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APRESENTAÇÃO 

 

 

O I Simpósio Internacional História, Cultura e Relações de poder: Histó-

ria, feminismos e Estudos de gênero foi um evento de caráter internacional 

promovido pelo curso de História da Universidade Federal do Rio Grande e 

pelo Instituto de Ciências Humanas e da Informação, realizado entre os dias 

21 e 23 de setembro de 2016.O evento foi organizado por pesquisadores e 

ações de dois grupos de pesquisa da FURG: História e Relações de poder, co-

ordenado pelo prof. Dr. Rodrigo Santos de Oliveira; e o Grupo de Pesquisa 

Vozes Femininas e Escritas de si: intersecções (FURG/CNPq), coordenado pela 

prof. Dra. Michelle Vasconcelos Oliveira do Nascimento (PPGLetras). O evento 

contou, ainda, com a parceria do Programa de Pós-Graduação em Letras da 

FURG, do SEAD (FURG), dos Projetos de extensão Literarte e Socializando a 

Leitura, e da editora LiberArs. A proposta do evento foi discutir dentro dos 

eixos da história, cultura e das relações de poder, temáticas atuais como os 

feminismos e os estudos de gênero. promover o debate e a reflexão do grupo 

acadêmico e da sociedade em geral acerca dos temas do feminismo e dos es-

tudos de gênero; promover o intercâmbio de conhecimento entre profissio-

nais da área de História, Letras, Sociologia, Filosofia, Geografia, Educação, 

Estudos Culturais de diferentes instituições de ensino superior do País;  esti-

mular a pesquisa dos alunos de Graduação e Pós-graduação da Instituição nas 

linhas do evento; propiciar a atualização dos profissionais da área de História 

e da Educação, em atuação nos diferentes níveis de ensino (fundamental, mé-

dio e superior), e possibilitar aos alunos da área de História o contato com o 

conhecimento produzido, no campo da História Cultural, do Feminismo e dos 

Estudos de Gênero, em diferentes instituições de ensino superior do País. 

Dentro da demanda da sociedade e da política em que emergem as ques-

tões e a necessidade do debate acerca dos feminismos e dos estudos de gêne-

ro, principalmente no âmbito da educação, o Simpósio reuniu pesquisadores 

da própria instituição e convidados para levar à comunidade acadêmica e à 

comunidade em geral o panorama das discussões, a produção acadêmica local, 

nacional e internacional, e realizar o debate profícuo entre os participantes, 

unindo o conhecimento produzido pelo mundo acadêmico às realidades dos 
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grupos sociais. Além disso reuniu um contingente de alunos de várias institui-

ções, de vários níveis de formação – graduação e pós-graduação – que não 

apenas participaram como ouvintes, mas debateram ativamente e apresenta-

ram suas pesquisas e produções acerca da temática do evento, algumas das 

quais são apresentadas neste volume dos anais. 

 

Rodrigo Santos de Oliveira 

Michelle Vasconcelos Oliveira do Nascimento 
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MULHERES BRASILEIRAS, FEMINIZAÇÃO DA 

POBREZA E ASSISTÊNCIA SOCIAL: AVANÇOS E 

DESAFIOS 

 

TOMAZ NONTICURI DA SILVA1  
LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS 2 

 

1. Trajetória da mulher na sociedade brasileira: uma introdução 

O presente artigo pretende abordar a trajetória das mulheres na forma-

ção da sociedade brasileira, as formas como o sistema patriarcal alicerçou o 

lugar destes sujeitos, assim como vem afetando as políticas sociais e sua im-

plementação no combate a pobreza, que afeta de maneira mais forte estas 

pessoas.  

Parece-nos pertinente, em um primeiro instante, contextualizar a histori-

cidade da mulher brasileira desde a época da vinda dos portugueses que aqui 

chegaram a fim de compreender melhor a cultura patriarcal e machista tão 

presente nos dias atuais. Bauer (2001) relata que havia, antes da chegada dos 

colonizadores, cerca de seis milhões de índios, distribuídos por inúmeras tri-

bos. As mulheres, dentro destas tribos, desempenhavam importante papel, 

seja na agricultura, na reprodução da cultura, das religiosidades. As relações 

eram marcadas, em algumas dessas comunidades, pela poliandria, quando a 

estas mulheres era dado o direito de ter múltiplos parceiros, sem que houves-

se julgamentos moralizantes sobre pecados ou considerados como algo inde-

cente. Tal lógica será amplamente difundida posteriormente pelos invasores. 

A chegada dos portugueses mostrou-se catastrófica para os que aqui já 

viviam: as doenças trazidas por eles, aos quais eram desconhecidas dos indí-

genas, acabaram por mostrarem-se fatais. Acreditando ser uma penitência dos 

deuses, muitos se entregavam a morte (BAUER, 2001). A chegada posterior da 

                                                           
1 Mestrado em Política Social - Universidade Católica de Pelotas (UCPel) 
2 Doutorado em Educação - Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
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Igreja configurou-se como a vinda de uma moral que colocaria as mulheres em 

uma posição de inferioridade: “Se inicia um discurso discriminatório sobre o 

papel da mulher na sociedade” (BAUER: 2001, p.117). A vinda de escravos 

também marcou a forte discriminação sofrida pela mulher negra, considerada 

“pau para toda obra”, vítima tanto da exploração escravocrata, relegada aos 

afazeres domésticos, ou submetida ao assédio das sinhás.  

Ulteriormente, já no Brasil Império, às mulheres brancas, aos quais rele-

gavam as tarefas domésticas aos cuidados das escravas, eram encarregadas 

unicamente de tricotar (BAUER, 2001), demonstrando um repúdio aos traba-

lhos manuais, moral patriarcal herdada desde os primórdios da vinda dos 

colonizadores. Os afazeres domésticos ou atividades laborais eram considera-

dos, ora dever das escravas, ora das prostitutas. A mulher ideal era aquela 

reclusa, confinada em sua casa (BAUER, 2001).  Diante desta realidade, es-

trangeiros diziam que as mulheres no Brasil tinham menos direitos do que 

aquelas que residiam em países do oriente. (BAUER, 2001).  

Apenas no século XX é que as mulheres passam a conquistar maiores di-

reitos. Atuando, na década de 1930 (BAUER, 2001) em profissões consideras 

femininas, relacionadas aos cuidados ao outro, como o ofício da enfermagem e 

da docência, as mulheres passaram a ocupar outros espaços, que não apenas 

suas casas, e tornaram-se profissionais reconhecidas socialmente. Passaram a 

ocupar as ruas, chefiar reuniões com a finalidade de reivindicar o direito ao 

voto e a obter fontes de renda sem depender de seus maridos.  

Um dos avanços para as mulheres ocorreu no início da década de 1960, 

quando é posto um fim a uma lei, até então vigente, que dizia que quando a 

mulher se casava, ela automaticamente passava ao seu marido o poder para 

que este controlasse e exercício de sua liberdade quando, por exemplo, ficava 

ao critério do homem se sua esposa poderia ou não trabalhar, ser empregada, 

se poderia viajar para o exterior, ou ainda se poderia ter uma conta bancária 

em seu nome (BAUER, 2001).  

Por fim, em dias recentes, os avanços sociais, conquistados graças à luta 

feminista, conseguiram colocá-las em espaços até então vistos como utópicos, 

como as Forças Armadas, a Academia Brasileira de Letras, no Poder Judiciário, 

e até mesmo a criação dos Conselhos da Mulher (BAUER, 2001) e a implemen-

tação de leis de amparo e combate àquelas vítimas de violência revelam a 

realidade destas conquistas.  

Apesar destes avanços históricos, a partir do momento que consideramos 

o genocídio em massa das mulheres que aqui já viviam antes da chegada dos 

portugueses, passando pela exploração e destruição da cultura da mulher 

negra, retirada de suas terras em outro continente, perpassando pelo confi-

namento em casa (tido como modelo) das mulheres no Brasil Império, ainda 
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hoje, as mulheres vivenciam opressões trazidas daqueles períodos históricos 

que se configuram como um entrave ao acesso ao direito e a implementação 

de políticas sociais. 

2. A feminização da pobreza: diferentes entendimentos. 

Lavinas (2006) nos dá importantes contribuições sobre o termo “femini-

zação da pobreza”. Entendendo a pobreza como um fenômeno crescente a 

nível global, as mulheres passam a ser ainda mais afetadas por esta questão 

social que, por si só, já afeta drasticamente a vida de bilhões de pessoas no 

mundo, privadas de um mínimo de condições de subsistência, de acesso a 

políticas sociais básicas. Esta autora pontua que o empobrecimento da mulher 

acarreta numa estigmatização muito maior, a partir do momento que, além de 

ter que lutar para manter-se, deve igualmente (e equivocamente) passar a ser 

a única provedora e responsável pelo lar. A mesma responsabilidade é vista 

nas questões reprodutivas quando, mesmo sabendo que as fêmeas da espécie 

homo sapiens ainda não chegaram a um estágio evolucionário capaz de pro-

porcionar uma reprodução assexuada, a elas é relegado a culpa por uma gra-

videz (seja ela desejada ou não) e passa-se a estas mulheres a incumbência 

dos cuidados da prole.  

Outras características de opressão se somam em outros contextos que se 

agravam na realidade das mulheres. Sabe-se da forte exploração vigente no 

sistema capitalista onde, sem esta forma de submissão de uma classe detento-

ra dos meios de produção contra a grande massa provida unicamente de sua 

força de trabalho, não haveria esta característica marcante do capitalismo. 

Contudo, não bastasse às operárias terem que se submeter a situações de 

trabalho massivas, ainda elas recebem menos que os homens ao desempenhar 

as mesmas funções (LAVINAS, 2006).  Outra característica das mulheres no 

mercado de trabalho é que estas acabam por ocupar empregos que deman-

dam menor qualificação profissional e, consequentemente, uma remuneração 

muito menor (LAVINAS, 2006). 

Por outro lado, Novellino (2004) acredita que a “feminização da pobreza” 

configura-se como a ideia de que as mulheres, com o passar do tempo, estão se 

tornando mais pobres que os homens. “De acordo com o Relatório do Desen-

volvimento Humano 1995, “A pobreza tem o rosto de uma mulher – de 1.3 

bilhão de pessoas na pobreza, 70% são mulheres” (NOVELLINO:2004, p.2). 

Corroborando as ideias de Lavinas (2006), o processo que dá início a “femini-

zação da pobreza” se instala, também, a partir do momento em que as mulhe-

res passam a serem vistas como únicas responsáveis por desempenhar o pa-

pel de cuidadoras de seus filhos, devendo zelar pelo seu sustento e da prole. 



12 
 

Esta seria uma das características desse fenômeno, a ausência de uma figura 

masculina, entendida como aquela que deveria ser a (verdadeira) provedora 

do lar, uma vez que “a chefia feminina é vista como um indicador de pobreza” 

(NOVELLINO:  2004, p.3). 

 A primeira vez que este conceito, que versa sobre a “feminização da 

pobreza”, foi utilizado ocorreu em 1978, por Diana Pearce (NOVELLINO, 

2004). Seus estudos se concentraram nos impactos econômicos e sociais em 

mulheres, que não tinham o apoio de algum companheiro, o que acabava por 

conduzir a pobreza, ou a incluir maiores dificuldades a estes sujeitos.  

3. Questão de gênero: uma atualidade que repete o passado.  

Como já pontuamos no início deste escrito, foi apenas no século XX que 

as mulheres brasileiras passaram a vivenciar um maior acesso a direitos e 

conquistas sociais até então inimagináveis, considerando os quatrocentos 

anos anteriores desde o “descobrimento”. Um fator apresentado por Melo 

(2004) que serviu de inspiração para a luta feminista brasileira, foi o exemplo 

importado das estadunidenses que viviam o momento das reivindicações da 

terceira onda dos direitos humanos nos anos 1960. A invenção da pílula, o 

poder de escolha em querer ou não ter filhos, o questionamento dos valores 

patriarcais, a revolução sexual daquela época e o aumento de mulheres na 

indústria serviram de inspiração para as mulheres brasileiras.  Apesar dos 

avanços, questões de séculos passados, ainda se (re)afirmam como uma reali-

dade. Entre elas está a invisibilidade citado por Melo (2004) do trabalho não 

reconhecido e delegado às mulheres.  

Uma antiga reivindicação feminista “refere-se [...] à tentativa de uma no-

va interpretação do trabalho doméstico num debate com a Economia Política” 

(MELO: 2004, p.5). Aqui se percebe como os valores patriarcais conservadores 

do Brasil da época do Império ainda são tão fortemente presentes na socieda-

de atual: assim como naquela época, quando as questões domésticas eram 

vistas como indesejáveis e sem valor, atualmente estes encargos são compre-

endidos como um mero “trabalho complementar, acessório, de ajuda” (ME-

LO:2004,p.5). A responsabilização das mulheres em terem que assumir este 

papel (das tarefas domésticas) comprova a dificuldade de romper com a lógica 

patriarcal que rege as famílias, mesmo em um momento em que mulheres 

passam a ocupar maiores espaços em empresas, indústrias, comércio, meio 

acadêmico, o que não significou a quebra da lógica da “naturalidade” da divi-

são sexual do trabalho (MELO:2004, p.5). 

Melo (2004) pontua que é esta realidade que se torna mais aguda e em-

blemática para as mulheres, o que se soma as explorações vividas pela classe 
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trabalhadora no sistema capitalista, uma vez que elas acabam desenvolvendo 

uma série de atividades não remuneradas e consideradas sem relevância, 

como algo “de mulher”, em espaços diversos, fazendo com que, em alguns 

momentos, estas fiquem a mercê e dependentes de seus maridos para que 

estes fiquem no encargo da provisão de suprimentos para a família.  

Assim, as mulheres continuam ainda concentradas em segmentos menos orga-
nizados da atividade econômica, são mais submetidas a contratos informais e 
tem menor presença sindical e desta maneira encontram-se mais expostas ao 
desemprego (MELO, 2004, p. 13). 

Observa-se que, ainda hoje, há uma ausência de mulheres exercendo car-

gos de chefia ou de poder, tanto em instituições públicas quanto privadas, 

notando-se ainda a baixa participação política deste segmento em decisões 

coletivas que interferem diretamente em suas vidas (MELO, 2004); decisões 

estas, que acabam por ser definidas pelos homens que estão no poder. No ano 

de 2014, apenas 9,9% dos cargos da Câmara dos Deputados estava ocupado 

por mulheres, um aumento de apenas 3% se comparado com a quantidade de 

mulheres que ocupavam o mesmo espaço no ano de 1990, comprovando que, 

em uma escala global, o Brasil é um dos países com menor representação de 

mulheres no âmbito legislativo3. No caso brasileiro, apesar de não ser o pro-

pósito deste artigo, ficam alguns questionamentos: estas poucas mulheres que 

chegaram ao poder - se comparado ao total de homens que ocupam o mesmo 

espaço  -, conseguem representar as reinvindicações do movimento feminista, 

como por exemplo: a luta pela sexualidade livre das mulheres; o acesso ao 

aborto legal e descriminalizado, entendido como uma questão de saúde públi-

ca, em razão das mortes provocadas pelo aborto clandestino; a equiparação 

salarial e implementação de políticas sociais efetivas que garantam direitos, 

ou estas mulheres estão no âmbito legislativo para ratificar posturas patriar-

cais e/ou reforçar estereótipos sexistas? 

4. Políticas para as mulheres: seriam elas formas de reforço do sexismo? 

Inicialmente, necessário compreender a própria questão sobre gênero e 

o abandono do termo “sexo” como forma de diferenciar homens e mulheres. 

Rompeu-se o paradigma da definição biológica sobre os sexos, passando-se a 

adotar um viés social e cultural (MELO, 2004) para compreender como estes 

papéis foram historicamente criados e ressignificados.  

                                                           
3 Disponível em https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/proc-

publicacoes/2a-edicao-do-livreto-mais-mulheres-na-politica Acesso em 07 de julho 

de 2016 
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Por meio deste novo entendimento, tem-se um questionamento sobre 

normas entendidas como “típicas” para homens e para mulheres como, por 

exemplo, que homens devem ser agressivos e dominadores, enquanto mulhe-

res são “naturalmente” seres mais delicados e voltadas às práticas de zelo e 

cuidado, assim como era o modelo de mulher na sociedade brasileira das dé-

cadas de 1930 e 1940 (BAUER, 2001).  

Novellino (2004) teoriza sobre as chamadas políticas de gênero, políticas 

estas que tem atenção especial a estas questões. Segundo esta autora, o objeti-

vo destas políticas é o empoderamento e a luta pelo fim das desigualdades das 

relações de poder entre homens e mulheres. Em países como o Brasil, políticas 

de gênero deveriam ser um instrumento contra as desigualdades de gênero 

bem como desigualdades sociais e étnicas. (NOVELLINO: 10. 2004) 

No Brasil, em 2007, 33% das famílias eram chefiadas por mulheres; em 

1993, esse índice era de 22,3% (CARLOTO & MARIANO, 2009). Estas famílias 

geralmente estão concentradas em grupos sociais mais vulneráveis e, destas, é 

muito representativo o número de mulheres negras responsáveis pelo susten-

to de suas famílias.  

11,7% dos domicílios urbanos em favelas são chefiados por mulheres brancas, 
enquanto 26% deles são chefiados por mulheres negras. Esse fenômeno revela 
a importância da incorporação da perspectiva de gênero, bem como do quesito 
cor e raça, nos programas de enfrentamento à pobreza e de desenvolvimento 
social. (CARLOTO & MARIANO: 2009, p13) 

Entretanto, existem críticas às políticas de gênero, voltadas ao combate 

da feminização da pobreza, a partir do instante em que estas acabam por se-

rem guiadas por uma lógica que reforça o estereótipo da mulher enquanto 

mãe, dona de casa e única responsável pelo sustento e criação dos filhos.  

Carlotto e Mariano (2009) citam o Programa Bolsa Família, que incluiu 

mais de onze milhões de famílias entre seus beneficiários, o que indica um 

quadro de grande desigualdade social presente no Brasil, uma vez que este 

programa é voltado a pessoas em grande situação de vulnerabilidade social. 

Esta mesma autora ainda traz dados do “Retrato das desigualdades de gênero 

e raça” (p.903, 2009) que confirmam que a pobreza brasileira “tem sexo e 

cor”. É possível comprovar tal afirmação ao observar a forte presença de mu-

lheres, principalmente negras, entre os segmentos sociais mais marginaliza-

dos. Soma-se a isso, todo o contexto histórico da formação da sociedade brasi-

leira, que desde sua fundação, relegou a estas mulheres o lugar da senzala, do 

açoite, das tarefas “indesejadas”, consideradas “sem valor”, discriminadas e 

exploradas não só pelos senhores de engenho, como pelos colonizadores e, 

inclusive, pelas sinhás (BAUER, 2001).  
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Essas desigualdades têm como eixos estruturantes os marcadores sociais como 
gênero e raça–etnia, os quais orientam a construção da cidadania e a efetivação 
de direitos no Ocidente. Portanto, sexo e cor são também definidores das desi-
gualdades sociais (CARLOTO & MARIANO: 2009,p.203.) 

Entre algumas das condicionalidades para que as pessoas consigam man-

ter o acesso ao Programa Bolsa Família, as famílias ficam responsáveis em 

matricular os filhos na escola regular, e estes devem ter uma frequência mí-

nima de 85%; na área da saúde, devem ter as carteiras de vacinação em dia e, 

se forem mulheres gestantes, devem fazer o pré natal corretamente.  A crítica 

de Carloto e Mariano (2009) consiste na forma como o: 

 Estado cobra das mulheres pobres a execução de tarefas relacionadas ao cui-
dado de crianças, adolescentes, idosos, doentes e pessoas com deficiência. 
Igualmente, convoca as mulheres para a participação em atividades extras, co-
mo, por exemplo, grupos de geração de trabalho e renda (com duvidosa poten-
cialidade para a melhoria do bem-estar) e grupos de ações educativas, sendo 
estas, via de regra, relacionadas às tarefas reprodutivas. Ao fazê-lo, o Estado es-
tá gerando, para as mulheres pobres, responsabilidades ou sobrecarga de obri-
gações relacionadas à reprodução social. (CARLOTO & MARIANO, 2009, p. 903). 

 Desta forma, compreende-se que o Programa Bolsa Família, programa 

utilizado para o combate a pobreza, na forma como se apresenta, acaba por 

reforçar a associação da figura feminina com a obrigatoriedade de cumprir 

papeis de gênero, ligadas a maternidade e a esfera reprodutiva (CARLOTO & 

MARIANO, 2009). Lavinas (2006) também reforça este entendimento, ao 

afirmar que as políticas de assistência, voltadas às mulheres, nunca as coloca-

ram em quaisquer outros programas que não fossem de caráter ligados à ma-

ternidade e infância.  

Logo, o cuidado preserva, no âmbito do Programa Bolsa Família, seu caráter 
vinculado aos papéis de gênero. Assim, tanto a maternidade (relacionada à pro-
criação e/ou ao papel social de mãe) quanto à maternagem (o cuidado da crian-
ça e do adolescente desempenhado por outra mulher, geralmente com vínculo 
de parentesco, porém sem se designar como sua mãe) são funções focalizadas 
pelo Programa Bolsa Família [...]  mulher = mãe ou família = mãe. Essa estraté-
gia relaciona-se ao processo de revalorização da família. Diante dos novos de-
senhos das políticas sociais voltadas para o combate à pobreza e dirigidas às 
famílias, uma antiga questão feminista deve ser retomada: qual é o lugar das 
mulheres na família e na relação com o Estado? Nesse aspecto, as contribuições 
feministas atualizam o debate sobre os riscos da cristalização dos papéis sociais 
de gênero que aprisionam as mulheres nas tarefas relacionadas ao cuidado, à 
maternagem e, de modo mais geral, à reprodução social (CARLOTO & MARIA-
NO: 2009, 904 -905.) 
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5. A política de assistência social: uma trajetória para efetivação de 
direitos e a convivência com velhas práticas. 

