminação no sistema carcerário, ao passo que as autoridades estatais almejavam como resolução
a instalação de contêineres para comportar parcela da população prisional.
O sistema prisional é inadequado e desumano para qualquer indivíduo, porém, se revela ainda mais devastador ao aprisionar gestantes
e crianças. De fato, a preservação da prisão de mulheres, abandonadas à própria sorte diante do cenário de contaminação é consentir que a
pena privativa ultrapasse a pessoa condenada, é transgredir direitos e preceitos constitucionais sem precedentes. É expor a custodiada a
uma situação desumana e arbitrária, a um castigo sem direito de defesa, sem recursos mínimos de enfrentamento e sem a menor assistência
estatal e judiciária.

CONCLUSÃO
O Sistema Jurídico Penal funciona segundo as relações sociais e interesses das classes dominantes para conservação e superação das
crises do capitalismo, aprisionando corpos e narrativas femininas e masculinas em ambientes insalubres, cruéis e degradantes. Assim, ao
abordar o encarceramento é indispensável refletir sua amplitude de transgressões e fortalecimento das vulnerabilidades e opressões,
impossibilitando qualquer perspectiva de humanização do sistema prisional.
Então, sem se olvidar do contexto macro que o sistema carcerário está pautado, o recorte empírico e teórico para discutir acerca do
encarceramento feminino se faz primordial. Inquestionavelmente a vivência de mulheres intramuros se manifesta através da (in)visibilidade
a que são reiteradamente submetidas, do silenciamento, da ausência de políticas públicas representativas, das constantes violências e da
inércia estatal em repensar estratégias efetivas que atendam suas necessidades.
Ao prevalecer no seio social a ideia de utilização do encarceramento como resposta à segurança pública, a lógica punitivista é
fomentada e, consequentemente, a população prisional desponta excessivamente, transformando o cárcere feminino, em sua grande
maioria, um ambiente de mulheres presas provisoriamente, violando sobremaneira o disposto no ordenamento jurídico, especialmente no
tocante às gestantes.
Destarte, diante da propagação e alastramento da pandemia, nota-se que o Judiciário repetidamente desenvolve balizas em observar
as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, mantendo centenas de mulheres, gestantes, puérperas e mães jogadas a própria sorte
em um sistema falido, cruel e sem eficácia.
O sistema prisional fantasiado de boas intenções, esconde a faceta ideológica que atua em prol do capitalismo, propõe como critério
de controle da doença, a implementação de contêineres. É inquestionável que em decorrência da pandemia do coronavírus o
desencarceramento desponta como medida de saúde e, principalmente de humanidade, ao passo que o cárcere não resguarda sequer a
integridade física da população carceraria, sendo impraticável a adoção de medidas de contenção da doença no âmbito prisional.
Assim, as práticas validadas no sistema prisional brasileiro se constituem em um morticínio anunciado, estimulado pela incapacidade
e desinteresse estatal em repensar e executar mecanismos eficientes para impedir a propagação do vírus e observância às recomendações
de prevenção da doença no âmbito do sistema de justiça criminal. Não obstante, os dados governamentais ocultam a problemática,
tampouco apresentam especificamente a população carcerária feminina e gestantes que ainda permanecem à mercê, encarceradas nas
amarras sociais e aprisionadas nos muros da prisão.
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Biológica e Quimiometria (QBQ/IQ/UFRN). Coordena o Observatório da Mulher na Ciência (IFMA-FAPEMA), a EScola de Meninas e
Mulheres Cientistas (IFMA-FAPEMA) e o coletivo Mulheres IFMA. Tem experiência na área de Química Analítica Aplicada,
Instrumentação Analítica e Análise Multivariada de Dados, com ênfase em Quimiometria aplicada em estudos de câncer e Química Médica
e pesquisas envolvendo os seguintes temas: algoritmos quimiométricos, epidemiologia e meio ambiente, tecnologias aplicadas a saúde,
estudos de gênero e educação. Presidente da Comissão Própria de Avaliação - CPA CENTRAL/IFMA. Avaliadora de cursos de graduação
e pós-graduação do BASis/SINAES/INEP/MEC.
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em Direito pela Faculdade de Natal Estácio de Sá. Advoga na seara do Direito Público. Professora do curso de Direito das Faculdade
Pitágoras São Luís/MA e Faculdade Estácio São Luís. Atuou como membro da Comissão de Diversidade Sexual e Combate a Intolerância
da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio Grande do Norte. Foi Vice-Presidenta do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande
do Norte, e auditora da Comissão Disciplinar Desportiva da Secretária do Estado do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte. Atua nos
seguintes grupos: Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Diversidade Sexual, Gênero e Direitos Humanos (TIRÉSIAS/UFRN), na Base
de Pesquisa: Gênero, Corpo e Sexualidades(DAN/PPGAS/UFRN), no Laboratório de Antropologia da Política (LEAP/UFMA/UEMA),
no Grupo de Pesquisa QUIMERA (CCH/IFMA) e coordena as atividades do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Violência de
Gênero e Sexualidade (Div@s/Faculdade Estácio São Luís) .
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