A assistência social tem sua origem, enquanto política entendida como 

um direito do cidadão e dever do Estado, a partir da Constituição Federal. Ela 

pressupõe (e consegue) a materialização de uma lei, inscrita na CF- Constitui-

ção Federal, que migra do campo dos direitos humanos, para a dos direitos 

sociais (SPOSATI, 2009). Obviamente, ainda há grandes e difíceis conquistas a 

serem travadas, pois entre alguns dos entraves para se implementar esta polí-

tica, de forma mais ampla, estão as dúvidas entre os âmbitos municipal, esta-

dual e federal, de suas respectivas responsabilidades (SPOSATI, 2009). A pró-

pria materialização dos direitos humanos, para sua real conquista no âmbito 

dos direitos sociais merece maiores esclarecimentos quanto a suas estratégias 

de ação. Como exemplo, Sposati (2009) cita que, mesmo sendo um direito 

garantido pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), o BPC (Benefício de 

Prestação Continuada), destinado a pessoas com deficiência e idosos de 65 ou 

mais anos, que possuam renda familiar de um quarto de salário mínimo, ainda 

se configura como o direito assistencial mais difícil de ser acessado. Não ven-

do outra saída, muitos usuários veem-se na única alternativa de recorrer judi-

cialmente para acessar este direito, quando este é negado pelo INSS. Assim 

como o exemplo da assistência social, outras políticas acabam tendo que ser 

acessadas por via judicial, quando os juízes das varas de família ou da infância 

e juventude, mandam que os gestores municipais, garantam a efetivação do 

direito para aquelas famílias (SPOSATI, 2009). Nesse sentido, esta autora tece 

uma crítica ao fato de que existam muito mais discussões no âmbito teórico 

conceitual sobre este tema, do que estratégias concretas para sua efetivação.  

A própria história do Brasil revela a dificuldade de implementar políticas 

intervencionistas, no sentido de garantir mínimos sociais. Até 1887, não havi-

am registros de nenhuma legislação social e as práticas estatais intervencio-

nistas vão acontecer apenas no decorrer e após a segunda guerra mundial 

(BEHRING & BOSCHETTI, 2008).  

Talvez uma das primeiras ações do Estado brasileiro, no sentido de aten-

der as questões da assistência social, irá ocorrer através da Legião Brasileira 

de Assistência, criada em 1942, que tinha por objetivo atender as famílias 

daqueles envolvidos no conflito que se desenvolvia a nível global naquele 

momento histórico. As ações governamentais da época tinham como natureza 

seu cunho extremamente assistencialista, caritativo, marcado pela parceria 

com instituições privadas e a seletividade no repasse de recursos apenas para 

àqueles pobres considerados merecedores de auxílio. (BERRING & BOSCHET-

TI, 2008). Tal entendimento da política de assistência social irá mudar apenas 
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em 1988, com a criação da CF. Interessante notar o contexto histórico em que 

se passam essas medidas de filantropia e caridade, mascarado de política de 

assistência social, onde as responsabilidades pela supervisão destas políticas 

governamentais estavam entregues às primeiras damas reforçando, novamen-

te, o papel da mulher como cuidadora, pois foi nesta época que as professoras 

e enfermeiras mulheres passam a ganhar espaço na sociedade graças ao en-

tendimento do estereótipo da naturalidade do feminino em cuidar, zelar dos 

outros. (BAUER, 2001). 

Uma característica da Legião Brasileira de Assistência é que ela era coor-

denada pela então primeira dama, esposa de Getúlio Vargas, a Sra. Darci Var-

gas. Aqui se tem uma característica que se fará presente (até os dias de hoje) 

dentro da política de assistência social no país, que é o chamado “primeiro 

damismo” (BEHRING & BOSCHETI, 2008). Lamentavelmente, mesmo a Consti-

tuição Federal apresentando avanços significativos, pelo menos no âmbito 

formal, para a política de assistência social, esta acaba ficando sob a coordena-

ção das esposas dos gestores eleitos. (BARROS & SILVA, 2015) 

Dados do IBGE de 2009 revelam como estas velhas práticas ainda se fa-

zem presentes na gestão da política de assistência, quando temos mais de 

50% dos municípios do Centro-Oeste, 39,89% dos municípios do Norte, 

25,98% dos municípios do Nordeste, e 12,72% e 21,31% dos municípios do 

Sul e Sudeste, respectivamente, cuja condução das ações de assistência social é 

chefiada pela primeira-dama.  (BARROS & SILVA, 2015) 

A (re) atualização e permanência do primeiro damismo na Assistência Social 
repõe o patrimonialismo como determinante na condução dessa política, o que 
remonta a suas origens. A compreensão da mesma como instrumento de “aju-
da” e de filantropia junto a um número cada vez maior de pessoas que se en-
quadram no perfil de vulnerável social ganha relevo nos pequenos municípios 
brasileiros, tornando-os, com a concessão de benefícios e de transferência de 
renda, objetos de desejo da manipulação política. Nesse sentido, e reiterando a 
herança do familismo na política brasileira, ninguém mais “apto” a assumir a 
função de “mãe da pobreza” que a primeira dama. A essa figura caberá à ajuda 
àqueles alijados do mercado de trabalho, e que a garantia do recebimento de 
alimentos e de algum recurso para sua sobrevivência e de sua família serão fa-
vores facilmente cobrados em períodos eleitorais. (BARROS & SILVA: 2015, 7-
8). 

 Mesmo as/os profissionais que atuam como efetivadores desta políti-

ca, no atendimento à população alvo, são objeto de um entendimento estereo-

tipado, como é o caso das assistentes sociais. Como dizia um político: “assis-

tente social é a moça que o governo paga para ter dó dos pobres” (SPOSATI, 

2009, p. 41). Mesmo a/o profissional formada em Serviço Social, não necessa-

riamente atua apenas dentro desta política, mas sim, em várias outras, como 
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educação, saúde, moradia, previdência; porém, equivocadamente, se mantém 

este entendimento da “moça boazinha” que “ajuda” os menos favorecidos, 

confirmando o mito da profissional como aquela pessoa “caridosa”, cuja práti-

ca seria marcada por ações focalistas.  

Diferentemente da política de assistência social dos anos 1990, desenvol-

vida pelo governo, do então presidente, Fernando Henrique, em que ações de 

assistência, que deveriam ser implementadas pelo Estado, eram terceirizadas 

para as ONGs que não continham profissionais minimamente habilitados 

(BERRING & BOSCHETTI, 2008), a partir do Sistema Único da Assistência So-

cial (SUAS), torna-se obrigatório a realização de concursos públicos para efe-

tivação de um quadro técnico. (SPOSATI, 2009). 

6. Considerações finais 

 A história do Brasil revela qual foi, historicamente, o papel imposto 

para a mulher: sempre submissa ao homem e ao sistema patriarcal, onde 

aquelas que aqui viviam antes da vinda dos colonizadores, eram livres, mas 

suas condutas foram demonizadas pela Igreja, passando a condena-las e ex-

tingui-las. A vinda das escravas também marcou o espaço relegado, posteri-

ormente, a estas mulheres negras.  

 O estereótipo dos papéis de gênero relegados às mulheres, como cui-

dadoras e zelosas, mesmo sem romper com o sistema patriarcal, proporcionou 

a elas assumirem papeis no mundo do trabalho, e não apenas como donas de 

casa.  

 Apesar destes avanços, as mulheres acabaram sofrendo os maiores 

impactos da pobreza, pois além das privações impostas por esta questão soci-

al, a elas o fenômeno da feminização da pobreza é ainda mais brutal, por te-

rem que, sozinhas, lidar com as responsabilidades de prover o sustento de 

suas famílias e desempenhar funções aos quais não são reconhecidas como 

trabalho, mas como uma atividade típica destas pessoas.  

 As críticas aos programas sociais, como o bolsa família, vão de encon-

tro a esta questão, quando o Estado diz que as famílias devem assumir certas 

condicionalidades para acessar este direito, mas que, na prática, quem as as-

sume são as mulheres que, novamente, tem que cuidar sozinhas da saúde e 

educação dos filhos. Práticas antigas, na política de assistência social, ainda 

permanecem, mostrando como o primeiro damismo interfere em uma efetiva-

ção real desta política, ao considerar o estereótipo da mulher como aquela 

piedosa, caritativa, que é estendida mesmo às profissionais técnicas e concur-

sadas que atuam em órgãos públicos de assistência. As atividades de geração 

de renda, igualmente oferecem questionáveis opções para as mulheres, ao se 
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oferecer cursos considerados tipicamente femininos e de baixo retorno finan-

ceiro.  

 Por outro lado, há de se considerar os avanços do programa bolsa fa-

mília, ao permitir um acompanhamento de jovens ao acesso a outras políticas 

sociais e a retirada de um grande contingente populacional da miséria, o que 

igualmente atende as mulheres periféricas. Consideramos necessário a ampli-

ação das políticas que visam combater a pobreza, mas, igualmente, não perpe-

tuar ações que sobrecarreguem, ainda mais, este segmento populacional, his-

toricamente segregado.  
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A FIGURA DA MULHER COMO  
UMA AMEAÇA À IDEIA PATRIARCAL DE 

DOMINAÇÃO AUTORITÁRIA 

JÚLIA TAINÁ MONTICELI ROCHA1 

 
A ideia da figura da mulher como um ser inferior ao homem não tem sua 

origem na modernidade e está presente em diversos aspectos da ideologia 

dominante. Essa ideia tem as suas raízes nos intelectuais desde a antiguidade.2 

Com o intuito de cada vez mais aprisionar a mulher em aspectos restringidos a 

maternidade e a vida doméstica, o sistema patriarcal sucessivamente fez ata-

ques as capacidades físicas e intelectuais femininas.Platão em A República V 

Livro afirmava: “Tens conhecimento de alguma atividade humana em que os 

homens não sobrepujem as mulheres? ”(PLATÃO, 1997, 154). Evidenciando a 

posição subalterna da mulher e seu destino fadado a inferioridade em relação 

ao homem em diversos aspectos. Já Aristóteles em seu livro sobre história 

natural intitulado História Animallum afirmava: “A fêmea é fêmea em virtude 

de certa falta de qualidade” afirmando a falta de capacidade feminina como 

algo de sua própria natureza e complementa “Tem menos pudor e menos am-

bição. É menos digna de confiança, mais encabulada”(ARISTÓTELES apud 

ALAMBERT, 1985, 02).  Para Pitágoras a mulher estava associada às trevas em 

oposição ao homem: "Há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o ho-

mem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher"(PITÁGORAS, 

apud BEAUVOIR, 1967, 06). É possível perceber o esforço na crença da inferi-

oridade da mulher também em provérbios em diversas culturas, um desses 

provérbios é o islamita que afirmavam que as mulheres seriam pragas de 

satanás. Na idade média, São Tomás de Aquino foi o grande difusor da ideia da 

mulher como um ser falho e até mesmo acidental, em seu livro Suma Teológi-

cas ele escreveu: “Por natureza a mulher é inferior ao homem em força e dig-

nidade, e por natureza lhe está sujeita, pois no homem o que domina, pela sua 

                                                           
1 Mestranda do PPGH/PUCRS 
2Inúmeros são os intelectuais em toda a história que reforçam a ideia de inferioridade da mulher. Houve 

a preocupação neste trabalho de reunir aqueles que diretamente afirmam a inferioridade como um 

argumento cientifico. 
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própria natureza, é a facilidade de discernir, a inteligência” (AQUINO apud 

ALAMBERT, 1985, 03) 

Já na ideologia burguesa o empenho dos intelectuais era explicar a subal-

ternização da mulher a partir de comprovações científicas. No século XVIII, 

Rousseau já encarava com seriedade asina da mulher restringida a dedicação 

da vida matrimonial e à maternidade. Guilherme Liepmann na sua obra Psico-

logia da Mulher em 1922 reduz a mulher a três notas fundamentais: vulnera-

bilidade, recalcamento e maternidade. Schopenhauer no capítulo As mulheres 

e Sobre a Metafísica do Instrumento Sexual se referindo ao livro V de Platão 

coloca a mulher entre o homem e o animal. Em Nietzsche em seu livro Assim 

falou Zaratustra no capítulo Mulherzinhas Velhas e Novas, percebe-se a afir-

mação da mulher apenas como ser sujeito ao homem: “na mulher tudo é 

enigma e tudo tem a sua solução: a gravidez. E complementa a utilidade da 

mulher está na servidão ao homem quando afirma “O homem deve ser educa-

do para a guerra, a mulher para à recreação do guerreiro. O resto é loucura” 

(NIETZCHE apud ALAMBERT, 1985, 04) 

De Hegel a Proudhon - do teórico do Estado ao pai do anarquismo -, a maioria 
[dos pensadores] corrobora seus poderios, é o pai quem dá o sobrenome, isto é, 
quem realmente dá à luz, pois segundo Kant, o nascimento jurídico é o único 
nascimento verdadeiro. (PERROT, Michele apud ARIES, Philippe e DUBY, Geor-
ges, 1992, p .121) 

Inúmeros são os pensadores, exclusivamente homens, que através de 

seus escritos deixavam claro o posicionamento do sistema autoritário e patri-

arcal no qual estavam inseridos.Casos extremos, comona Alemanha nazista de 

Hitler, reflete em seu governo a dominação da ideia de pai como um grande 

condutor da humanidade e detentor do verdadeiro saber. Como mostra a his-

toriadora Ute Frevert (1990) Hitler utilizou de uma série de argumentos já no 

senso comum da população para imobilizar e retroceder os avanços dos mo-

vimentos de mulheres alemãs. A figura do pai constantemente aparece como a 

figura salvadora em momentos de crise na sociedade. Ditadores que foramvis-

tos sob essa áurea puramente patriarcal e de dominação autoritária como 

Mussolini, Salazar e Franco são claros exemplos dessa visão distorcida da 

figura paterna.3 

Outro grande fator que contribui para a posição subalterna da mulher, a 

educação de caráter civilizacional reforçada pela religião cristã. Essa educação 

refletia na sociedade a crença concreta na subordinação, na incapacidade, na 

imoralidade e na loucura, males considerados exclusivamente femininos. Cada 

                                                           
3Na maioria das ditaduras há a figura do pai como representante da nação. A ideia de pai como ser 

naturalmente capaz de guiar e ser líder como uma característica inata do sexo masculino é exclamado 

em momentos de crise política. 



23 
 

vez mais as mulheres foram restringidas aos aspectos da vida privada, ou seja, 

ao matrimonio e a maternidade.  

O lugar das mulheres no espaço público sempre foi problemático, pelo menos 
no mundo ocidental, o qual, desde a Grécia antiga, pensa mais energeticamente 
a cidadania e constrói a política como o coração da decisão do poder. “Uma mu-
lher em público está sempre deslocada”, diz Pitágoras. Prende-se à percepção 
da mulher uma ideia de desordem. Selvagem, instintiva, mais sensível do que 
racional, ela incomoda e ameaça. A mulher noturna, mais ou menos feiticeira, 
desencadeia as forças irreprimíveis do desejo. Eva eterna, a mulher desafia a 
ordem de Deus, a ordem do mundo. (PERROT, Michele, 1998 ,08) 

Atravessando séculos, o patriarcado não é um sistema resultante da mo-

dernidade. O patriarcado caracterizado por Weber (1991) é anterior ao siste-

ma contemporâneo, o que ele chama de patriarcalismo é considerado um dos 

tipos primários da dominação tradicional, essa dominação atua de modo obri-

gatório dentro de casa. Porém é possível fazer uso do conceito patriarcado 

sem se restringir a caracterização de Weber (1991), como em inúmeros traba-

lhos dirigidos à estudos feministas, o termo patriarcado é muito mais abran-

gente e alcança também o espaço público. Debater sobre a dominação autori-

tária do patriarcado em relação à mulher e se restringir apenas a debates den-

tro da esfera familiar, é apagar a desigualdade que a mulher sofre nos espaços 

públicos.Destacando assim que o patriarcado é um sistema que dá privilegio à 

figura masculina e o contempla em ambos espaços públicos e privados. 

O patriarcado é uma forma de organização social na qual as relações são regi-
das por dois princípios básicos: 1) as mulheres estão hierarquicamente subor-
dinadas aos homens e, 2) os jovens estão hierarquicamente subordinados aos 
homens mais velhos. A supremacia masculina ditada pelos valores do patriar-
cado atribuiu um maior valor às atividades masculinas em detrimento das ati-
vidades femininas; legitimou o controle da sexualidade, dos corpos e da auto-
nomia femininas; e, estabeleceu papéis sexuais e sociais nos quais o masculino 
tem vantagens e prerrogativas (MILLET, 1970; SCOTT, 1995 apud NARVAZ; 
KOLLER, 2006, p.50).  

 

O pensamento da figura feminina como ameaçadora da ordem natural da 

sociedade esteve sempre presente no pensamento ocidental.4 Através de re-

presentações simbólicas da desigualdade de gênero os medos e receios quanto 

ao corpo da mulher sempre foi percebido como provocativo e malicioso, a sua 

mente sempre foi motivada pelo desequilíbrio, principalmente a partir do 

                                                           
4Observa-se que o pensamento da figura feminina como subalterna a figura do homem no ocidente 
perpassa a modernidade. Carregando em si uma herança de desigualdade até os dias atuais. Sobre a 

desigualdade de gênero no oriente deve-se um estudo aprofundado sobre o assunto, o que não é a 

proposta deste trabalho. 
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século XVIII, doenças como histeria estavam ligadas ao sexo feminino e sua 

personalidade incessantemente taxada de excessiva e caótica. Percebe-se os 

diversos exemplos históricos principalmente ligados ao campo político, como 

no caso de Maria Antonieta e sua fama como a fonte do desequilíbrio econô-

mico e político na França do século XVIII. 

A figura da mulher é constantemente vista como uma invasora do espaço 

destinado exclusivamente aos homens, Olga Echeverria (2005) aprofundou 

sua pesquisa no caso argentino do século XX e a propulsão de diversos exem-

plos de intolerância, violência política e pouca representatividade no governo. 

Esses grupos formados por homens da elite conservadora se concentravam 

em ordenar novamente a sociedade produzindo cosmovisões críticas, agressi-

vas e violentas. Echeverria (2005) afirma que essas cosmovisões eram fruto 

de homens proveniente de uma experiência liberal e que tinham expectativas 

de uma realidade de privilegio e domínio que viam como algo não mais possí-

vel na sociedade. O homem vê o seu poder ameaçado com o avanço de direitos 

femininos, a masculinidade quase sempre é reforçada a partir da difamação 

das pautas femininas e pela ridicularização do próprio movimento de mulhe-

res. A mulher para esses grupos conservadores é vista como um problema 

para toda a sociedade que apenas o homem com sua exclusiva capacidade 

intelectual pode resolver. O que leva o pensamento patriarcal a afirmar que 

apenas o homem pode ser considerado um intelectual, pois não é dominado 

pelo corpo como no caso das mulheres. Esses e diversos outros argumentos 

que definem a mulher como um ser pouco inteligente, pouco digno de confian-

ça e pouco responsável são sucessivamente reforçados, em uma tentativa de 

retroceder os avanços conquistados pelos movimentos sociais. 

Os limites da dominação masculina 

O sistema patriarcal por inteiro conspira em favor da soberania masculi-

na. E não há espaço possível onde os homens tomem a iniciativa de denuncia-

rem ou questionarem os seus próprios privilégios. Aos conservadores se es-

tende o papel de esforço intensivo de afirmação de sua própria masculinidade 

e da afirmação na inferioridade feminina. Não raro, todo o ser mulher é redu-

zido a sua sexualidade, muitas vezes caracterizada como provocadora e indig-

na o que revela muito sobre a insegurança masculina. O que se torna um fardo 

a edificação constante da autoimagem masculina diante da ameaça feminina, 

como afirma Simone de Beauvoir. 

Mas êle próprio é escravo de seu duplo; que trabalho para edificar uma imagem 
dentro da qual êle se encontre sempre em perigo! Ela funda-se apesar de tudo 
na caprichosa liberdade das mulheres, que é preciso sem cessar tornar propí-
cia; o homem é corroído pela preocupação de se mostrar macho, importante, 
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superior; representa comédias, a fim de que lhe representem outras; é também 
agressivo, inquieto; tem hostilidade contra as mulheres porque tem medo delas, 
porque tem medo do personagem com quem se confunde. Quanto tempo e for-
ças desperdiça para liquidar, sublimar, transferir complexos, falando das mu-
lheres, seduzindo-as, temendo-as! Libertá-lo-iam, libertando-as. Mas é precisa-
mente o que receia. Obstina-se nas mistificações destinadas a manter a mulher 
acorrentada. (BEAUVOIR, 1967, 448/449) 

Podemos perceber, segundo Saffioti (1987) que os homens de classes 

mais baixas são duplamente prejudicados pelo sistema patriarcal. Todo o ho-

mem mantém em sua família mulheres, toda a vez que o salário masculino é 

maior do que o feminino, acaba prejudicando toda a esfera familiar inclusive 

os homens da família. Outro aspecto importante é entender que barrar as 

conquistas sociais das mulheres prejudica os próprios avanços sociais na luta 

dos trabalhadores.  

A manutenção dos referidos preconceitos interessa aqueles que pagam salários 
irrisórios a negros e mulheres (o salário é ainda menor quando se trata de mu-
lher negra), que os submetem a condições subumanas de trabalho, que se ne-
gam a assinar a carteira de trabalho de seus empregados negros empregadas, a 
fim de não pagarem encargos trabalhistas. (SAFIOTI, 1987, 30) 

O homem dentro da sociedade patriarcal como o grande provedor está 

sempre sentindo a sua masculinidade ameaçada. Não pode fracassar e devem 

manter características puramente masculinas. Segundo Saffioti (1987), o ho-

mem passa por uma série de castrações ao seguir as normas de condutas im-

postas pela sociedade, este é o alto preço pago pelos homens que mantém o 

sistema patriarcal. O homem procura o incessantemente reforço de sua virili-

dade, muito dessa atitude se traduz em um ódio destinado a mulher, enten-

dendo o estupro como uma das maiores violências e que transporta em si a 

essência desse ódio fruto de suas frustrações. 

 

A opressão explica-se pela tendência do existente para fugir de si, alienando-se 
no outro, que êle oprime para tal fim; hoje essa tendência se encontra em cada 
homem singular: e a imensa maioria a ela cede; o marido procura-se em sua es-
posa, o amante em sua amante sob a figura de uma estátua de pedra; ele visa 
nela o mito de sua virilidade, de sua soberania, de sua realidade imediata. (BE-
AUVOIR, 1987, 448) 

Por isso que se pode afirmar que a luta por igualdade de gênero não é 

restringida somente a situação da mulher. Logo, Saffioti (1987) afirma, deve-

mos falar sobre a construção social do papel social do oprimido sem esquecer 
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a construção social do papel do opressor5. Não é possível compreender a mu-

lher construída socialmente como sensível sem olhar o homem construído 

socialmente como viril. O sistema patriarcal sobrevive em uma relação dupla, 

entre homens e mulheres, dentro de um processo concreto e fixo de posições 

hierárquicas a partir do gênero. 

A presença ativa do machismo compromete negativamente o resultado das lu-
tas pela democracia, pois se alcança, no máximo, uma democracia pela metade. 
Nesta democracia coxa, ainda que o saldo negativo seja maior para as mulheres, 
também os homens continuarão a ter sua personalidade amputada. E vale a pe-
na atentar para este fenômeno. (SAFIOTI, 1987,  24) 

A formação dos primeiros movimentos de mulheres que buscavam avan-

ços em relação ao direito ao voto feminino, como o primeiro país a legalizar o 

voto feminino foi a Nova Zelandia em 1883, teve seu movimento mais marcan-

te nos Estados Unidos com o movimento Sufragete, conhecido como o início 

da primeira onda do movimento feminista, no século XIX. Influenciou diversos 

outros movimentos ao redor do mundo pela conquista do sufrágio feminino. 

Apesar dos primeiros movimentos por direitos das mulheres estivessem mais 

próximos dos movimentos da direita, a partir da metade do século XX, os mo-

vimentos de mulheres começaram a se aproximar da esquerda. Compreen-

dendo que o sistema capitalista era incapaz de diminuir a desigualdade de 

gênero ou de acabar com a exploração sobre a mulher.6 Como por exemplo a 

luta marcante por creches públicas nos Estados Unidos, na década 60, discutia 

profundamente a distribuição do dinheiro público. O alto custo de vida criava 

uma dupla jornada e uma dupla exploração sobre a mulher consequentemente 

das políticas econômicas adotadas pelos governos. Até mesmo quando a mu-

lher faz parte da elite, ainda sim, a mulher questiona a falta de representativi-

dade, já que em raras exceções a mulher exerce o poder de decisão mesmo 

dentro da esfera familiar. 

 A emancipação da mulher ameaça os privilégios dos homens dentro 

da sociedade patriarcal. Questionando as bases que sustentam o sistema, tan-

to em aspecto econômico, como político e a moralidade estabelecida. O femi-

nismo denunciou as dimensões sociais e históricas estabelecidas na sociedade 

e principalmente a posição secundária das mulheres na organização social. Os 

movimentos de mulheres formavam um grupo organizado de novos sujeitos 

coletivos, que denunciavam a desigualdade, a exploração e a violência que 

sofriam e que por anos passou pelo processo de naturalização. Reivindicavam 

                                                           
5Entendendo assim, que não se pode compreender o papel da mulher na sociedade como inferior sem 
entender o papel do homem como superior. 
6As reivindicações especificas do movimento de mulheres questionam profundamente as bases em que 

se apoia todo o sistema capitalista. 
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dentro do espaço social seus próprios interesses e construíam sua luta por 

emancipação, em não raros os casos exclui os homens destes projetos. Após os 

primeiros levantes de mulheres, a realidade social foi revelada a baixo do 

manto da moralidade construída por intelectuais há muito séculos. Os proje-

tos de transformação da própria sociedade foram obrigados a se abrir à reali-

dade que as mulheres denunciavam. Concluindo assim, o que os diversos mo-

vimentos feministas demonstram é que não há movimentação social possível 

a partir da exclusão da voz, dos projetos e dos sonhos das mulheres. 
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A SUBSTÂNCIA DO MEDO EM TEORIA GERAL 

DO ESQUECIMENTO DE AGUALUSA 

SARA DA COSTA MACEDO 

 “Ludovica nunca gostou de enfrentar o céu.” É com esta frase que José 

Eduardo Agualusa inicia a aventura de Ludo, uma portuguesa nascida em 

1925, que desde a infância era “diferente”. Negava-se sair às ruas sem seu 

guarda-chuva preto, e mesmo a troça dos colegas de escola não a demoviam 

do hábito. Havia nela já um quê de desconfiança, de insegurança. O mundo não 

lhe parecia acolhedor, o perigo lhe assombrava como algo iminente e imprevi-

sível, era preciso proteger-se.  

Contudo, sua adolescência “quase normal” foi interrompida. Um homem, 

amigo de seu pai, a violentou, num momento – talvez o único – em que ela se 

desprotegeu. O cenário idílico da praia, seu lugar de descanso e leitura, foram 

palco da atrocidade. Ali Ludo percebeu que mesmo estando coberta do céu 

que a assustava, o perigo se revelara como ela sempre temeu: provável e tan-

gível. 

Naquela época eu ainda saía de casa. Levava uma vida quase normal. (...) Havia 
uma fila de barraquinhas montadas na areia. (...) Entrei. Ouvi um ruído e, ao vol-
tar-me, vi um sujeito à porta, sorrindo para mim. Reconheci-o. (...) Quando dei 
por isso ele já estava sobre mim. (...) Gritei. Bateu-me no rosto, pancadas fortes, 
sincopadas, não com ódio, mas como se estivesse a divertir-se. Calei-me. 
(AGUALUSA, 2012 P. 166) 

Ludo fora estuprada por um amigo de seu pai num momento de sua vida 

onde as coisas pareciam encaixar-se.  Já saía às ruas sem seu fiel guarda-

chuvas, ia ao liceu, nadava na praia em férias com a família. A violência acom-

panhada do sorriso, da diversão do agressor, a colocou diante de uma realida-

de perturbadora: o que ela sentia, não era prioridade, seu corpo e sua dor de 

nada valiam.  “O estupro não é um ato sexual. É um ataque. Trata-se de vencer, 

de conseguir um objeto – e a mulher é objetificada neste caso. Trata-se de poder. 

E há também pessoas que sentem prazer com isso.” (ABAKAN, 2015) 

Contudo, a reação do pai de Ludo se coloca na narrativa como a segunda 

agressão sofrida pela personagem, talvez a pior. Fruto de uma sociedade ma-
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chista, em meados dos anos 40 do século passado, o homem a vê como causa-

dora da violência, a que deve ser castigada. Nem mesmo as provas do ataque, 

como o sangue nas roupas da filha e a identificação do criminoso que fugiu, fez 

com que o pai de Ludo percebesse na filha a vítima do ataque, para ele ela se 

tornara a vergonha da família, e para puni-la ele a espancou. Uma dor sobre a 

outra, uma dor pela outra, dores somadas no destino corrompido da portu-

guesa.  

Cheguei à casa aos soluços, o vestido rasgado, cheio de sangue, o rosto inchado. 
O meu pai compreendeu tudo. Perdeu a cabeça. Esbofeteou-me. Enquanto me 
açoitava com o cinto, gritava comigo, puta, vadia, desgraçada. Ainda hoje o ou-
ço: Puta! Puta! A minha mãe agarrada a ele, minha irmã em prantos. (AGUALU-
SA, 2012 p. 166) 

 

A distorção da culpa não é incomum nos casos de violência sexual, ela 

pode acontecer por parte da vitima, da sociedade ou da família, principalmen-

te se o ambiente é machista ou opressor. Apesar da passagem do tempo em 

que a violência ocorre na narrativa, cerca de 70 anos atrás, estes conceitos 

ainda permanecem, na cultura do estupro, e a sociedade atual está em luta 

constante para mudar estes parâmetros.  

O machismo e o patriarcado estão mais incutidos na ordem social e jurídica ho-
dierna do que aparentam. Uma de suas faces é a cultura de estupro, que res-
ponsabiliza a vítima pela violência que sofreu em razão de algum comporta-
mento discrepante do papel social esperado de seu gênero; ainda, pelo incenti-
vo à prática de estupro enquanto correção de comportamento feminino tido 
como desviante e pela consequente isenção ou minoração da culpa do agressor. 
(FILHO e FERNANDES [20?]) 

O estupro sofrido por Ludo lhe gerou uma conseqüência que poderia ter 

sido benigna, mas foi devastadora devido ao tratamento que teve. Ludo ficou 

grávida. A violência física por parte do pai não foi sua pior brutalidade, a clau-

sura a que ele submeteu a filha, principalmente devido ao fato da gestação, e a 

forma como ele a ignorou foram os piores contribuintes para os transtornos 

psicológicos sofridos posteriormente pela personagem. O meu pai morreu sem 

nunca mais me dirigir a palavra. Eu entrava na sala e ele levantava-se e ia em-

bora. (AGUALUSA, 2012 p. 167)  

Ludo foi violentada por um conhecido e abandonada por aquele de quem 

principalmente se esperava a proteção e o carinho. A gravidez conseqüente da 

violência foi tratada como um motivo de vergonha, um absurdo, uma nojeira. 

A filha, que poderia ter sido sua razão de acreditar no amor, foi retirada assim 

que nasceu: Nem cheguei a ver o rosto da minha filha. Tiraram-na de mim. 

(AGUALUSA, 2012 p. 166). Os motivos para não confiar nas pessoas que Ludo, 
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inconscientemente, já tinha desde a infância, foram sacramentados a partir do 

acidente. Nada mais seria como era antes, o destino da personagem de Agualu-

sa será o isolamento e a solidão. 

Ludo, contudo, é uma mulher forte. Apesar de suas características físicas 

não serem descritas na obra, ela é delineada como determinada, pelo menos 

no seio do lar, capaz inclusive de matar quando fosse preciso. Dava aulas par-

ticulares para ganhar algum sustento, não precisando assim sair de casa, e ao 

ver-se diante da hipótese do casamento da irmã – seu suporte emocional des-

de o acidente e a morte da mãe- viu-se feliz, mas também desesperada. O cu-

nhado era um ilustre desconhecido, o terceiro homem que viria a decepcionar 

e mudar a vida de Ludo. Angolano, natural do catete, fora a Aveiro a negócios e 

pediu Odete em casamento duas semanas após conhecê-la. A mudança para 

Luanda era eminente, e apesar dos protestos de Ludo, seu destino na nova 

pátria estava traçado. 

Há uma relação de amor e ódio entre Ludo e Orlando na novela de Agua-

lusa, é ele quem leva as irmãs que pacífica e seguramente viviam na conhecida 

Portugal, para o desconhecido e a guerra das terras africanas, mas também é 

de suas mãos que Ludo ganha seu primeiro fiel companheiro masculino: o cão 

albino a quem a mulher batizou Fantasma. É para si, Ludovica. Para lhe fazer 

companhia. A senhora passa demasiado tempo sozinha. (AGUALUSA 2012 p. 

13)   

Orlando era um ladrão de diamantes, um homem que Ludo só conheceu 

depois que desapareceu, juntamente com sua irmã, durante a guerra civil. É ao 

ver-se só no apartamento que a personagem descobre o cunhado, através da 

arma de fogo que ele escondia, dos diamantes roubados que mudam não so-

mente a vida de Ludo, mas de outros personagens da trama, da revista porno-

gráfica encontrada trancada no escritório. Foi através dele que Ludo perdeu a 

irmã, mas foi na África que ela a princípio repudiava que o mundo sombrio de 

Portugal se revestiu de cores, depois de 30 anos de solidão. 

Penso em Orlando. Odiei-o, ao principio. Depois comecei a apreciá-lo. Ele podia 
ser muito sedutor. Um homem e duas mulheres sob o mesmo teto – conjunção 
perigosa. (AGUALUSA, 2012 p. 65)  

A opressão da protagonista por parte do sexo masculino, simbolizada no 

agressor sexual, na figura do pai repressor e violento, no cunhado sedutor e 

vigarista, é sintetizada na tentativa de invasão de seu apartamento, por dois 

homens, que queriam os diamantes roubados de Orlando. A força de Ludo, na 

tentativa de defender-se como nunca havia se defendido antes, com a arma de 

fogo do cunhado e o tiro certeiro que ceifa a vida do meliante, representa a 
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capacidade da mulher subjugada, vista como inferior diante do homem e de 

sua força física natural, alicerçada pela sociedade patriarcal.  

  Os homens são definidos em termos de sua conquista nas instituições sociais 
elaboradas, eles são participantes, por excelência, nos sistemas das experiên-
cias humanas feitos pelos homens. Num nível moral, o mundo da “cultura” é de-
les. As mulheres, por outro lado, dirigem as vidas, que parecem ser irrelevantes, 
à distinção formal da ordem social. Seu status é derivado de seu estágio no ciclo 
da vida, de suas funções biológicas e, em particular, de seus laços sexuais e bio-
lógicos a homens específicos. E mais, as mulheres são mais envolvidas do que 
os homens nos materiais “sujos” e perigosos da existência social, dando a luz e 
pranteando a morte, alimentando, cozinhando, desfazendo-se das fezes e equi-
valentes. (ROSALDO, 1979) 

Após este incidente, Ludo decide trancar a única porta do apartamento 

com uma parede. Construiu com suas próprias mãos, sem cessar, o bloqueio 

concreto que nada mais era que a materialização do bloqueio psicológico que 

sofria. Pensando em curto prazo que a comida que tinha armazenado seria 

suficiente, movida pelo medo da guerra e das pessoas, ela se enclausura num 

ato de suicídio inconsciente. O isolamento imposto por seu pai, após a agres-

são sexual, agora era infligido pela própria vitima.   

Isolamento social passivo é “aquele fenômeno de privação social contínua ou 
variável que ocorre à revelia do sujeito, ou seja, aquelas contingências de vida 
ou situações sociais que determinam um indivíduo a afastar-se involuntaria-
mente do seu contexto social. (...) Já o isolamento social voluntário é composto 
por “aquelas formas de isolamento onde o sujeito é o elemento ativo do proces-
so, isto é, é ele quem, espontaneamente e sem sofrer qualquer pressão externa, 
anseia e busca tal distanciamento do seu meio social habitual, seja por um perí-
odo de tempo restrito, seja por um período prolongado.” (DANTAS, 1993, p. 11 -
13)   

Acompanhada pelo cão Fantasma, ela enfrenta o terror da fome, da dor, e 

da possibilidade da loucura. O cão tem uma função muito significativa em 

Teoria geral do esquecimento, é o símbolo da fidelidade, da amizade, e posteri-

ormente da fé. Após a morte de Fantasma, anos depois do encerramento de 

ambos, Ludo vê no animal uma ponte entre ela e o divino, atribuindo a ele a fé 

que não conseguia conferir a Deus.  

Continuo a não acreditar, nem em Deus, nem na humanidade. Desde que Fan-
tasma morreu cultuo o espírito d’Ele. Converso em Ele. Julgo que me escuta. (...) 
Como, aliás, os santos, aqueles que se vangloriavam de conversar com Deus. Eu 
sou menos arrogante. Converso comigo, julgando conversar com a alma doce de 
um cão. Em todo caso são conversas que me fazem bem. (AGUALUSA, 2012 p. 
92) 
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A fé de Ludo no espírito do animal simboliza sua fé no tangível. Ludo não 

se sentiu protegida por Deus quando aconteceu o “acidente”, como ela deno-

mina o estupro. Contudo, Fantasma foi seu apoio e segurança em seu pior 

momento, durante os anos de clausura no apartamento. Com ele ela dividiu 

angustias, medos, sonhos e a comida. Fantasma é palpável, mesmo após a 

morte, diferente do Deus que Ludo, até então, nunca havia sentindo. 

Ludovica matou o ladrão, mas teve a compaixão de segurar-lhe a mão e 

cantar-lhe uma cantiga até que a morte o sucumbisse; matou o macaco Che 

Guevara para matar sua fome e a de Fantasma, mas sofreu sua morte, a falta 

de seus olhos tão humanos. Matou os pombos que caçara, mas poupou a vida 

daquele que carregava um bilhete de amor na anilha. Ludo era forte, precisou 

ser forte diante da vida que teve, mas preservava em si a piedade que lhe foi 

negada. Preservava a esperança, um amor de mãe adormecido no peito que 

ela entregou ao órfão Sabalu, o primeiro homem a devolver-lhe a vida, na ino-

cência da criança necessitada de colo. Ao invadir-lhe o apartamento para rou-

bar e decidindo cuidar da “avó”, Sabalu é a oferta de Deus (ou de Fantasma), 

Sua mão puxando Ludo de volta à vida.  

 
-Tu ainda és uma criança. 
-Não consigo avó. Como posso ser criança longe das mãos da minha mãe? 
- Eu dou-te as minhas.  
Ludo não abraçava ninguém  havia muito tempo. Perdera um pouco a prática. 
Sabalu teve de lhe erguer os braços. Foi ele mesmo fazendo ninho no colo da ve-
lha senhora. (AGUALUSA, 2012 p. 121-122)    

 

É no reaparecimento da filha de Ludovica, ao final da narrativa de Agua-

lusa, que a mulher consegue reunir os fragmentos da vida que lhe fora rouba-

da. Descobrindo que era adotiva, a mulher decide procurar pela mãe, e a en-

contra já na companhia de Sabalu, num momento de vital importância para o 

destino da personagem, que é o momento em que ela permitira a Sabalu que-

brar a parede que a separava do restante do mundo. Neste ritual de romper a 

barreira física que a impedia de viver em contato com o mundo, que o princi-

pal obstáculo é rompido: Ludo se abre novamente para a humanidade.  

A mulher de Teoria geral do esquecimento é o retrato de tantas mulheres 

que, independente da época histórica, vêem-se vitimas de um sistema, fragili-

zadas e oprimidas pela figura masculina, sem possibilidades de escolha. Ludo 

reúne em si a força de quem, apesar das adversidades, ainda crê na vida e na 

amizade, no amor puro que a salvou. 

Agora passou. Saio às ruas e já não sinto vergonha. Não sinto medo. Saio às ruas 
e as quitandeiras cumprimentam-me. Riem-se para mim, como parentes próxi-
mas. As crianças brincam comigo, dão-me a mão. Não sei se por eu ser muito 
velha, se por eu ser tão criança quanto elas. (AGUALUSA, 2012 p. 167) 
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A MAIS EXTREMA DAS VIOLÊNCIAS CONTRA A 

MULHER: REFLEXÕES SOBRE OS 

ASSASSINATOS POR QUESTÕES DE GÊNERO 

NA AGLOMERAÇÃO URBANA DO SUL (AUSUL) 

MARÍLIA CARDOSO LOPES (FURG) 

Desde que as denúncias sobre o assassinato e o espancamento de mulhe-

res entraram na ordem do dia do movimento feminista brasileiro, em meados 

dos anos 1980, a questão da violência contra as mulheres, gradativamente, 

passou a ser incorporada na agenda política, tanto dos movimentos sociais, 

quanto dos governos latino-americanos.  

Reconhecido internacionalmente pela criação de uma das três leis mais 

avançadas do mundo sobre o tema – Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha -, 

o Brasil, recentemente, incluiu no Código Penal, através da Lei 13.104/2015, a 

mais extrema das violências de gênero contra as mulheres: o feminicídio. Na 

América Latina, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru, República 

Dominicana e Venezuela também contam com formas legais de punir o femini-

cídio, uns por meio da reforma do código penal, outros estabelecendo agra-

vantes para esses casos. Segundo o documento Diretrizes Nacionais para inves-

tigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mu-

lheres (feminicídios) essas alterações tem como objetivo comum identificar as 

mortes de mulheres no conjunto de homicídios que ocorrem em cada país 

para visibilizar e dimensionar as mortes intencionais de mulheres por razões 

de gênero, até então ocultadas pela falta de dados estatísticos oficiais. Nesse 

sentido, nomear as mortes violentas de mulheres como femicídio ou feminicí-

dio faz parte das estratégias para sensibilizar as instituições e a sociedade 

sobre sua ocorrência e permanência na sociedade, além de contribuir para o 

combate à impunidade, para a promoção dos direitos das mulheres e para 

estimular a adoção de políticas de prevenção à violência baseada no gênero. 

O ponto de partida que provocou a discussão sobre esses crimes na Amé-

rica Latina foram as mortes violentas e o frequente desaparecimento de mu-

lheres no município mexicano Ciudad Juarez, que levou o governo do país a ser 
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condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por sua omissão 

diante de tais crimes.  

 A utilização do termo feminicídio para designar esse tipo de crime, en-

tretanto, foi proferido pela primeira vez por Diana Russell, no ano de 1976, 

durante um depoimento frente ao primeiro Tribunal Internacional de crimes 

contra Mulheres, em Bruxelas. Em parceria com Jill Radford, Russell publi-

caria, posteriormente, o clássico Femicide: The politcs of Woman Killing, que se 

tornou a principal referência para os estudos na área. As autoras queriam des-

mascarar o patriarcado, instituição que se sustenta no controle do corpo e na 

capacidade punitiva em relação às mulheres e, enfatizar a dimensão política 

desses assassinatos. Ao dotar de caráter político os homicídios de mulheres, as 

autoras revelavam um sistema no qual poder e masculinidade são sinônimos e 

contribuem para a misoginia (SEGATO, 2006).  

De acordo com Rita Segato (2006:3), “[...] En un medio dominado por la 

institución patriarcal, se atribuye menos valor a la vida de las mujeres y hay una 

propensión mayor a justificar los crímenes que padecen”. Por isso, segundo a 

pesquisadora argentina, era necessário demarcar, em especial nos meios de 

comunicação, que há crimes que somente poderão ser explicados quando 

pensados no contexto do poder patriarcal.  

Corroborando, Marcela Lagarde (2008: 216) defende que o feminicídio 

ocorre “cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permi-

ten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de 

niñas y mujeres”, e o concebe como o conjunto de violações aos direitos huma-

nos das mulheres  incorporados nos crimes e desaparecimentos. Por isso, 

afirma que “hay feminicidio en condiciones de guerra y de paz” (LAGARDE, 

2008: 217). 

Embora ocorram diferentes modalidades de feminicídio no con-

texto latino-americano, o chamado feminicídio íntimo, aquele come-

tido por homens com os quais a vítima tem ou teve relação íntima, 

familiar, de convivência ou afins, é o mais frequente no Brasil. O 

Mapa da Violência 2015 apontou um aumento de 21% no número de 

mulheres assassinadas entre os anos de 2003 e 2013 no país, que pas-

sou de 3.937, em 2003, para 4.762 vítimas, em 2013, o que represen-

ta 13 homicídios femininos diários1. A taxa de homicídios, no perío-

do, cresceu 8,8%, subindo de 4,4 para 4,8 assassinatos por 100 mil 

                                                           
1 O Mapa da Violência 2015 tem como fonte de dados o Ministério da Saúde que, desde 1996, utiliza a 

10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) para a classificação dos homicídios de acordo com a causa da morte, um dos dados 
fundamentais para os estudos sobre o assassinato de mulheres. No estudo, é considerada a soma das 

subcategorias de agressões listadas entre a X85 e a Y09, as chamadas Agressões Intencionais, para 

selecionar os óbitos de mulheres considerados homicídios. 
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mulheres. Essa é a quinta maior taxa do mundo, de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 

O feminicídio no contexto da AUSUL 

Apesar de a violência contra as mulheres ser um fenômeno global, o con-

texto em que tais crimes ocorrem são diferenciados. Por isso, a geógrafa femi-

nista mexicana Damian Bernál (2010:68) ressalta a necessidade de localizar-

mos o problema tanto no espaço, quanto no tempo:   

cada lugar tendrá  sus  propias características y tendrá elementos en común con 
otros lugares, como las relaciones de poder entre los géneros que tendrán sus 
especificidades dependiendo de la constitución del lugar y el entramado de las 
relaciones entre mujeres y hombres [...]. 

A partir desse pressuposto, passamos a analisar os assassinatos de mu-

lheres por questões de gênero em uma região específica do estado do Rio 

Grande do Sul. Atualmente, existem duas regiões administrativas2 de atuação 

da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional do estado do 

Rio Grande do Sul (METROPLAN) instituídas por lei – a Aglomeração Urbana 

do Sul (AUSUL) e a Aglomeração Urbana do Norte (AULINOR), no estado. A 

AUSUL está localizada na porção meridional do estado e faz parte da Mesorre-

gião Sudeste Rio-grandense. Essa região foi criada no ano de 1990 e era, a 

princípio, formada por Pelotas e Capão do Leão. A partir do final do ano de 

2013, Arroio do Padre, Rio Grande e São José do Norte foram incluídas na 

Aglomeração.  

Os centros urbanos de Pelotas e Rio Grande, distantes cerca de 50 km en-

tre si, são os principais núcleos da Aglomeração. Além disso, apresentam perí-

odos de desenvolvimento industrial, comercial e urbano, assim como de crise 

e estagnação que são, por vezes, coincidentes (Soares et al., 2005).  

A população da Aglomeração, segundo o Censo Demográfico realizado em 

2010, era de 578.034 habitantes, a maioria mulheres (Tabela 01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 A Aglomeração Urbana do Nordeste, que compreendia os municípios de Caxias do Sul, Bento Gon-

çalves e entorno, foi convertida em 2013 na Região Metropolitana da Serra Gaúcha.  
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Tabela 01. População da AUSUL, segundo sexo, 2010. 

Municípios Total Mulheres Homens 

Arroio do Padre  2.730   1.316   1.414  

Capão do Leão 24.298   12.336   11.962  

Pelotas 328.275   174.077   154.198  

Rio Grande  197.228   102.245   94.983  

São José do Norte  25.503   12.500   13.003  

Total AUSUL  578.034   302.474   275.560  

Fonte: Censo Demográfico – IBGE, 2010. Organização da autora. 
 

 

Entre os cinco municípios que compõem a AUSUL, apenas em São José do 

Norte residiam mais homens do que mulheres naquele ano (IBGE, 2010). 

Desde o ano de 2013, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do 

Sul (SSP/RS), através da criação do Observatório da Violência contra a Mulher, 

coleta e trata os dados gerados em nível municipal, com o objetivo de monito-

rar a violência contra mulheres e meninas no estado. O foco são as ocorrências 

policiais que têm a mulher como vítima, nos crimes de ameaça, lesão corporal, 

estupro, femicídio e femicídio tentado – estes últimos, considerando apenas os 

casos em que há relação afetiva entre vítima e agressor.  

O estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 2012 e 2014, regis-

trou mais de 215 mil ocorrências de crimes contra as mulheres3, tipificados 

pela Lei Maria da Penha (Tabela 02). O ano de 2012 foi o mais violento, supe-

rando 73 mil registros. Nos anos seguintes foram observadas reduções nos 

números dos registros, que apresentaram uma variação negativa de 3,73% no 

período. O crime alvo de maiores denúncias em todos os anos foi o de ameaça, 

atingindo a marca de 131.962 ocorrências. As denúncias referentes à lesão 

corporal totalizaram 78.611 casos. Mais de 3,7 mil mulheres e meninas regis-

traram violência sexual no estado. Quanto aos feminicídios, foram registrados 

268 casos, pelo Observatório, durante estes três anos. O número de tentativas 

de feminicídio, por outro lado, representa quase o dobro dos assassinatos, 

mesmo que consideremos somente os anos de 2013 e 2014, já que anterior-

mente o feminicídio tentado não era considerado uma variável de análise da 

Secretaria de Segurança.   

 

 

 

                                                           
3 Os dados utilizados tiveram como fonte o Sistema de Informações Policiais – SIP, da Secretaria de 
Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP/RS), e foram divulgados pelo Observatório da Violência 

contra a Mulher.  
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Tabela 02. Mulheres vítimas, segundo tipo de violência, Rio Grande do Sul, 2012 - 

2014. 

Municípios 2012 2013 2014 Total 
Variação 

relativa (%) 

Ameaça 44.493 43.789 43.680 131.962 -1,82 

Lesão corporal 27.147 26.166 25.298 78.611 -6,81 

Estupro 1.374 1.300 1.051 3.725 -23,51 

Femicídio con-

sumado 101 92 75 268 

-25,74 

Femicídio tentado - 229 287 516 25,33 

Total 73.115 71.576 70.391 215.082 -3,73 
Fonte: Secretaria de Segurança Pública do RS. Organizado pela autora. 
 

Embora a grande maioria dos crimes tenha apresentado redução de re-

gistros durante o período observado, os números da violência contra as mu-

lheres no estado continuam sendo expressivos, em especial, quando compre-

endemos que expõem apenas parte da realidade: os crimes que foram regis-

trados nas delegacias de polícia do estado. De acordo com a pesquisadora 

argentina Diana Lan (2011: 189), que analisou o circuito espacial da violência 

doméstica no referido país, geralmente são as mulheres pobres que, ao recor-

rer às diferentes instancias institucionais para denunciar a violência, contri-

buem para dimensionar a problemática da violência doméstica, retirando-a do 

espaço privado.   

Na AUSUL, a ameaça também foi o tipo de crime mais relatado e registra-

do pelas mulheres durante o período, chegando a 5.808 denúncias na região, 

com aumento de 6,40% em 2014 quando comparado com 2012. Foram reali-

zados 4.466 registros de mulheres por lesão corporal. O município de Pelotas 

registrou mais da metade dos casos, 2.568, chegando ao posto de quarto mu-

nicípio do Estado com o maior número de registros por lesões corporais no 

período. Em relação ao estupro, considerado o crime menos denunciado pelas 

mulheres, foram 155 registros na região da Aglomeração.  

 

Tabela 02. Mulheres vítimas, segundo tipo de violência, AUSUL, 2012 - 2014. 

Municípios 2012 2013 2014 Total 
Variação relati-

va (%) 

Ameaça 1.937 1.810 2.061 5.808 6,40 

Lesão corporal 1.516 1.458 1.492 4.466 -1,58 

Estupro 56 59 40 155 -28,57 

Femicídio consumado 3 3 5 11 66,67 

Femicídio tentado - 17 20 37 17,65 
Fonte: Secretaria de Segurança Pública do RS. Organizado pela autora. 
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O Observatório registrou 37 tentativas de assassinato de mulheres nos 

anos de 2013 e 2014, nesta região do Estado. Por outro lado, 11 assassinatos 

de mulheres entre os anos de 2012 e 2014 (Tabela 03), quando houve um 

crescimento de 66,67% nos casos de feminicídio registrados pelo órgão.  

Pelotas registrou feminicídio em todos os anos, totalizando 7 mulheres 

assassinadas e ocupando o 7º lugar no estado entre os municípios que tiveram 

o maior número de registros. Em Rio Grande, município em que não havia 

registro de feminicídio nos anos de 2012 e 2013, ocorreram três assassinatos 

somente em 2014. Até mesmo o município de Capão do Leão, que não havia 

registrado números expressivos (se comparados a outros municípios da regi-

ão) relativos aos outros crimes e que possui uma população feminina signifi-

cativamente menor do que os municípios polo da AUSUL, registrou um caso de 

feminicídio no período. 

 

Tabela 03. Feminicídios, AUSUL, 2012 – 2014. 

Municípios 2012 2013 2014 Total 

Arroio do Padre -  -   - -  

Capão do Leão - 1 - 1 

Pelotas 3 2 2 7 

Rio Grande - - 3 3 

São José do Norte  - -   - -  

Total 3 3 5 11 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do RS. Organizado pela autora. 

 

Em 2012, Pelotas registrou feminicídios nos bairros Porto, Monte Bonito 

e Centro. Em 2013, no Fragata e no Centro. No último ano do período, 2014, os 

crimes ocorreram no Fragata e no Laranjal. Em Capão do Leão, o feminicídio 

registrado em 2013 ocorreu no bairro Jardim América. No município do Rio 

Grande, os crimes registrados em 2014 foram praticados nos bairros Vila 

Mangueira, Vila Maria e no Centro. 

O espaço de ocorrência dos crimes, na grande maioria dos casos, foi o 

privado. Ao menos em oito dos registros a residência da vítima é referida co-

mo o local de ocorrência do crime. Um deles, em Rio Grande, ocorreu em via 

pública, quando a vítima estava próxima ao seu local de trabalho. Sobre dois 

crimes praticados em Pelotas, nos anos de 2012 e 2014, não havia informa-

ções relacionadas ao local de ocorrência na base de dados da SSP/RS.  
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As mulheres que foram assassinadas na AUSUL apresentavam idades va-

riadas, entre elas, uma menina de apenas 14 anos e uma mulher com 60 anos, 

mas a maioria delas possuía entre 20 e 40 anos de idade.  

Quanto à escolaridade, a grande maioria (8) das vítimas na região possu-

ía Ensino fundamental completo. Duas haviam concluído o Ensino médio e 

uma possuía formação no Ensino superior. 

Em oito, dos onze crimes registrados no período, a vítima havia tido um 

envolvimento conjugal com o agressor. Contudo, na ocasião do feminicídio a 

maioria dessas relações (5) já havia terminado, e a recusa a esse fato pelo 

agressor é, geralmente, apontada como motivação para os crimes. Filho (2) e 

irmão (1) foram acusados nos outros três casos. O fato de todos os crimes 

registrados como feminicídio terem sido praticados por pessoas conhecidas 

das vítimas dialoga com o procedimento adotado pelo órgão de segurança, 

que o realizava antes da existência da lei 13.104/2015, a Lei do Feminicídio. 

O instrumento utilizado para realizar quatro dos crimes foi a arma de fo-

go. A arma branca (faca) foi utilizada em um dos crimes e outros dois ocorre-

ram com o emprego de força física. Sobre os demais assassinatos, não havia 

informações sobre a forma de ocorrência.   

Destacamos que apenas os municípios polos – Pelotas e Rio Grande – 

disponibilizavam às mulheres em situação de violência equipamentos de aten-

ção, como casas-abrigo, delegacias especializadas e, centro de referência, no 

caso do primeiro. Além disso, dos cinco municípios que compõem a região, 

apenas Rio Grande e São José do Norte contavam com algum organismo de 

políticas para as mulheres, no período analisado. Este fato deve ser conside-

rado quando observamos poucos registros de agressões, mas a ocorrência de 

um caso de feminicídio, em um município como Capão do Leão. A ausência de 

políticas públicas de enfrentamento à violência contribui para que muitos 

crimes continuem encobertos e só venham a fazer parte das estatísticas em 

casos extremos, como o assassinato. Cabe salientar ainda, no último período, a 

extinção de órgãos que eram responsáveis por planejar e implementar políti-

cas públicas com o objetivo de combater a desigualdade e garantir os direitos 

das mulheres, entre elas, estratégias de enfrentamento e combate à violência 

contra mulheres e meninas, em âmbito nacional e estadual: o Ministério das 

Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e, a Secretaria de Polí-

ticas para as Mulheres do Estado do Rio Grande do Sul, respectivamente.    

Neste sentido, é importante ressaltar não apenas as condições criadas pe-

lo próprio poder patriarcal para a persistência da violência como forma de 

manutenção e reprodução das relações desiguais de gênero, mas também a 

participação do Estado na continuidade da mesma, uma vez que, como afirma 

Marcela Lagarde (2008:217), há condições para o feminicídio quando o Esta-
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do, ou suas instituições, não dão garantias às mulheres e meninas e não cria 

condições de segurança que garantam suas vidas em comunidade, em casa, 

nos espaços de trabalho, trânsito, etc. Mais que isso, “Cuando el estado es parte 

estructural del problema por su signo patriarcal y por su preservación de dicho 

orden, el feminicidio es un crimen de Estado”. 
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MURO BRANCO, POVO MUDO- 

ATRAVESSAMENTOS ENTRE PIXAÇÃO E OS 

MOVIMENTOS FEMINISTAS 

LUIZA CAETANO AFFONSO (UFPEL) 
MONIQUE NAVARRO SOUZA (UFPEL) 

 

Dentre as diversas questões que a pixação levanta na sociedade contem-

porânea brasileira, talvez a mais pertinente seja referente ao espaço urbano e 

a nossa percepção sobre o mesmo. Quando observamos o significado dos mu-

ros, e de como a cidade pode ser transformada, passamos a entender a legiti-

midade dessa intervenção urbana, atuando como um dispositivo discursivo de 

poder (FOUCAULT, 1975), possibilitando uma rede de relações que podem 

estabelecer um nexo entre elementos heterogêneos da realidade. Esse disposi-

tivo enquanto uma formação, em um momento dado, responde a uma urgên-

cia (CASTRO, 2016). Assim sendo, o pixo tem uma função estratégica e crítica, 

um olhar sob a cidade e seus modos de interação no território. 

Para o teórico Félix Guattari (2012), as cidades são imensas máquinas 

produtoras de subjetividade individual e coletiva na trama urbanístico do 

contemporâneo. O pixo surge no cenário urbano como uma forma de expres-

são encontrada nos mais diversos espaços da cidade. E, em sua maioria, como 

mensagens que se contrapõem ao pensamento vigente pelo coletivo, agindo 

como problematizador de discursos naturalizados, operando como desestabi-

lizador de sentidos prontos; uma potente expressão crítica, que muito tem a 

dizer sobre a relação com o espaço onde ele opera. 

A linguagem dos muros brancos também fala e uma cidade sem pixação 

tem muito a nos dizer. Compreender o significado dos muros – brancos ou não 

– nesse processo seria um dos pontos de partida e, consequentemente, um dos 

pontos de conexão. Qual seria então a finalidade dos muros? A ideia de segu-

rança foi alimentada por décadas e gerou um novo modo de morar, porém, a 

segregação gerada pelos muros significa também silenciamento, exclusão e 

negação do direito à cidade. A professora e urbanista Raquel Rolnik afirma 

que os muros são maneiras de não resolver conflitos, e completa: 
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Há muitos exemplos que mostram como os muros são formas típicas de não re-
solução de conflitos. O muro que separa a fronteira dos EUA com o México, para 
evitar que os latinoamericanos entrem ilegalmente nos EUA, ou o muro que Is-
rael vem construindo na Cisjordânia desde 2002 para evitar que os palestinos 
circulem nesse território, são alguns exemplos. Os dois casos envolvem ques-
tões com implicações em termos étnicos, políticos e sociais. O fato é que, em vez 
de se trabalhar a questão e de se buscar soluções para ela, constrói-se um muro 
(ROLNIK, 2011, p.1). 

De acordo com o pixador, documentarista e integrante do MAPU (Movi-

mento Artístico Periférico Urbano), DjanIvson “o pixo não inutiliza uma pare-

de, um muro. O muro continua apto a cumprir sua função. Mas seu significado 

muda.” Ainda que boa parte da sociedade não problematize essa ressignifica-

ção, é necessário fazer uma leitura do pixo para além da ofensa à parede bran-

ca e do aparente ato de “vandalismo”. 

A pixação pode ser interpretada de diferentes maneiras pela população 

brasileira: “crime ambiental”, “vandalismo”, “ato de transgressão” ou “dano à 

propriedade” e ao “patrimônio público”. Grandes partes desses argumentos 

estão presentes em discursos cuidadosamente construídos pela mídia e pela 

repressão do Estado. Antes considerada contravenção – infração de menor 

gravidade – em 1998 a pixação ganhou o status de crime, e desde então a polí-

cia travou uma guerra ao pixo em diversos estados do país.  

No Brasil, a manifestação cultural urbana expressa através do pixo tem 

início nos anos 60, com os pixos de cunho político como “Abaixo a Ditadura” e 

“Fora Ditadura”. Na década seguinte começam a aparecer as pixações poéticas 

e literárias, ainda sem uma preocupação estética com as letras e tipografias, 

mas com foco em seu conteúdo e mensagem. Entre a década de 80 e 90 a pixa-

ção passa a sofrer influência da ideologia anarquista e do movimento punk, 

adotando em suas letras uma referência estética das capas de discos de rock e 

metal da época, e se apropriando de uma atitude rebelde através da ilegalida-

de. Essa influência gerou o tipo de pixação conhecida como tag, termo origi-

nalmente utilizado pelos grafiteiros em Nova Iorque e que descreve o modelo 

de assinatura dos pixadores.  

Na cidade de São Paulo, as tags ganharam uma estética única conhecida 

comoTag Reto. Com um processo de criação mais elaborado, os pixadores 

buscam se diferenciar criando um alfabeto próprio, com letras retas e alonga-

das, ocupando o maior espaço possível em seu suporte. O estilo Tag Reto é 

único no mundo inteiro, e tem influência na estética da pixação de outras ci-

dades do Brasil, como Porto Alegre e Curitiba. Segundo DjanIvson,  

[...] as pixações tendem a seguir a estética da cidade. O pixo paulista é mais reto 
porque a cidade é mais reta, cheia de muros, esquinas, prédios. Você vai no Rio, 
o pixo é mais enroladinho porque a cidade é de corcovado, é mais redonda. Vo-
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cê vai em Salvador, os pixos têm umas ondas que seguem as curvas da cidade. 
Em Minas também, os pixos são esticados como as montanhas de Belo Horizon-
te. Então, é muito interessante, o pixo segue as linhas guias da cidade (IVSON, 
2015, p. 1). 

Ao tomar os centros metropolitanos, a arte de rua libertária através da 

pixação não pede por espaço, ela simplesmente o ocupa. Tem pixador que 

risca apenas muros, outros preferem janelas e portas, os mais novos e deste-

midos preferem os pixos de escalada, e têm os que fazem todos os tipos. Inde-

pendente da modalidade, quanto mais o pixador tiver sua tag escrita nos su-

portes da cidade, mais visibilidade e reconhecimento ele terá em seu meio.  

Com a verticalização dos grandes centros urbanos e o crescimento das 

periferias, a cultura de rua se expandiu junto ao sentimento de insatisfação 

por parte da população marginalizada e invisibilizada pela sociedade. O grafite 

e o pixo criam na intervenção urbana algo que vai além do suporte – muros e 

paredes. Ao afetar o cotidiano do transeunte, estas expressões visuais dialo-

gam com a subjetividade de cada um, seja no incômodo, na empatia, na alteri-

dade, etc. Produzindo e transmitindo variados sentimentos, o pixo é marcado 

por um caráter de protesto, independente de ser uma tag, uma denúncia, ou 

uma mensagem de amor.  

O ato de escrever nas paredes, sem a devida autorização, carrega em si o 

poder de escancarar verdades e problematizar questões debatidas - ou não - 

na sociedade. Dessa forma, a pixação é uma potente ferramenta amplificadora 

das vozes não ouvidas, frequentemente presente em ações dos movimentos 

sociais. O pixo de cunho político, desde a censura imposta pela ditadura mili-

tar, ressignifica os muros da cidade, transformando-a em uma espécie de mí-

dia alternativa.  

Movimentos sociais como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra), a União da Juventude Comunista, o Movimento Estudantil e o 

Feminismo carregam em sua bagagem histórica o grito expresso através da 

tinta nos muros. A pixação é símbolo de resistência e de luta, denunciando 

junto à fachada a hipocrisia de um país que vê violência no ato de pintar uma 

parede, mas pouco questiona a violência praticada pelo Estado. Como aponta a 

escritora e pesquisadora Márcia Tiburi, 

[...] muitas vezes aquele indivíduo que se horroriza com a pixação está acostu-
mado a outras violências para a qual está anestesiado. Muitas vezes é seu prati-
cante. Os pixadores, neste sentido, tornam-se os sujeitos capazes de denunciar 
a falsidade da ordem e de quem, nela, é o sacerdote do silêncio. Os pixadores 
põem nome, um nome muito além do nome: tag com invasão de quem não foi 
convidado. Os pixadores são categoria social, são artistas, são críticos sociais, 
promotores de justiça, agentes de denúncia social.  (TIBURI, 2013, p. 50). 
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Nesse sentido, os movimentos sociais encontram no pixo uma forma 

combativa de expressão, expondo sua insatisfação sobre os diferentes contex-

tos históricos vividos no país. Quando observamos a linha histórica das pautas 

do feminismo, percebemos que todas elas foram escritas nos muros e utiliza-

ram desse veículo para dialogar com a sociedade. O manifesto urbano é o 

grande documento das lutas sociais. 

“Las ricas abortan, las pobres mueren”: a pixação feminista 

Inúmeras vezes apagadas da história, da arte e da literatura, as mulhe-

resvivenciam por séculos o que é ter os espaços negados e a voz calada. A 

sociedade machista opera na manutenção dessa limitação de espaço e na 

afirmação do lugar desubalternidade da mulher. Desde seu cerne, o feminismo 

atua como uma potente forçaantagônica - vitoriosa em diversas lutas- pelos 

direitos das mulheres. Na década de 70,nos Estados Unidos, a ativista e pro-

fessora Angela Yvonne Davis, militante do PartidoComunista e do Panteras 

Negras, foi perseguida e presa pelo FBI, dando início a umacampanha por sua 

libertação que ultrapassou as fronteiras norte americanas,movimentando 

apoiadores e ativistas em diversos países. A campanha intitulada “FreeAngela 

Davis” era estampada em cartazes, faixas, e também pixada nos muros efacha-

das da cidade. O movimento da pixação acompanha o feminismo há décadas 

econtinua ainda mais forte nos dias de hoje. 

Na Améria Latina, a pixação feminista vem se mostrando imponente em 

suamensagem de protesto e tomando conta das intervenções urbanas. No 

Brasil, esseprocesso anda de mãos dadas com os diversos feminismos atuan-

tes, e seudesenvolvimento nos diferentes âmbitos da sociedade. No artigo 

“Mulheres emMovimento” a autora Sueli Carneiro, doutora em Educação e 

fundadora do Geledés –Instituto da Mulher Negra, expõe sua visão sobre o 

movimento de mulheres no Brasil ea trajetória das mulheres negras no interi-

or desse movimento, e acrescenta: “Um dosorgulhos do movimento feminista 

brasileiro é o fato de, desde o seu início, estaridentificado com as lutas popula-

res e com as lutas pela democratização do país”(CARNEIRO, 2003). Em 2015, 

aconteceu uma onda de protestos feministas no país,dando origem ao que foi 

chamado de “primavera das mulheres”. Os protestosresultaram da enorme 

insatisfação das mulheres com a atual conjuntura política do país,que teve seu 

estopim no projeto de lei conhecido como PL 5069/2013, de autoria dopresi-

dente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB/RJ), e relatoria dode-

putado Evandro Gussi (PV-SP), que restringe o atendimento às vítimas de 

estupropelo Sistema Único de Saúde. Com a ameaça de perda dos direitos 
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conquistados, asmulheres foram às ruas e levaram junto à sua força, gritos de 

guerra e uma tinta spray. 

Na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, o ato contra o PL 5069/2013 

e pelasaída imediata de Eduardo Cunha da presidência da Câmara, também 

contou comintervenções urbanas como o lambe-lambe e a pixação. Contudo, 

na Marcha das Vadiasque ocorreu em 2014 na cidade, houve uma grande re-

percussão negativa sobre apixação realizada na fachada de uma igreja em que 

seu conteúdo era “tire seus rosáriosdos nossos ovários” e “se o papa fosse 

mulher o aborto seria livre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:Pixo na cidade de Pelotas-RS registrado em 2015. Fonte: Acervo Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:Pixação feminista em Pelotas-RS e produto dos protestos “Fora Cunha” e 

contra a PL 5069. Fonte: Acervo Pessoal 
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Figura 3: Registro de 2015 na cidade de Pelotas-RS. Fonte: Acervo Pessoal. 

 

Nessa perspectiva, podemos observar que o feminismo e a pixaçãose 

identificam em diversos aspectos, seja na ocupação dos espaços, no grito de 

protesto,na repercussão polêmica ou na dificuldade de inserção nos estudos 

culturais. Sobre essaquestão, a professora de estudos literários Sandra Regina 

Goulart Almeida acrescentaque 

o mesmo pode ser dito sobre a inserção do feminismo nos estudos culturais.Nas 
palavras de Stuart Hall, que evoca a emblemática metáfora da invasão eda in-
terrupção como trabalho crítico para descrever o que ele avalia comosendo 
uma produtiva e fértil entrada enviesada do feminismo nos estudosculturais, 
como um ladrão na noite, o feminismo forçou a entrada, causouuma interrup-
ção, fez um estardalhaço, apoderou-se do momento. (ALMEIDA, 2013). 
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O FEMININO NO CAMPO: MEMÓRIAS DE UMA 

EDUCADORA NA CIDADE DE ANTÔNIO PRADO 

LETICIA CHILANTI – FURG1 

Introdução 

Este trabalho faz parte da pesquisa desenvolvida trabalho de conclusão 

de curso e tem por finalidade apresentar uma análise sobre os aspectos cultu-

rais do ser professora no espaço rural no período de 1970 a 1980. As práticas 

culturais, nesta pesquisa, pretendem recompor a história do ensino nesse 

local, apresentando as percepções de Tarcila Maria Ghinzelli Besutti2 a cerca 

de seu período na escola, como aluna, até o início de sua vida profissional 

como professora na escola rural, em 1968. 

A pesquisa, em seu contexto mais amplo, tem por objetivo realizar análi-

se dos aspectos culturais do dialeto Talian3 no período de 1970 a 1980, e iden-

tificar como a ação do governo e das demais entidades políticas podem ter 

afetado seu uso e transmissão por parte dos descendentes dos imigrantes na 

região, onde o processo ocorrido durante o governo de Getúlio Vargas, no que 

tange a proibição do ensino, assim como, o uso da língua estrangeira por parte 

de imigrantes italianos e educadores, modificou o modo desses indivíduos se 

relacionarem dentro da própria comunidade e família. Para tal, serão utiliza-

dos depoimentos de moradores da região localizados na zona rural da cidade 

de Antônio Prado, fundada em 1886 e inserida na região conhecida como Ser-

ra Gaúcha4, os quais, mesmo após o término do mandato do então presidente 

                                                           
1 Acadêmica do Curso de História Bacharelado da Universidade Federal do Rio Grande. E-mail: 

ticia_lc@hotmail.com. 
2 Termo de posse assinado em 30 de abril de 1968 na “Escola Rural Isolada Conego José Benini”. Livro 
Termo de Posse p. 18. Termo de desligamento em 3 de março de 1976. 
3 O Talian constitui uma autodenominação dos falantes da RCI (Região de Colonização Italiana) para 

uma variedade supra regional do italiano como língua alóctone em contato com outras variedades do 
italiano e com o português. Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística. 

IPHAN. Certidão de Registro – Talian. Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Brasília, 

Distrito Federal, 10 de novembro de 2014. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Certidao_%20Talian.pdf>. Acessado em 28 de 

agosto de 2016. 
4 Lei Complementar nº 14.293 de agosto de 2013. 
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Getúlio Vargas, permaneceram sob tenaz efeito no ensino e uso do dialeto com 

tais restrições, conhecidas como 'Reforma Francisco de Campos’5, ecoando por 

um longo período após a reforma. 

Até o fim do século XIX e primeiras décadas do século XX, o movimento 

de imigrantes vindos da Itália para Brasil ocorreu de forma intensa, os primei-

ros por aqui chegaram na década de 1870, embora relatos de viajantes italia-

nos informem a existência de imigrantes desde o Brasil Colônia, porém entre 

as décadas de 1890 a 1910 ocorreu um maior fluxo para regiões do sudeste e 

sul do país. Em meados do século XIX, o governo brasileiro criou as primeiras 

colônias, estas, foram fundadas na região norte do Estado do Rio Grande do 

Sul. Segundo FAUSTO (1998), estes imigrantes eram, na maioria, da região do 

norte da Itália, vindos por decorrência de grandes transformações no país 

aliada à propaganda brasileira para colonização em terras no Novo Mundo. 

Após, em função do grande número de colônias, o governo criou e emancipou 

inúmeras favorecendo o crescimento de núcleos urbanos. Nestas regiões os 

italianos começaram um forte cultivo da videira e uma produção voltada à 

agricultura do tipo familiar, assim como pequeno comércio afim de fornecer 

mercadorias, até então, não produzidas na região. 

Após a abolição dos africanos escravizados, em 1888, a imigração italiana 

teve como característica o fornecimento de mão-de-obra para o Brasil.6 Os 

italianos se expandiram por Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

Neste sentido, o Rio Grande do Sul por ter recebido uma significativa quanti-

dade de imigrantes, mas, como mostra MANFROI (1975), também pela política 

do governo através da implantação de quatro Colônias Imperiais no sul do 

território brasileiro, embora tenha havido participação do governo imperial 

essas eram administradas diretamente pelo governo central, e foram: Conde 

D’EU, Dona Isabel, Campo dos Bugres e Silveira Martins.  

O interesse em ocupar tais regiões é traduzido pela preocupação do Im-

perador com possíveis novas invasões por parte de populações de países vizi-

nhos, como a Argentina de colonização espanhola; o qual com a política impe-

rial apresentava como objetivo principal colonizar essas terras. Outro objetivo 

da política imperial era continuar a implantação da pequena propriedade 

como mudança da produção agrícola, já iniciada com a vinda dos imigrantes 

alemães, ou seja, desenvolver uma geopolítica, proporcionando a proteção do 

território e desenvolvimento da região, até então ocupada somente por popu-

lações indígenas, as quais foram totalmente ignoradas durante este processo7.  

                                                           
5 CHAGAS, V. Didática Especial de Línguas Modernas. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 3ª 

Edição, 1982. 
6 CARNEIRO, J. Fernando. Imigração e colonização no Brasil. RJ: Universidade do Brasil.1990. 
7SOUZA. José Otávio Catafesto de. Um salto do passado para o futuro: as comunidades indígenas e os 

direitos originários no Rio Grande do Sul. IN. RS índio: cartografias sobre a produção do conhecimento 
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Além das políticas de desenvolvimento da região que proporcionaram a 

instalação dos indivíduos, analisa-se para identificar a formação cultural da 

região, o regime do Estado Novo, instaurado pela Constituição de 1937. De 

acordo com BERCITO (1990), foi marcado por medidas nacionalistas de cará-

ter político e cultural, também interferiu no desenvolvimento de práticas cul-

turais. Onde uma tentativa da criação de uma identidade brasileira com inten-

cionalidade de uma unidade nacional, frente a ameaça comunista, já em pleno 

fervor na Europa, caracterizou as medidas legislativas do período. Para tanto, 

foram utilizados elementos culturais: como a língua, a música, festas e símbo-

los, cívicos para alteração de valores culturais. No período em que o Brasil 

participou da Segunda Guerra Mundial, as ações governamentais se voltaram 

contra o possível perigo, que através da imagem do estrangeiro e descenden-

tes ligados aos países do Eixo, representavam ao país.  

Para a construção de uma identidade, CHARTIER (1990) aponto os ele-

mentos inseridos na tradição auxiliam na resistência à perda de valores, as 

atitudes do indivíduo são direcionadas para redes de dependência que o regu-

lam e o moldam. A religião, por si só não representa diferença cultural. Toda-

via, as devoções específicas que atingem determinadas comunidades se mos-

tram reveladoras de diferencias que, a partir de uma base, representam for-

mas sobrevivência encontradas, as quais se moldaram e se aglutinaram com 

referenciais nacionais.  

As festas realizadas nas comunidades, segundo ADAMI (1962), onde se 

apresentam comidas e danças típicas, além das novenas8, o que se ressalta é a 

exibição consciente destas peculiaridades, como sinal diferencial ouve-se o 

dialeto, esse, mediado por décadas de necessidades e objetivos desses imi-

grantes no Novo Mundo9, se moldando culturalmente e estabelecendo o perfil 

de determinado grupo. Nesse sentido, Tarcila relembra como foi o processo de 

alfabetização dos alunos pertencentes ao grupo do 1° ano, ou 1° série do ensi-

no fundamental, quando apresentavam dificuldades, a reação de dois ou três 

colegas mais velhos: “[...] em casa eram acostumados a falar o dialeto e che-

gam em sala de aula e eles querem se expressar em português e não conse-

guem, e então, eles ficavam rindo né. [...]. Depois eles ajudavam, menos esses 

dois, três. ” (Besutti, Tarcila M. G. 74 anos, 10 de fevereiro de 2015). Além de 

constituírem um diferencial na indústria do turismo, os dialetos das regiões de 

                                                                                                                                      
Org. Gilberto Ferreira da Silva, Rejane Penna, Luiz Carlos da Cunha Carneiro. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2009.  
8 A novena é uma devoção tradicional da Religião Católica, é rezada por nove dias consecutivos antes 

de uma grande festa. Entretanto, as novenas podem ocorrer em qualquer época do ano também. GÓES, 

Maria da Graça Coutinho de. Ex-votos, promessas e milagres: um estudo sobre a Igreja Nossa Senhora 
da Penna. 2009. 
9 O termo Novo Mundo refere-se ao período das Grandes Navegações para designar as novas terras 

descobertas na América a partir do século XVI. 
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colonização permitem a evocação uma identidade cultural, relacionado à ne-

cessidade que tem de pertencer ao seu grupo, os descendentes de imigrantes 

reconstroem por entre gerações uma identidade no país de adoção.  

Desenvolvimento 

Optamos por um trabalho investigativo sobre a Escola Municipal de En-

sino Fundamental Incompleto Cônego José Benini10, localizada na zona rural 

da cidade de Antônio Prado, na Linha Cândida São João Batista, por haver 

poucos trabalhos realizados sobre essas instituições nesse período, conhecido 

pelo intenso movimento de êxodo rural no pais; além disso, as diferenças das 

fontes históricas oficiais sobre as mesmas, em detrimento de outras institui-

ções localizadas no contexto citadino são gritantes, no que se refere a sua 

salvaguarda, ou por esta ausência significar que estas escolas, ainda hoje, re-

presentam uma parte marginal da escola brasileira. 

O trabalho parte de bases culturais que formam uma referência para o 

social e o político, entendido como matriz e suporte de uma identidade, da 

tradição e da memória de qualquer sociedade, e vamos ao encontro de CHAR-

TIER (1990), apontando que a cultura é o extrato daquilo que os homens cria-

ram ao longo do tempo numa dada sociedade. É, portanto, o elemento de or-

dem objetiva e intelectiva, algo que, através de gerações, se recebe do anterior 

intervindo de alterações, quer por abandono de certos elementos, quer por 

absorção de elementos novos.  

A cultura, assim como a memória, recebe-se do passado e transmite-se 

para o futuro. Conforme POZENATO, um elemento cultural deixa de ser valo-

rado, deixando de ter identidade e de ser memorizado, não pertencendo a 

determinada sociedade como fator indenitário. Essa, não é imutável, constitui-

se de uma construção de uma desconstrução continua. Diversas discussões 

antropológicas alertaram para o fato variações culturais influírem decisiva-

mente no comportamento social. Embora, também segundo o autor: 

Os verdadeiros motivos para a revalorização da cultura local são de ordem ética 
e política. De ordem ética por invocar códigos de comportamento do passado, 
envolvendo-os numa aura de heroísmo mítico, para contrapô-los a uma desa-
gregação de costumes que sua ideologia conservadora não aceita. De ordem po-
lítica, na medida em que defende um espaço para uma minoria cultural, amea-
çada pela padronização. Daí o seu compromisso entre a afirmação da diferença, 
por um lado e, por outro, a reivindicação de uma identidade brasileira. (Pozena-
to, 2003:25) 

                                                           
10 Criada pelo Decreto Estadual n° 8.629, de 11 de fevereiro de 1958, denominada pelo Decreto 

Estadual n° 12.656, de 28 de setembro de 1961. 
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Para tanto, utilizamos de fontes primárias do acervo histórico estadual 

da 4° Coordenadoria Regional de Educação e Ensino, localizado na cidade de 

Caxias do Sul, tais como: fotografias, atas, relatórios ou diários de classe e 

boletins. Usamos também fontes orais, como a entrevista com uma ex-

professora do ensino rural da referida escola, na tentativa de recuperar as 

histórias da escola rural através da memória dessas pessoas, as quais, por 

vezes em contraste com as fontes oficiais, produzidas por instituições ligadas 

ao governo ou órgãos reguladores, remetem somente uma face da realidade 

escolar do período analisado. 

A pesquisa está sendo desenvolvida através de questionário semiestrutu-

rado, utilizando perguntas abertas, as quais, possibilitam ao entrevistado 

apresentarem suas opiniões sem o controle das respostas pelo entrevistador. 

Com a aplicação de perguntas padronizadas o entrevistador garante o mesmo 

estímulo para todos os entrevistados. Embora, quando é solicitado que lem-

brem de alguma atividade realizada, trabalhamos com a memória, essa sendo 

passível de falhas e seleções, em função do tempo, como também por interfe-

rências (outras memórias, processos ou ações que misturam-se ou influem no 

guardo da memória alterando-a) externas ao entrevistado.  

Para a mesma, será aplicada análise de conteúdo, a qual, pode proporcio-

nar, embora sem conhecer o resultado final da pesquisa, a própria compreen-

são das fontes pode ocorrer durante a sua estruturação, possibilitando a 

aprendizagem. Embora, entendamos que, mesmo após a análise finalizada, no 

próprio processo de materialização do texto, são agregados valores e argu-

mentos que viabilizando ao pesquisador, neste caso, elaborar uma nova forma 

de aprendizagem; como também, uma intervenção dos discursos os quais o 

fenômeno investigado, de alguma forma, possa ter transformado.  

Nesse âmbito, Roque Moraes (2007) aponta que as categorias construí-

das auxiliam na compreensão, dos discursos produzidos no corpus; elas de-

vem ser formadas de modo que sejam significativas a o ponto de proporcionar 

um realce dos pontos interessantes no metatexto. Posteriormente, essa carac-

terização proporcionará a própria síntese das ideias, não por menos, estas 

necessitam representar os sujeitos, as vozes, dos textos analisados.  

Ainda, o autor alerta sobre a responsabilidade que uma única categoria 

ou metatexto, pode representar uma multiplicidade de vozes se manifestando 

sobre fenômenos investigados. Nesse sentido, os textos são “veículos de co-

municação de elementos linguísticos, marcados pela subjetividade e modos de 

interpretação e compreensão de todos os sujeitos envolvidos em sua produ-

ção” (MORAES, p.88, 2007); assim como, de outros sujeitos e práticas discur-

sivas ou culturais. O pesquisador precisa estar consciente de que ao examinar 

e analisar, seu corpus é influenciado por todo esse conjunto de vozes. 
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Algumas reflexões sobre a teoria e metodologia basilares da pesquisa são 

necessárias, tendo como norte estudos referentes à Memória, História Oral e 

História da Educação. Segundo Nóvoa11 apud Almeida (2009, p.213), a Histó-

ria da Educação ocupa um lugar de "marginalidade", e por vezes, distancia os 

agentes educativos que por ela passaram ou construíram, ficando no esqueci-

mento, além disso, critica uma história da educação direcionada somente no 

fato e na descrição, apontando para métodos que os agentes escolares se per-

cebam como sujeitos de um passado/presente escolar.  

O deslocamento do olhar com relação a construção do passado permite 

que determinadas estratégias realizados por diferentes indivíduos sejam per-

cebidas, assim, segundo Giovanni Levi12 apud Chartier (2002, p.84) “Nenhum 

sistema normativo é, de fato, suficientemente estruturado para eliminar toda 

possibilidade de escolha consciente, de manipulação ou de interpretação das 

regras, de negociação”, assim, a reconstituição dos “processos dinâmicos” que 

formam as relações sociais permitem estratégias traçadas nesse âmbito. No 

entanto, o historiador aponta para o debate acerca do “retorno da narrativa”, e 

ressalta que toda a história é construída com o uso de “fórmulas que gover-

nam a produção narrativa” (Chartier, 2002, p.86). 

A ficção e a realidade são percebidas como áreas fronteiriças, relaciona-

das a construção da narrativa utilizada, mas, possuem materiais próprios. 

Além disso, o autor ressalta os discursos utilizados na construção da narrativa, 

como sendo limitados pelos “recursos desiguais” daqueles que os produzem, e 

diz que 

“[...] o objeto fundamental de uma história que visa a reconhecer a maneira co-
mo os atores sociais dão sentindo a suas práticas e a seus discursos parece re-
sidir na tensão entre as capacidades inventivas dos indivíduos ou das comuni-
dades e, de outro lado, as restrições, as normas, as convenções que limitam – 
mais ou menos fortemente de acordo com sua posição nas relações de domina-
ção – o que lhes é possível pensar, enunciar e fazer. ” (Chartier, 2002, p.91) 

Toda a atividade humana é pensada através das diferenças e das depen-

dências, intrinsecamente ligadas, que separam os grupos sociais, ou, os inse-

rem em determinado contexto na esfera das representações por eles elabora-

dos, mas, ao mesmo tempo, não é perceptível ao próprio sujeito nela inserido. 

Nesse sentido, Janaina Amado13 apud Almeida (2009), apresenta que toda a 

narrativa possui uma dimensão simbólica que leva a um certo desapego do 

                                                           
11 NÓVOA, Antonio. História da Educação. Lisboa: Universidade de Lisboa, 1994. Tese de livre 

docência. p. 67 apud Almeida. 2009, p. 213. 
12 LEVI. Giovanni. Les usages de la biographie. Annales E.S.C. 1989, p. 1325-1336 (citação p. 1333-
1334) apud Chartier. 2002, p.84. 
13 AMADO, Janaína. O grande mentiroso: tradição, veracidade e imaginação em História Oral. Revista 

História. São Paulo, 2014, p. 125 – 136, 1995. 
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real em busca do imaginário, "quem narra, o que narra, por que narra, como 

narra, para quem narra, quando narra" (Almeida, 2009, p.214), são pontos a 

serem percebidos. 

As autoras Marieta Ferreira e Janaína Amado14 apud Martins (2013), ain-

da trazem que a pesquisa sobre a tradição oral das comunidades teve início na 

antropologia, permitindo conhecer mais profundamente as diversas culturas 

presentes no mundo. Ainda a história oral estabeleceu técnicas especificas 

para este tipo de pesquisa, novos procedimentos metodológicos e um conjun-

to próprio de conceitos. Instaurando a possibilidade do contato entre as diver-

sas camadas sociais, dispondo de um novo sistema para a produção qualitati-

va de fontes sobre os processos históricos, justificado pela busca de perspecti-

vas dos que se encontravam englobados dentro destes processos. 

O uso da memória feminina, ainda segundo MARTINS (2013), possibilita 

uma releitura do passado, nesse, uma construção no tempo presente gera uma 

expectativa do contato com as sensações anteriormente vivenciadas, propor-

cionando uma revisitação dos acontecimentos já que estavam perdidos na 

memória pela falta de acesso e utilização, este processo, de rememoração, traz 

juntamente sentimentos que são reelaborados no presente da entrevista, 

Mesmo estando sob a face da expectativa, o resultado da memória está desvin-
culado, em parte, do processo de contentamento, pois neste momento é possí-
vel que se perceba maiores detalhes que na situação presenciada passaram 
despercebidos. É neste sistema de rememoração que confrontamos as perspec-
tivas do passado e presente, mesmo desfrutando de uma releitura do passado a 
memória traz à tona uma nova percepção dos seus ideais resultando numa no-
va leitura sobre a vida, sobre o cotidiano e sobre sua própria identidade. (Mar-
tins, 2013, p.15) 

A história de vida de muitos atores sociais que fizeram parte da História 

da Educação por vezes é suprimida, ou esquecida, frente a realidade escolar e 

todo os problemas gerados pela falta de investimento na estrutura e formação, 

logo, se faz intrínseco conhecer a realidade de determinado período para en-

tender subjetividade das experiências e desafios por eles enfrentados frente a 

um sistema que está posto, e caminha a passos lentos, quase arrastados, para 

uma significativa alteração. Nesse sentido, Tarcila relembra sobre sua forma-

ção - a qual realizou os primeiros anos do ensino fundamental no distrito rural 

de Santana na cidade de Antônio Prado e posteriormente, seguiu o caminho 

para magistério no interior do Estado de São Paulo15, no período de sua alfa-

betização  

                                                           
14 FERREIRA, Marieta de Moraes. AMADO, Janaína(Org.). Usos e abusos da história oral. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2006. 
15 Segundo a entrevistada era o Colégio Madre Cabrini - vinculado ao Instituto das Missionárias do 

Sagrado Coração de Jesus, fundado no Brasil em 1903, as quais atuavam em diversas cidades no 
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Eram várias turmas, quando eu comecei a ir para a escola então, em Santana, 
era em Santana, professores daqui, daqui de Antônio Prado eles iam para lá, e 
moravam lá né, porque não tinha transporte direto.  Ai então a professora fica-
va na sala de aula, e nós aprendendo a escrever, a ler, mas decorando a página! 
Eu me lembro que eu aprendi a ler não o B A BA sabe, foi decorando os textos!  
Que estavam no livro. [...] nós decorávamos o texto então ali, então quando eu 
não sabia ia num outro texto e não sabia a palavra, então eu voltava para aquele 
texto que eu tinha decorado para ver o que significava, mas era difícil, porque 
uma professora só com todos os alunos, não era fácil. (Besutti, Tarcila M. G. 74 
anos, 10 de fevereiro de 2015.) 

Com o contexto de expansão do chamado ruralismo pedagógico a partir 

da década de 1930 e seu “desuso” a partir do período de industrialização, ou 

modernização, do campo na década de 1970, temos o crescimento do êxodo 

rural,  movimento que nos mostra o fato de o indivíduo ser alfabetizado não 

garante sua permanência no contexto ao qual está inserido; notamos, pela fala 

da entrevistada que teve seu letramento em zona rural como se davam as 

estratégias para aprender algo que não fazia parte de seu dia-a-dia, onde o 

próprio livro servia de base para aprendizagem da língua portuguesa, mas 

isso no entanto não serviu para sua permanência na região, optando por des-

locar-se até São Paulo para seguir com o estudo, desafixando-se do campo, 

lugar de crescimento de toda sua família. 

No processo de aumento da rede do ensino primária, ao longo da década 

de 1960, em específico no Estado do Rio Grande do Sul, os convênios estabele-

cidos entre a esfera estadual e municipal, procurou diminuir uma demanda 

nacional de erradicação do analfabetismo. Nesse movimento, criou-se a de-

manda de estrutura e profissionais para atuarem em locais por vezes isolados, 

não significando com a inserção de uma rede nacional e estadual16 de ensino, 

com conteúdo base a serem aplicados e repetidos - independente do contexto 

da escola, se de zona rural ou urbana, embora com pequenas inserções como o 

Clube Agrícola17, herança do ruralismo pedagógico - aos diferentes alunos com 

vista na erradicação do analfabetismo, uma real mudança de vida com o mes-

mo. Dito isso, apresentamos a estrutura da escola no período em que Tarcila 

lecionou, onde relembra que 

                                                                                                                                      
interior do país, tendo ela convivido com colegas, “meninotas”, das cidades de Caxias do Sul, Nova 
Prata, Veranópolis entre outras citadas. 
16 Para maior aprofundamento sobre ver o artigo de Jaqueline Daniela Basso A Educação Rural Escolar 

no Estado de São Paulo entre 1890 E 1970: breve discussão sobre o ruralismo pedagógico, em Revista 
HISTEDBR On-line, Campinas, nº 50 (especial), p. 63-76, maio 2013 - ISSN: 1676-258 63, a qual 

discute o processo histórico de expansão da educação escolar, sobretudo no campo, bem como a 

influência do ruralismo pedagógico neste processo. 
17 A proposta do Clube Agrícola nas escolas localizadas em zona rural veio juntamente com a expansão 

da rede de ensino, já fazendo parte do Regimento da Escola, inserido no guia confeccionado pela 

Coordenadoria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul.  
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[...] a escola tinha moradia né, só tinha dois quartos, a cozinha pequenininha, e 
uma sala pequena, e grudada na escola, tinha as duas salas de aula. [...] Na sala 
de aula era assim ... carteiras normais, aquelas classes individuais não eram jun-
tas sabe, e só o quadro pequeno O quadro pequeno era um sacrifício para a gen-
te escrever. (Besutti, Tarcila M. G. 74 anos, 10 de fevereiro de 2015.) 

A realidade da estrutura das escolas de zona rural apresentava, e apre-

senta, grande diferença com relação a zona urbana, desde a construção do 

prédio até o quadro de funcionários, como rememorado pela entrevistada, 

também outra professora/diretora tinha moradia junto à escola, em função do 

tempo de deslocamento trabalho-casa atrapalhar o próprio andamento das 

aulas; como também trazemos o acumulo de funções, com relação ao tipo de 

investimento direcionado à zona rural no período, sendo notado até no Regi-

mento Escola Estadual de 1° Grau Incompleto (Sem previsão de continuidade) 

já de 1983, no Título II que diz da organização administrativo-pedagógica, 

Capítulo I que diz do papel da direção, Artigo 9° diz que “Na ausência do titu-

lar da Direção cabe a um professor, autorizado pelo Órgão competente, de-

sempenhar as atribuições indicadas no artigo.”18 Já no parágrafo único, ressal-

tar que “No caso de a Escola contar somente com um professor a ele cabe, uma 

vez autorizado pelo Órgão competente, responder pela direção da Escola. ”19. 

Além do Capítulo II, que diz dos serviços da secretaria, Artigo 13, trazendo a 

mesma possibilidade de atribuições ao professor para a secretaria20, mostram 

como o cargo acabava por agregar outras funções dentro da mesma escola 

face ao número de alunos ou tamanho da escola. 

Ainda dentro do processo de aumento da rede do ensino primária, gerou-

se a necessidade de professores que tivessem algum conhecimento da região 

onde trabalhariam, abrindo locais para inserção de inúmeras mulheres, as 

quais, como Tarcila mudou-se para São Paulo com apoio de um grupo de frei-

ras com vistas a o estudo, a partir de estratégias, superaram o abismo existen-

te na educação a elas direcionada, possibilitando também que conquistassem 

sua autonomia com relação à renda familiar e espaço profissional. A entrevis-

tada conta como foi o processo de inserção na comunidade de São João, e os 

desafios que enfrentou para se deslocar até o trabalho, 

[...]fui trabalhar lá em São João, que foi um sacrifício, que eu tinha que sair de 
segunda-feira, ou domingo de noite, para voltar no sábado seguinte [...] tinha 
um ônibus que ia para Caxias, ia pra Caxias só de manhã, seria as oito horas da 
manhã saia daqui eu sempre chegava tarde, as oito e meia eu chegava lá. Então, 
a minha prima cuidava dos alunos até eu chegar. E daí na hora da saída não, es-

                                                           
18 Regimento Escola Estadual de 1° Grau Incompleto Sem previsão de continuidade. Departamento de 
Educação Fundamental. Porto Alegre. 1983. p. 8. 
19 Idem ibid, p. 8. 
20 Idem ibid, p. 9. 
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se mesmo ônibus ele voltava cinco horas, aí pelas cinco e meia mais ou menos 
ele passava lá em São João, mas isso era só uma vez por semana, e as vezes a 
cada quinze dias, porque eu parava no fim de semana lá em São João. (Entrevis-
tada: Besutti, Tarcila M. G. 74 anos, 10 de fevereiro de 2015.) 

O relato apontando sua alfabetização por uma mulher, a qual como ela, se 

deslocando por horas até chegar a escola onde lecionava, além de enfrentar a 

aglomeração de turmas que juntavam na mesma sala de aula alunos de diver-

sos graus de escolarização, não havendo alteração na estrutura do contexto 

em que foi alfabetizada para quando lecionou em São João, no período anali-

sado, na década de 1970, e nos registros de funcionários e professores da 

escola constam apenas nomes de mulheres.  

Dentro disso, encontramos muitos atores sociais que são esquecidos em 

meio a produção historiográfica, mas também, quando apreendidos são ob-

servados estando condicionados à determinados papeis sociais em função de 

seu lugar na cadeia de produção econômica ou de seu gênero, em nosso caso, a 

função do educador direcionada à figura feminina. Essa, ocupando um lugar 

pré-estabelecido ao longo do século XX, historicamente construído e cultural-

mente mantido, onde a professora é associada a mulher, pois desempenharia 

algo similar ao que desenvolve no seio da sociedade patriarcal, remetendo a 

imagem de mãe, cuidadora e responsável pelo desenvolvimento da moral. 

Conclusão 

Para Elisabeth Souza Lobo21 apud Silva Felix (2012), com relação à “divi-

são sexual de funções e tarefas incidem tanto estratégias de utilização (apro-

priação) do corpo, através de suas “qualidades” naturais ou sociais, como re-

presentações de qualidades” (Silva Felix, 2012, p.7). Onde, as funções no tra-

balho feminino são associadas a discursos pautados na construção biológica 

do corpo; ainda as autoras apresentam que “a própria qualificação é sexuada, 

e reflete critérios diferentes para o trabalho realizado por homens e mulheres, 

ocorrendo frequentemente uma desqualificação do trabalho feminino, assimi-

lado a dons naturais” (Silva Felix, 2012, p.7). Sobre a construção do lugar co-

mum do feminino Chartier diz que,  

“Definir a dominação imposta às mulheres como uma violência simbólica ajuda 
a compreender como a relação de dominação, que é uma relação histórica e cul-
turalmente construída, é afirmada como uma diferença de natureza, irredutível, 
universal. O essencial não é, portanto, opor termo a termo uma definição bioló-
gica e uma definição histórica masculina/feminino, mas antes, identificar os 
discursos que enunciam e representam como “natural” (portanto, biológica) a 

                                                           
21 LOBO, Elisabeth Souza. A classe operária tem dois sexos: trabalho, dominação e resistência. 2 ed. 

São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2011. 
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divisão social (portanto, histórica) dos papéis e das funções. ” (Chartier, 2002, 
p.96) 

A pesquisa nos permite entender o ensino rural no decorrer da década de 

1970, através principalmente da escola em zona rural Cônego José Benini, 

percebemos como o processo de desconstrução, quando apoiado nas repre-

sentações que os sujeitos elaboram ao rememorarem determinado aconteci-

mento passado, permitem a compreensão dos mecanismos de manutenção, ou 

linguagem, utilizados pelos diferentes agentes sociais na manutenção de de-

terminados papeis com base em “dons naturais”. No caso da construção sim-

bólica que é associada a figura da professora, essa questão foi percebida 

quando voltamos nosso olhar para as memórias que são construídos a partir 

de um presente vivido, essas trazem um discurso a respeito de seu mundo 

relacionado ao tempo em que exerceu sua profissão, do sentido da vida, elabo-

rado a partir do afastamento temporal com relação ao período rememorado e 

da percepção que tem de si, com relação aos outros ligados a isso direta ou 

indiretamente. 

 Até o momento as fontes analisadas nos permitem observar que, de 

acordo com as fontes orais haviam muitas dificuldades enfrentadas, além de 

confrontarem com as fontes oficiais - que trazem a ideia de conformação com 

o que era exigido pelos inspetores, possibilitando arranhar uma estrutura que 

coloca o educador ligado naturalmente à figura feminina, sem qualquer difi-

culdade enfrentada, ou empecilho que tenha influenciado a vida de seus alu-

nos, moradores da zona rural no período.  
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PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
IDEOLOGIA DE GÊNERO E A BATALHA 

DISCURSIVA PELA ESCOLA PÚBLICA  
EM RIO GRANDE 

ELVIS PATRIK KATZ (FURG)1 
KELI AVILA DOS SANTOS (FURG)2 

 

Considerações iniciais 

No Brasil contemporâneo os pesquisadores do campo das Ciências Hu-

manas assistem cada vez mais o avanço de grupos e propostas que pretendem 

recolocar posições mais ou menos conservadoras na ordem do dia. De fato, a 

irrupção dessas vozes ameaça algumas conquistas de grupos minoritários ou 

marginalizados ao longo de nossa história. Isso ocorre porque a tônica dessas 

ações citadas vem tendo ênfase na tentativa de modificar a própria legislação 

brasileira, articulando-se dentro dos limites legais, portanto, para estender 

suas concepções para toda a sociedade. Refiro-me aos projetos oriundos do 

Escola Sem Partido, por exemplo, ou às mobilizações de pais e instituições 

religiosas/conservadoras/liberais que conseguiram extirpar a chamada “ideo-

logia de gênero” de muitos Planos Municipais de Educação em todo o País. 

Assim ocorreu em Rio Grande - RS, cidade que escolhemos para focar nossa 

análise e evidenciar a disputa discursiva a respeito da construção e aprovação 

do PME.  

Tais planos foram objeto de polêmicas ao incluir temáticas no currículo 

que alguns grupos chamaram de “ideologias de gênero”. Nesse cenário ficaram 

frente a frente diferentes organizações políticas, religiosas e de especialistas 

em educação num embate bastante interessante que evidenciou a importância 

dada por toda sociedade a escola pública brasileira. Dessa forma, tendo como 

fonte as notícias do Jornal Agora buscamos descrever nesse artigo a discussão 

                                                           
1 Licenciado em História – FURG. Mestrando em Educação pela FURG. Membro do Grupo de Estudos 
em Educação, Cultura, Ambiente e Filosofia - GEECAF/FURG. 
2 Graduada em Pedagogia e Licenciada em História. Mestranda em Educação pela FURG. Membro do 

Grupo de Estudos em Educação, Cultura, Ambiente e Filosofia - GEECAF/FURG. 
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que envolveu a decisão final da Câmara Legislativa de retirar dos planos tudo 

aquilo que pudesse indicar um ensino que contemplasse um currículo que 

atentasse para as questões de gênero e a orientação sexual na escola. 

Mas antes de começarmos, é interessante mencionar algumas ideias que 

baseiam o presente artigo, as quais têm suas histórias ligadas aos Estudos 

Culturais e o pensamento de Michel Foucault. Com relação aos estudos foucau-

ltianos utilizou-se da análise discursiva para apresentar as enunciações rela-

cionadas ao tema “ideologia de gênero”, as quais estavam presentes no Jornal 

Agora. É relevante mencionar que para nossa análise “o que está em questão é 

o que rege os enunciados e a forma como eles se regem entre si para constituir 

um conjunto de proposições aceitáveis” (FOUCAULT, 2015: 39), pois o que é 

importante analisar nesses enunciados é a forma como o poder circula entre 

eles, como essas relações de poder se constituem e se desenvolvem buscando 

conquistar o direito de externar a verdade sobre determinado tema. Segundo 

Rosa Maria Bueno Fischer: 

[...] é preciso ficar (ou tentar ficar) simplesmente no nível de existência das pa-
lavras, das coisas ditas. Isso significa que é preciso trabalhar arduamente com o 
próprio discurso, deixando-o aparecer na complexidade que lhe é peculiar. E a 
primeira tarefa para chegar a isso é tentar desprender-se de um longo e eficaz 
aprendizado que ainda nos faz olhar os discursos apenas como um conjunto de 
signos, como significantes que se referem a determinados conteúdos, carregan-
do tal ou qual significado, quase sempre oculto, dissimulado, distorcido, inten-
cionalmente deturpado, cheio de “reais” intenções, conteúdos e representações, 
escondidos nos e pelos textos, não imediatamente visíveis (2001: 198). 

Não se tratava, portanto, de encontrar algo que explicasse ou estivesse 

por trás das próprias enunciações analisadas, mas sim usá-las como forma de 

construir uma história dos acontecimentos discursivos que permearam o 

debate em torno da “ideologia de gênero” no Plano Municipal em questão. 

Para isso, também era importante tomarmos um sentido da noção de cultura, 

dado que é nela que toda essa luta pela construção da verdade se desenvolve. 

Essa verdade não é, de acordo com Foucault: 

O conjunto de coisas verdadeiras a descobrir ou a fazer aceitar, mas o conjunto 
de regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao 
verdadeiro efeitos específicos de poder. Não se trata de um combate “em favor” 
da verdade, mas em torno do estatuto da verdade e do papel econômico-
político que ela desempenha (2015: 53). 

Para nosso estudo também utilizamos a abordagem dos Estudos Cultu-

rais. Campo que se preocupa em evidenciar as conexões que envolvem os 

sujeitos através da cultura e das relações de poder que os perpassam. Nesse 

sentido os Estudos Culturais atuam de forma produtiva ao desnaturalizar as 



67 
 

relações sociais e a cultura, enxergando-as como lutas sociais capazes de pro-

duzir e reproduzir verdades aceitáveis pela sociedade. 

De forma talvez mais importante, os Estudos Culturais concebem a cultura co-
mo campo de luta em torno da significação social. A cultura é um campo de 
produção de significados no qual os diferentes grupos sociais, situados em po-
sições diferenciais de poder, lutam pela imposição de seus significados à socie-
dade mais ampla. A cultura é, nessa concepção, um campo contestado de signi-
ficação [...] Os Estudos Culturais são particularmente sensíveis às relações de 
poder que definem o campo cultural (SILVA, 2009: 133-134). 

Como os Estudos Culturais, entendemos a educação como imersa em re-

lações de poder, dado que se insere na própria cultura. Dessa forma nos inte-

ressa analisar as matérias veiculadas na presente mídia a fim de evidenciar 

essas relações de luta pela verdade. Para tanto nosso corpus documental é 

composto por nove notícias veiculadas pelo website do jornal entre abril e 

junho de 2015, período em que era discutido e analisado o Plano Municipal de 

Educação pela Câmara de Vereadores a o Executivo Municipal.  

Da mesma forma, ao analisarmos os discursos que pretendemos sob o 

prisma das relações de força, temos que nosso objetivo também se configura 

para a realização de uma história genealógica. “O genealogista parte em busca 

do começo − dos começos inumeráveis que deixam esta suspeita de cor, esta 

marca quase apagada que não saberia enganar um olho, por pouco histórico 

que seja” (FOUCAULT, 2015: 20). Esses começos possíveis são encontrados 

por meio de dois momentos definíveis: a proveniência e a emergência. A pro-

veniência, em primeiro lugar, possibilita visualizar em cada época “sob o as-

pecto único de um caráter ou de um conceito a proliferação dos acontecimen-

tos através dos quais (graças aos quais, contra os quais) eles se formaram” 

(FOUCAULT, 2015: 20-21). Ela tem por finalidade conhecer a rede de aconte-

cimentos e práticas, discursivos ou não, que estavam presentes antes da 

emergência de uma determinada enunciação (FOUCAULT, 2015: 21).  

A emergência, diferentemente, “é portanto a entrada em cena das forças; 

é sua interrupção, o salto pelo qual elas passam dos bastidores para o teatro, 

cada uma com seu vigor e sua própria juventude” (FOUCAULT, 2015: 24). Na 

emergência evidenciam-se as relações de poder que permitiram às formações 

discursivas serem como são, e não as outras possibilidades que estavam em 

jogo no momento da proveniência; em termos cronológicos, a emergência 

ocorre após a proveniência e torna visível apenas algumas falas presentes 

anteriormente. De certa forma, o que Foucault nos provoca a fazer é “uma 

tentativa permanente de deslegitimar o presente valendo-se da História, como 

um esforço para transformar o que se supõe natural em algo problemático e 

não forçosamente necessário” (SOUZA, 2011: 64). 
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O Plano Municipal de Educação e a “ideologia de gênero” 

O Plano Municipal de Educação foi criado a partir de um processo de de-

bate que começou na Confederação Nacional de Educação – CONAE de 2010 e 

que resultou na aprovação, pelo Congresso Nacional, do Plano Nacional de 

Educação (PNE). Este documento passou a ser decenal, transcendendo gover-

nos e com difusão metas educacionais de médio e longo prazo. Ele também 

orienta o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração com os 

Planos Estaduais e Municipais de Educação: 

A Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o no-
vo PNE, que agora é lei, estipulam que as metas nacionais, especialmente aque-
las que dizem respeito às etapas obrigatórias da educação nacional, são respon-
sabilidades conjuntas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municí-
pios. Considerando que as visões de políticas públicas e as soluções para os de-
safios educacionais são as mais diversas e que os Planos Municipais de Educa-
ção a serem elaborados ou adequados ao novo PNE e aos PEEs exigem com-
promisso e envolvimento de todos – sociedade e governos. “(PME, CADERNO 
DE ORIENTAÇÕES, 2014: 6) 

O Plano Municipal de Educação é um documento que define metas edu-

cacionais para o município por um período de 10 anos. Trata-se de uma exi-

gência prevista na Lei Federal nº 7.911 de 24 de Junho de 2015 que instituiu o 

Plano Nacional de Educação (PNE). Esse documento não é um plano do Go-

verno municipal, mas um Plano de Educação do Município, Integrado ao Plano 

Estadual de Educação e ao PNE. A Câmara de Vereadores foi a responsável em 

aprovar o PME, o qual deveria ter sido construído e debatido democratica-

mente entre professores e sociedade civil mais ampla.  

Em Rio Grande, o documento foi produzido a partir da realização de ex-

tensa discussão com as comunidades escolares do município que elegeram 

delegados com o intuito de representar essas comunidades e suas demandas. 

Assim, realizou-se o “6º Congresso Municipal de Educação, nos dias 13 e 14 de 

2014, no qual 700 delegados escreveram a primeira minuta do novo Plano 

Municipal de Educação” (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015: 6). Após 

esse congresso houve a participação dos envolvidos, pelo Fórum Municipal de 

Educação, sobre as metas e estratégias aprovadas no 6º COMED; em seguida o 

texto-base do PME retornou às unidades escolares e instituições envolvidas 

para novo debate e eventuais ajustes necessários. Na Conferência Municipal 

de Educação, “nos dias 15 e 16 de abril de 2015, no qual 700 delegados nova-

mente debateram o Texto Base, fizeram suas alterações e o Documento Final 

foi aprovado na Plenária do dia 16/04; Revisão Final do texto do PME pelo 

Fórum Municipal de Educação” (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015: 6). 

Logo na sequência desse percurso de debates, estratégias e criação de possibi-
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lidades com o objetivo de criar um plano capaz de suprir as necessidades es-

colares, elaborado e organizado a partir das demandas do Município do Rio 

Grande, ele foi entregue ao Executivo Municipal no dia 07 de maio de 2015. 

Em seguida parte para verificação de análise técnico-jurídica da Prefeitura 

Municipal do Rio Grande e é finalmente conduzido à Câmara Municipal de 

Vereadores para apreciação e aprovação da Lei. 

Os conflitos discursivos que nos deteremos concentram-se na polêmica 

ocorrida justamenta na Câmara, quando os vereadores decidem suprimir as 

questões relativas a “ideologia de gênero” presentes no PME. Dessa forma, 

torna-se importante explicar em que consiste esse termo e com quais objeti-

vos ele foi cunhado: 

A ideologia de gênero é um termo que apareceu nas discussões sobre os Planos 
de Educação, nos últimos dois anos, e tem sido apresentado a nós como algo 
muito ruim, que visa destruir as famílias. Trata-se de uma narrativa criada no 
interior de uma parte conservadora da Igreja Católica e no movimento pró-vida 
e pró-família que, no Brasil, parece estar centralizado num site chamado Obser-
vatório Interamericano de Biopolítica. [...] Meus estudos mostraram que o ter-
mo é usado em 1998, em uma Conferência Episcopal da Igreja Católica realiza-
da no Peru, cujo tema foi “A ideologia de gênero – seus perigos e alcances” (FU-
LANI, 2016). 

Portanto, a “ideologia de gênero” constitui-se numa generalização simpli-

ficadora dos Estudos de Gênero e objetiva deslegitimar as temáticas relacio-

nadas a esse tema. Com isso, os grupos contrários às questões de gênero e 

orientação sexual classificam essas concepções como “ideológicas” para afir-

mar sua contingência, e diminuir sua força de verdade. Em 2015 a luta discur-

siva em torno do plano se intensifica, instaurando um clima de disputa pela 

escola e o currículo escolar; instituições brigam pelo direito de serem ouvidas, 

principalmente aquelas que estiveram trabalhando durante todo o processo 

de criação do documento. O corpo de vereadores da casa se pronuncia contra 

alguns itens contidos no plano por se tratarem, segundo os vereadores, de 

assuntos que devem ser tratados somente no âmbito familiar e não no espaço 

escolar. Alguns membros do legislativo argumentavam que o debate desses 

assuntos em sala de aula iria destruir as famílias, entendida como a família 

tradicional patriarcal e heterossexual, unicamente. Em contrapartida, os cons-

trutores do PME afirmavam que os vereadores estavam priorizando uma for-

ma de constituição familiar e menosprezando outras de constituir esse núcleo. 

Estariam eles marginalizando os indivíduos que não se adequassem a este 

modelo de se relacionar e constituir laços de afeto. Segundo esse grupo: 

O saber científico sobre o corpo e sobre o sexo, no interior do dispositivo da se-
xualidade, define como padrão e verdade o binarismo característico da hetero-
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normatividade, classificando o que estivesse fora desta ordem como sendo ilíci-
to ou imoral. A sexualidade é capturada por uma mecânica de normalização cu-
ja norma parte da crença da materialidade irredutível e primeira do sexo (FON-
SECA; SANTANA, 2014: 3). 

Desse modo, a “ideologia de gênero” apareceria como uma forma de des-

legitimar o debate, relegando quaisquer tentativas de romper com a norma ao 

domínio das ideologias, entendidas como concepções mais ou menos defeituo-

sas acerca da realidade. Tal tática discursiva também está presente nos ditos 

do movimento Escola Sem Partido, que ao incorporar a crítica à “ideologia de 

gênero” busca também excluir todas as vozes que advoguem contra suas con-

cepções. Assim, as ideologias não seriam “fatos objetivos”, mas manifestações 

politicamente comprometidas que se orientam por interesses, e não pela ver-

dade. 

Mapeando acontecimentos no Jornal Agora 

Em 15 de abril de 2015, o Jornal Agora publica a matéria sobre a Confe-

rência Municipal de Educação, anunciando que ela se estenderá por mais um 

dia e faz um breve apanhado sobre os outros encontros sem maiores descri-

ções do evento. No dia 10 de maior, o jornal comunica que o Plano Municipal 

de Educação havia sido entregue ao atual prefeito da cidade na manhã do dia 

07 pelos representantes do Fórum Municipal de Educação para sua aprecia-

ção. Menciona-se que o documento “será analisado pelo prefeito e encami-

nhado à Assessoria Jurídica para análise técnica e, posteriormente, será envi-

ado à Câmara de Vereadores para apreciação. Pelo estudo auferido, o plano 

tem validade para os próximos 10 anos” (JORNAL AGORA, 2015). No dia 27 do 

mesmo mês a matéria comunica a população riograndina que o Plano Munici-

pal de Educação havia sido entregue pelo prefeito às mãos do presidente da 

Câmara e juntamente com o Secretário da Educação do município relataram a 

trajetória de elaboração do documento, frisando ao presidente da casa que 

este juntamente com o corpo do legislativo analisasse o projeto a fim de con-

tribuir para aprovação do mesmo “visando a todo o trabalho realizado por 

centenas de mãos junto ao Poder Executivo.” (JORNAL AGORA, 2015). Perce-

be-se que ao longo das matérias o jornal apenas relata os fatos, mantendo a 

população informada sobre os caminhos que o plano já havia trilhado, sem 

maiores explicações.  

Nas notícias publicadas em abril e maio de 2015 fica evidente o longo 

percurso de elaboração do PME: “O qual já vem sendo construído desde o ano 

de 2014, em diversos momentos: Pré-Comed, 6º Congresso Municipal de Edu-

cação (6º Comed), constituição do Fórum Municipal de Educação” (JORNAL 

AGORA, 2015). Ainda em maio, o Plano foi recebido pelo Executivo Municipal 
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e encaminhado para o Legislativo sem maiores restrições; Em notícia de 22 de 

junho vemos o início dos conflitos acerca do teor do PME: 

Entrou em apreciação, [...] na Câmara Municipal, o Projeto de Lei do Executivo 
(PLE) que cria o Plano Municipal de Educação 2015-2025. O debate levou cen-
tenas de manifestantes ao local, uns pela aprovação do PLE, outros contrários. 
O principal motivo da polêmica foi o item 7.35 do Plano, que discorre sobre 
ideologia de gênero (JORNAL AGORA, 2015). 

Vemos nesse ponto que o Agora simplesmente acata, sem nenhuma críti-

ca, o nome de “ideologia de gênero” como termo representante das questões 

relacionadas ao gênero e a sexualidade. Essa postura indica, no mínimo, o 

desconhecimento da temática, já que se utiliza de uma generalização feita por 

grupos conservadores e religiosos contrários ao item. O 7.35 dissertaria sobre 

a “ideologia de gênero” e teria causado o cancelamento da sessão. De acordo 

com o jornal “o tumulto foi tanto que o presidente do Legislativo, vereador 

Thiago Pires Gonçalves - Thiaguinho (PMDB), decidiu encerrar a sessão” 

(JORNAL AGORA, 2015). Percebe-se nessa fala que o jornal parece concordar 

com a decisão do presidente da casa, uma vez que denomina como “tumulto” 

uma manifestação feita por populares a fim de exercer seu direito a democra-

cia. O periódico comunica a população que a votação se realizaria no dia se-

guinte e expõe o item 7.35 do plano da seguinte forma: 

O polêmico item 7.35 do Plano Municipal de Educação insere, como meta de 
qualidade de educação, exatamente o seguinte: “garantir, nos currículos das es-
colas de Educação Básica, conteúdos sobre as questões de gênero e orientação 
sexual, por meio de ações colaborativas, buscando combater todas as formas de 
preconceito, promovendo programas que valorizem a diversidade e enfrentem 
o sexismo, racismo, xenofobia, homofobia, lesbofobia, a transfobia e demais dis-
criminações no ambiente escolar, no currículo e nas práticas pedagógicas (JOR-
NAL AGORA, 2015). 

Toda essa batalha discursiva (em cartazes, pronunciamentos, palavras de 

ordem, etc.) foi relatada pelo Agora como uma “polêmica”. Esse teria sido o 

motivo para que a sessão que modificou o PME final ocorresse com portas 

fechadas, e com apenas seis convidados por vereador. Num verdadeiro acor-

do, aprovou-se o Plano com impressionantes 15 emendas, ou seja, todas aque-

las anexadas pelos vereadores3. Segundo o Jornal: 

                                                           
3 Os itens retirados do PME final foram:  

“7.35 - garantir, nos currículos das escolas de Educação Básica, conteúdos sobre as questões de gênero e 
orientação sexual, por meio de ações colaborativas, buscando combater todas as formas de preconceito, 

promovendo programas que valorizem a diversidade e enfrentem o sexismo, racismo, xenofobia, 

homofobia, lesbofobia, a transfobia e demais discriminações no ambiente escolar, no currículo e nas 
práticas pedagógicas” (JORNAL AGORA, 2015)”. 

“7.47 - regulamentar, em forma de Lei Municipal, a permissão do uso do nome social, de transexuais e 

travestis, nas escolas da rede pública, no 1º ano de vigência deste Plano” (JORNAL AGORA, 2015). 
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Sem poder entrar no plenário, manifestantes, favoráveis e contrários às ques-
tões de gênero, permaneceram em frente ao Legislativo Municipal, com faixas, 
cartazes e bandeiras de protesto. Da mesma forma, no interior da Casa, todos os 
espaços previstos foram ocupados, por pessoas que manifestavam-se pacifica-
mente enquanto acompanhavam a votação, que se estendeu por toda a tarde. 
Na opinião de vereadores da situação e da oposição, o que se viu foi um belo 
exemplo de democracia (JORNAL AGORA, 2015). 

“Democraticamente”, a Câmara de Vereadores do Rio Grande simples-

mente desconsiderou dois itens inseridos e debatidos por especialistas na 

área da educação, bem como por toda a sociedade civil. Depois dessas notícias, 

o jornal publicou dois textos em sequência que manifestam repúdio a aprova-

ção da lei: “O Plano Municipal de Educação e a democracia” de Maria do Carmo 

Gauterio (Professora de História) e “Ideologia de gênero: obscurantismo e 

oportunismo” de Susana Maria Veleda da Silva (Professora do ICHI). Ao que 

parece, esses textos podem indicar uma tentativa do jornal de balancear a 

matéria anterior, se colocando como uma fonte de informação plural que fala 

em nome de todos os lados. 

Em matéria do dia 23 de junho, o Agora anuncia que o Plano Municipal de 

Educação foi aprovado com 15 emendas utilizando novamente a palavra “po-

lêmica” ao se referir a duas emendas que foram suprimidas do plano. A notícia 

destaca ainda que o Plano Municiapel de Educação atende à Lei Federal 

13.005/2014, tendo sido “elaborado pela comunidade escolar, atendendo 

demandas de órgãos governamentais, entidades da sociedade civil, entidades 

sindicais e Ministério Público.” (JORNAL AGORA). Ou seja, o Plano teria sido 

construído por diversas mãos, desde autoridades do município até as comuni-

dades escolares que incluem pais, professores e alunos. Essa seria uma forma 

de legitimar as mudanças feitas pelo legislativo, que atenderam apenas alguns 

seguimentos sociais, e não todos, evidentemente. Ainda nessa linha, a entre-

vista do Secretário da Educação também diminui a importância dos itens reti-

rados do PME. 

De acordo com o secretário, o que se criou foi uma falsa polêmica, uma vez que, 
na prática, pouca coisa, ou nada, muda. Rodrigues disse ainda que os vereado-
res tiraram do plano as palavras “gênero” e “orientação sexual”, mas a palavra 
diversidade continua no texto. Dessa forma, disse que os temas serão trabalha-
dos, para que todas as metas previstas sejam atingidas no período de execução 
do plano. Ele ressaltou que os temas relacionados à diversidade, na verdade, já 
vêm sendo trabalhados nas escolas, atendendo à orientação geral da educação 
brasileira (JORNAL AGORA, 2015). 

O secretário desconsidera um fator importante do combate ao ódio e a 

intolerância relativos ao gênero e a sexualidade: é preciso nomear aquilo que 

se deve combater (como o sexismo, a homofobia, a lesbofobia, etc.) para um 
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ensino efetivo em prol da diversidade. O jornal, vale dizer, apenas reproduz as 

palavras do secretário sem maiores questionamentos. Todas essas enuncia-

ções nos mostram que há a tentativa de acalentar o conflito e destacar a im-

parcialidade do jornal, fazendo com que os interesses dos grupos envolvidos 

no debate aparecessem como “pressões” não muito relevantes para a aprova-

ção democrática do PME.  

Como sabemos, é certo que havia, na época, diversos grupos disputando a 

educação pública na cidade. Ao menos dois polos são visíveis e antagonistas: 

a) aqueles que condenam a “ideologia de gênero” e b) os que defendem o de-

bate acerca da problemática de gênero e sexualidade nas escolas. Em cada 

lado grupos e sujeitos extremamente heterogêneos. Entre os contrários à 

“ideologia de gênero” as igrejas evangélicas e católicas de várias matizes, gru-

pos de pais, conservadores, defensores de uma determinada moral cristã, 

partidos políticos liberais e conservadores. Entre os apoiadores da problemá-

tica de gênero e sexualidade vemos os professores e entidades docentes que 

elaboraram o documento, alguns alunos apoiadores de causas afins, coletivos 

estudantis universitários identificados com a temática, pais de alunos, profes-

sores universitários, partidos políticos de esquerda. Claro que só podemos 

enxergar tal binarismo na composição desses polos por conta do conflito de-

sencadeado pela polêmica. Em situações distintas veremos os mesmos grupos 

e sujeitos tomando posições outras, sem qualquer suposta coerência que dese-

jássemos ver. É importante ressaltar também que dentro desses grupos cita-

dos também não há algo como uma total identidade de opiniões, eles nos aju-

dam para mostrar de onde vem as proposições, como categorias de análise 

iniciais, mas o estudo mais aprofundado desmontaria quaisquer determinis-

mos. 

Concluindo... 

Os Planos Municipais de Educação são documentos muito importantes 

nas definições dos sistemas de ensino de suas cidades. Como sabemos, a LDB 

de 96 atribui relativa autonomia aos diversos entes federados da União, ca-

bendo ao município a responsabilidade sobre o Ensino Fundamental, nível 

obrigatório máximo que o Estado deve fornecer aos cidadãos. Sendo assim, o 

debate sobre essa modalidade do Ensino Básico é essencial, e o Plano Munici-

pal poderia ter oferecido um espaço em que a comunidade educativa de de-

terminado município definisse as pautas e os objetivos mais cruciais em seus 

próximos 10 anos. O Plano também possui influência sobre o próprio currícu-

lo do Ensino Fundamental, já que oportuniza a inclusão de temas considera-

dos relevantes para os estudantes e que não estão contemplados especifica-

mente pela legislação nacional ou estadual. 

Dentro desse debate pudemos ver dois grupos: a favor e contra as ques-

tões de gênero e sexualidade na escola. Os primeiros lutando pelo combate 
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aos preconceitos relacionados ao tema; os contrários advogando contra a 

“ideologia de gênero” que, supostamente, discorda dos “fatos” da biologia e 

quer “destruir” a família. Cada qual na sua posição numa disputa pela verdade 

para legitimar seu discurso acerca da educação. A partir de nossa análise per-

cebemos que há uma intensa batalha pela verdade no que diz respeito ao tema 

da “ideologia de gênero” no ensino. Os partidários das questões de gênero 

buscam demonstrar as contingências históricas da família e da sexualidade, ao 

passo que assim podem combater as diversas formas de preconceito existen-

tes. Já os contrários afirmam que a “ideologia de gênero” vai contra o modelo 

familiar padrão, tido como único e absoluto, e as formas de sexualidade hete-

ronormativas. Muito de seu argumento deriva da biologia, o que é paradoxal 

tendo em vista que esse discurso conservador é proferido fortemente por 

grupos religiosos cristãos. 
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PROTEÇÃO LEGAL TRABALHISTA DO 

EMPREGO DOMÉSTICO: 

HISTÓRICO DE UMA TARDIA CONQUISTA 

 

LARISSA COPATTI DOGENSKI (FURG) 

Introdução 

O trabalho doméstico é definido na Consolidação das Leis do Trabalho 

como sendo aquele de natureza não-econômica, prestado à pessoa ou família 

em seu âmbito residencial. No Brasil, a responsabilidade pelo desempenho das 

atividades domésticas ainda é cultural e socialmente atribuído quase que ex-

clusivamente às mulheres, às quais lhe incumbem tais atividades pelo simples 

fato de serem mulheres.  

Historicamente, os empregados domésticos constituem uma categoria 

socialmente invisível. A invisibilidade da categoria doméstica em si, cujo de-

sempenho de suas atividades dá-se exclusivamente em âmbito residencial e, 

na maior parte das vezes, solitário, reflete também na valorização do próprio 

trabalho da mulher, muitas vezes associado a um caráter reprodutivo e de 

cuidado. Acrescido a isso, tem-se a inserção deste trabalho em uma sociedade 

de caráter capitalista, a qual valoriza o trabalho produtivo, capaz de incremen-

tar mais-valia ao capital investido, de forma que o trabalho doméstico, tipica-

mente reprodutivo, é colocado em segundo plano. 

O presente artigo pretende analisar a conquista dos direitos trabalhistas 

pela categoria de empregados domésticos no Brasil. Desta forma, objetiva 

analisar brevemente o histórico da regulamentação do trabalho doméstico no 

Brasil à luz do contexto histórico e cultural da categoria, confrontando ques-

tões acerca da tardia regulamentação legal da categoria com demais questões 

históricas e culturais que permeiam o trabalho doméstico. Para tanto, foi feita 

uma revisão bibliográfica acerca do assunto, além da análise de pesquisas 
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recentes divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

confrontando e debatendo-se as informações. 

Na primeira parte do artigo, pretende-se analisar o trabalho em si, suas 

metamorfoses e centralidade da categoria trabalho na sociedade capitalista 

atual. Em um segundo momento, pretende-se analisar a categoria do trabalho 

doméstico em si, enfatizando a análise no emprego doméstico como atividade 

reprodutora na sociedade capitalista e, portanto, desvalorizada. Além disso, 

faz-se breve análise acerca da desvalorização do trabalho doméstico à luz da 

divisão sexual do trabalho, porém sem adentrar em questões mais profundas 

acerca de gênero. 

1. Metamorfoses e centralidade da categoria trabalho na sociedade 
capitalista 

É sabido que o trabalho pode ser entendido como categoria central na 

sociedade capitalista, na medida em que pode ser visto como categoria fun-

dante do ser social, capaz de realiza a mediação entre o estado biológico do 

homem e seu estado social, perfazendo o necessário intercâmbio orgânico 

entre homem e natureza. Mesmo diante de algumas críticas4, ainda é possível 

compreender o trabalho como categoria central da sociedade capitalista, visto 

que o que ocorre são metamorfoses no interior da categoria trabalho, resul-

tando na recomposição da base de exploração da força de trabalho e produção 

de mais-valia. 

Primeiramente, de se afirmar que a categoria trabalho possui um signifi-

cado histórico-ontológico. Neste sentido, o trabalho vem a significar o inter-

câmbio orgânico entre o homem e a natureza, de forma que se caracteriza por 

ser o princípio ontológico constitutivo do ser social.  Apenas o homem 

foi capaz de superar sua animalidade através do trabalho, evoluindo e desen-

volvendo sua cultura e linguagem como meios de socialização e de desenvol-

vimento das forças produtivas sociais. 

De acordo com Giovanni Alves (2007), quando afirmamos que o trabalho 

realiza um intercâmbio orgânico entre o homem e a natureza, estamos salien-

tando três implicações. A primeira delas é o fato de tal intercâmbio ser consci-

ente, ou seja, existe racionalidade quanto a seus meios e seus fins. Logo, se-

gundo o mesmo autor, “a consciência é a determinação reflexiva da categoria 

trabalho, pois sem ela não há trabalho humano” (2007: 72). O desenvolvimen-

to de comunicação complexa permitiu ao homem, no desenvolvimento de seu 

                                                           
4 Alguns analistas sociais, tais como André Gorz, Clauss Offe, Robert Kurz e Jürgen Habermas, enten-
dem que o trabalho perde sua centralidade sociológica nas sociedades capitalistas. Acerca do assunto, 

ver ORGANISTA, J. H. C. O debate sobre a centralidade do trabalho. São Paulo: Expressão 

Popular, 2006. 
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processo evolutivo, o afastar da natureza e de seus parceiros antropoides e 

hominídeos, os quais não avançavam para muito além da mera instrumentali-

dade natural. 

Em segundo lugar, o intercâmbio orgânico entre homem e natureza é um 

intercâmbio técnico, ou seja, mediado por objetos de trabalho, meios de pro-

dução da vida social, os quais exigem a observância de determinadas habilida-

des prático-cognitivas para a sua plena manipulação. Assim, a prática instru-

mental do homem o distingue dos demais animais, pois é, primeiramente, 

técnica para, posteriormente, tornar-se científica e tecnológica. Desta forma, o 

animal homem é o único que desenvolve sua ciência sobre a natureza de ma-

neira a melhor intervir sobre o mundo natural, objetivando melhor adaptação 

e desenvolvendo seu próprio mundo social e cultural. 

A terceira implicação do trabalho como intercâmbio orgânico entre o 

homem e a natureza é que o mesmo é um intercâmbio interativo-social, ou 

seja, a atividade de trabalho humano é intrinsecamente social e dela surge a 

identidade humana, capaz de distinguir o animal homem das demais espécies. 

Logo, implica na pressuposição de que da consciência e da técnica resultam a 

interação social, a cooperação social, a relação do homem com outros homens, 

as quais adquiriram diversas formas sócio-históricas no decorrer do tempo, 

determinadas pelas relações de propriedade social e pelo grau de desenvol-

vimento das forças produtivas. Assim, segundo o mesmo autor, “o ser social 

surge como pressuposto da atividade de trabalho humano e também como 

produto da própria atividade do trabalho humano” (2007: 74). 

Em seu significado histórico-ontológico, o trabalho é o princípio ontoló-

gico do ser social. Porém, no decorrer da História, o mesmo adquiriu uma 

dimensão histórico-concreta caracterizada por diversas formas societais de 

trabalho, haja vista que toda forma de trabalho implica em um determinado 

modo de cooperação social e de apropriação do produto social da atividade de 

trabalho. Antes do desenvolvimento do mundo do trabalho propriamente 

capitalista, o que se tem é uma multiplicidade de formas de trabalho, visto que 

as mesmas ainda não se encontram inseridas em um processo sistêmico de 

acumulação de valor. 

Primeiramente, o trabalho pelo homem dá-se de forma meramente pre-

datória, através da caça e da coleta. O desenvolvimento da agricultura é que 

determina a sedentarização do homem e, consequentemente, o torna um pro-

dutor social propriamente dito, ao lado da produção de utensílios, ferramen-

tas e objetos técnicos. Além da agricultura, as outras principais formas de 

trabalho que se tem nos períodos da Antiguidade e Medievo resumem-se ao 

trabalho escravo e artesanal. 



78 
 

O trabalho escravo, nas sociedades antigas, não se encontra integrado às 

formas societais antigas, haja vista que o escravo nada mais era que um obje-

to, uma mercadoria, não podendo ser considerado como força de trabalho 

propriamente dita. Enquanto isso, o trabalho artesanal irá constituir, por seus 

elementos fundantes, o que se pode chamar de processo de trabalho, visto que 

tal atividade reúne força de trabalho, representada pelo trabalho vivo empre-

gado, meios de trabalho, representado pelas técnicas e ferramentas emprega-

das, além do objeto de trabalho, representado pela matéria-prima oferecida 

pela natureza.  

Desta forma, o artesão do período pré-capitalista, por meio do desenvol-

vimento de suas técnicas particulares e tendo o domínio de seu ofício e meios 

de produção, representava o homem autônomo, o qual transformava a natu-

reza através de seu trabalho e de sua técnica particular. É em face deste traba-

lhador que o capital irá buscar a expropriação dos meios sociais de produção, 

retirando-lhe seus objetos, meios e técnicas de trabalho, enfim, sua autono-

mia. Porém, nas palavras de Giovanni Alves, 

é importante destacar que, embora homens livres e artesãos tivessem domínio 
em suas atividades de trabalho, não possuíam autonomia, nas atividades da vi-
da política e social. Eles estavam submissos às “classes sociais” dominantes e 
seu Estado político. Deste modo, os mundos do trabalho livre na Antiguidade 
estavam imersos noutras formas de estranhamentos (ou “alienação”), seja de 
caráter societal, como a divisão hierárquica do trabalho social e o poder políti-
co; seja de caráter natural, com as barreiras naturais impostas pela natureza in-
submissa (o que significa que o estranhamento tinha um caráter meramente 
formal) (2007: 80). 

É no interior do desenvolvimento do processo de produção capitalista 

que ocorre a alienação do homem com relação a seus elementos do processo 

de trabalho, havendo a alienação dos objetos de trabalho, correspondente à 

matéria-prima empregada, dos meios de trabalho, no que diz às ferramentas e 

utensílios, e do próprio trabalho vivo, com a alienação do artífice e de suas 

habilidades cognitivas. Além disso, é apenas no interior do modo de produção 

capitalista que a força de trabalho, assim entendida como o trabalho vivo em-

pregado na produção de mercadorias, é também uma mercadoria. 

É o uso de tal força de trabalho, constituída na forma de mercadoria, que 

irá estruturar as relações sociais de produção entre homens no sistema capita-

lista. No modo de produção capitalista, a forma desenvolvida de trabalho apa-

rece como sendo o trabalho abstrato, ou seja, como aquele capaz de produzir 

mais-valia. Desta forma, não interessa qual a forma de trabalho concreto en-

volvido, deste que tal atividade, enquanto considerada como trabalho abstra-
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to, seja capaz de produzir mais-valia, resultando no incremento do capital 

investido.  

O trabalho, na sua forma abstrata, surge apenas na sociedade capitalista, 

pois esta é a primeira sociedade a experimentar um modo de produção basea-

do na lógica de mercado, na qual a própria força de trabalho é considerada 

mercadoria. Além disso, é o primeiro modo de produção em que o trabalhador 

encontra-se alienado, ou seja, desprovido da propriedade dos meios sociais de 

produção, sendo considerados estes os objetos, meios e o próprio trabalho 

vivo. 

Mesmo nas sociedades pré-capitalistas, trocas comerciais sempre existi-

ram e eram comuns. Porém, no modo de produção capitalista, a lógica mer-

cantil de troca e circulação de mercadorias torna-se predominante na socie-

dade, praticamente universal, de forma que tudo pode ser passível de compra 

e venda. Neste contexto, a força de trabalho produtiva também se torna mer-

cadoria, de forma que o trabalhador do capital se caracteriza justamente por 

ser “livre”: livre para vender sua força de trabalho a quem desejar comprá-la, 

sob a égide de um regime de salariato baseado em relações de contrato de 

trabalho e legitimado por um Estado de direito. 

O desprovimento do trabalhador com relação ao controle dos meios soci-

ais de produção é pressuposto social do regime de salariato. Neste sentido, 

enquanto o capital necessita de força de trabalho disponível para explorar, os 

trabalhadores necessitam se dispor à venda no mercado de trabalho, trans-

formando sua própria força de trabalho em mercadoria. Logo, a manutenção 

do próprio sistema capitalista depende da existência de trabalhadores des-

possuídos, livres para serem explorados e dispostos a vender sua força de 

trabalho em troca de salário para fins de sua própria sobrevivência. 

Aliás, de se destacar dois pontos característicos do modo de produção 

capitalista. O primeiro diz respeito ao despossuimento universal do trabalha-

dor com relação aos meios sociais de produção: o modo de produção capitalis-

ta é o primeiro, em toda a História, que possui seu processo fundado na alie-

nação do homem com relação a seus objetos de trabalho, meios de trabalho e, 

inclusive, o próprio trabalho vivo. O segundo deles dá-se com relação à mer-

cadorização da vida social: através da expropriação dos meios sociais de pro-

dução dos trabalhadores, surge uma categoria social que tem sua força de 

trabalho transformada em mercadoria, dependente da venda de sua própria 

força de trabalho para sua sobrevivência, sendo que, por meio da exploração 

de tal força de trabalho, ocorre a produção de mais-valia e acumulação de 

capital. 

Por fim, o modo de produção capitalista, baseado na lógica de 

mercado, encerra em si um segredo: o fetichismo da mercadoria. 
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Com isso, tende a ocultar a natureza íntima do trabalho social produ-

tor de mercadorias, de forma que tem provocado certos debates acer-

ca da possibilidade de perda de sua centralidade sociológica. Com o 

avanço do fetichismo da mercadoria, o sujeito social não é mais visto como 

produtor social, mas sim como mero consumidor de mercadorias. 

Nas palavras de Giovanni Alves,  

a forma-mercadoria tende a ocultar o trabalho social intrínseco aos produtos-
mercadorias porque a troca social está regida pela lei do valor, onde a troca se 
dá não de acordo a necessidade social, mas segundo atributos considerados in-
trínsecos ao próprio produto-mercadoria (como seu valor de troca ou valor). 
Na medida em que o valor de troca dos produto-mercadorias são considerados 
naturais, e portanto, intrínsecos à própria mercadoria, ou contingentes, deter-
minados pela troca mercantil, oculta-se o caráter social dos trabalhos privados. 
A determinação constitutiva do produto-mercadoria aparece meramente como 
trabalho abstrato, que é a fonte de valor, base da troca mercantil. Um véu de in-
transparência perpassa a troca social, ocultando as relações sociais entre ho-
mens que constituem o processo social do trabalho. O que aparece são mera-
mente relações sociais entre coisas. A sociedade humana aparece como “socie-
dade de coisas”, coisas que tendem a conduzir, com suas factualidades contin-
gentes, homens e mulheres. É o tema clássico do fetichismo e do estranhamento 
social. A principal característica do fetichismo social é a perda do controle social 
pelos agentes humanos. A sociedade perde o controle de si mesma. É o que 
ocorre com a lógica do mercado, tão altivo e tão inconsequente no tocante a re-
produção social (2007: 93-94) [grifos do autor]. 

Desta forma, o fetichismo e o estranhamento social da mercadoria tende 

a questionar a possibilidade de ainda se reconhecer a categoria trabalho como 

central as sociedade capitalista. A queda de políticas relacionadas ao Welfare 

State e ao keynesianismo, além do avanço de uma economia cada vez mais 

globalizada, tem colocado em pauta a continuidade de uma possível sociedade 

centrada no trabalho. Para alguns autores, tais como André Gorz, Clauss Offe, 

Robert Kurz e Jürgen Habermas, a sociedade atual teria visto o fim da centra-

lidade da categoria trabalho. 

Segundo José Henrique Carvalho Organista (2006), estes autores emba-

sam suas críticas com relação ao fim da centralidade do trabalho em um ponto 

comum, qual seja, a quantidade de trabalhadores desligados do mercado de 

trabalho assalariado. Desta forma, se detém para as taxas de crescimento de 

desemprego, bem como a intensa fragmentação do mercado de trabalho, ques-

tionando ao final se ainda subsiste a centralidade de tal categoria na socieda-

de. Porém, nas palavras do referido autor,  

 

o que se verifica na sociedade atual é que o capital trouxe velhas formas de 
produzir com nova roupagem. Isso não significa que o capital prescinda do tra-
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balho vivo; longe disso, ele, ao fragmentar, exteriorizar e precarizar as relações 
de trabalho, têm se utilizado do trabalho vivo e incrementado a articulação en-
tre mais-valia absoluta e mais-valia relativa. [...] Talvez, por se manter aos as-
pectos fenomênicos, autores como Gorz, Offe, Kurz e Habermas, cada qual ao 
seu modo, não consigam compreender que o trabalho é a única mercadoria que, 
quando consumida, produz valor. [...] O capitalismo não irá desaparecer porque 
o emprego assalariado formal diminuiu, haja vista que – como descrevemos 
exaustivamente – a relação salarial permanece sem, é claro, a contrapartida ju-
rídico-legal. [...] Da mesma maneira, se o fim, do trabalho que esses autores 
propugnam é o trabalho abstrato – aquele historicamente datado e produtor de 
valor-de-uso –, eles estão, no limite, afirmando o fim do sistema produtor de 
mercadorias: o capitalismo (2006: 170-172). 

Assim, as críticas à possível superação da centralidade da categoria tra-

balho não se sustentam, haja vista que esta não se reduz apenas às relações de 

trabalho empregatícias, ou seja, àquelas baseadas em relações contratais for-

mais de trabalho. Segundo Sérgio Lessa (2002), no atual estágio das relações 

capitalistas, as quais se estendem a praticamente todas as formas de práxis 

social, além da incorporação de atividades antes excluídas do processo de 

valorização do capital, ou mesmo daquelas que antes participavam deste pro-

cesso de modo apenas indireto, percebemos que praticamente a totalidade 

dos atos de trabalho assume a forma abstrata de trabalho, advinda de sua 

subordinação ao capital. Tal percepção faz com que se crie a aparência de que 

o trabalho em si teria desaparecido, sendo substituído pelo trabalho abstrato, 

fazendo com que trabalho e trabalho abstrato passem a ser tomados como 

sinônimos, de forma equivocada, considerando a sociabilidade contemporâ-

nea. 

Ainda segundo o mesmo autor, a reestruturação produtiva que ocorre 

dentro do atual estágio do modo de produção capitalista também colabora 

para que haja certa confusão entre os conceitos de trabalho e trabalho abstra-

to. O desenvolvimento do modelo toyotista de produção concedeu um impulso 

à diminuição, ou até mesmo à eliminação, de empregos voltados ao controle 

dos trabalhadores na atividade produtiva direta, além de diminuir a distância 

entre atividades de planejamento e o próprio processo produtivo. 

Enquanto que, no modelo fordista de produção, as atividades de controle 

e planejamento tendiam a ser separadas das atividades de linha de montagem, 

no modelo de produção toyotista tais atividades tendem a ser cada vez mais 

aproximadas do próprio ato de produção. Exemplo disso é a aplicação dos 

conceitos de just-in-time, o qual provoca uma diminuição na distância entre as 

atividades de circulação e produção da mercadoria, visto que, em certos casos, 

apenas se produz aquilo que já foi vendido, de forma que a esfera da circula-

ção de mercadorias passa a determinar a produção. Desta forma, ainda segun-

do o mesmo autor, a reestruturação produtiva em curso tem sido utilizada 
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para reforçar a indevida identificação teórica entre as categorias de trabalho e 

trabalho abstrato. 

Assim, o fato de o termo trabalho ser utilizado em acepções distintas ou 

considerar-se, de forma equivocada, quase toda forma de trabalho como sen-

do trabalho abstrato, não elimina as reais distinções entre trabalho e trabalho 

abstrato: as funções sociais desempenhadas por cada um são e continuam 

sendo ontologicamente distintas. O trabalho abstrato é uma necessidade do 

para a reprodução do capital, enquanto que o trabalho em si corresponde à 

necessidade de intercambio orgânico entre homem e natureza, sendo anterior 

ao trabalho produtor de mais-valia e essencial até mesmo em uma sociedade 

que venha a superar o capital. 

2. O emprego doméstico no Brasil: histórico de tardias conquistas legais 
trabalhistas  

O modo de produção capitalista tende a valorizar apenas o trabalho pro-

dutor de mais-valia, ou seja, aquele que deve prestar-se ao incremento de 

lucratividade ao capital investido. Neste sentido, o trabalho que apresenta 

características meramente reprodutivas, como ocorre com o trabalho domés-

tico, tende a ser colocado em segundo plano, não possuindo valorização social, 

haja vista que se encontra à margem da lógica mercantil capitalista, produtora 

de mais-valia. 

Desta forma, apesar de ser um trabalho necessário, inclusive, para o pró-

prio sustento e continuidade das demais atividades tidas como “produtivas”, o 

trabalho doméstico é comumente relacionado a uma atividade de segundo 

plano, desvalorizada socialmente justamente por dar-se em ambiente domés-

tico, estando associado às tarefas de cuidado e reprodução social da família. 

Tal fato acaba por refletir na própria concepção de emprego doméstico, o qual, 

durante anos, permaneceu à margem da legislação trabalhista protetiva das 

demais categorias, tendo apenas uma parcela dos direitos trabalhistas aplicá-

veis às demais categorias de trabalho reconhecidos. 

No Brasil, até fins do período imperial, o trabalho doméstico esteve asso-

ciado, em grande parte, ao trabalho do negro escravo. Desta forma, na socie-

dade brasileira da época, era evidente a associação do trabalho negro escravo 

a atividades manuais, de força e servis. No caso da mulher negra escrava, seu 

trabalho era destinado basicamente ao círculo doméstico, visto que entre suas 

funções estavam cozinheira, arrumadeira, ama de leite, lavadeira, costureira, 

dentre outras. 

Assim, o trabalho doméstico no Brasil aparece, no período imperial, en-

volto de um contexto escravagista e associado a uma forma de trabalho exer-

cido tipicamente por escravos. Tal fato colaborou para o enraizamento da 
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cultura de que o trabalho doméstico seria algo subalterno, desenvolvido por 

trabalhadores sem qualquer qualificação técnica, de forma que, diante da im-

possibilidade destes de ingressar no mercado de trabalho produtivo, lhes 

restaria apenas o trabalho doméstico reprodutivo como opção de trabalho. 

Além de o trabalho doméstico se caracterizar como uma atividade típica 

da mulher, fortalecendo distinções de gênero no âmbito do trabalho, no Brasil 

tal atividade ainda carrega a herança de um passado colonial e escravagista, 

desenvolvido no seio de uma sociedade claramente hierarquizada. Desta for-

ma, ainda hoje, o trabalho doméstico, principalmente na forma de emprego, 

acaba por ressaltar a persistência da desigualdade social, econômica e educa-

cional dos trabalhadores, resultando em discriminação de raça, gênero e clas-

se social, além de ver-se uma desvalorização do empregado doméstico, face o 

caráter reprodutivo de tal atividade. 

A abolição do regime de trabalho escravo no ano de 1888 representou, 

no seio do trabalho doméstico, a liberdade dos trabalhadores escravos com 

relação à sua subjugação pessoal. Porém, o que não se viu por parte destes 

trabalhadores foi sua libertação de tantas amarras históricas. Ainda hoje, pas-

sados mais de 100 anos da abolição da escravatura no Brasil, o trabalho do-

méstico continua sendo desempenhado quase que integralmente por mulhe-

res, na sua grande maioria de origem parda ou negra. 

Segundo dados do IBGE5, no ano de 2010, os trabalhadores domésticos 

(1.642 pessoas) representavam aproximadamente 7,6% da população ocupa-

da (21.668 pessoas) em seis regiões metropolitanas investigadas pela pesqui-

sa, quais sejam: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Porto Alegre. No ano de 2009, as mulheres representavam aproximadamente 

94,5% da força de trabalho doméstica, sendo que destas, 62% se autodeclara-

ram de origem parda ou negra. 

Além disso, segundo dados da mesma pesquisa, tal ocupação atrai um 

percentual maior de trabalhadores com baixo nível de escolaridade. No ano de 

2009, enquanto a grande maioria da população ocupada, em torno de 57,5%, 

possui mais de 11 anos de estudo, a categoria doméstica concentra apenas 

18,6% de trabalhadores com mais de 11 anos de estudos. A maior parcela dos 

trabalhadores domésticos possui entre 4 a 7 anos de estudo, representando 

41,9% do total de trabalhadores nesta função. 

Os dados atuais apresentados pela pesquisa mencionada apenas refletem 

a histórica desvalorização do trabalho doméstico na legislação trabalhista no 

                                                           
5 Dados extraídos de IBGE. Pesquisa mensal de emprego - PME: Algumas das principais característi-
cas dos trabalhadores domésticos vis a vis a população ocupada. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatisticaindicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/princ_carac_trab_d

om.pdf. Acesso em: 24/05/2016. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatisticaindicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/princ_carac_trab_dom.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatisticaindicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/princ_carac_trab_dom.pdf
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Brasil. A atividade doméstica caracteriza-se por ser aquela desenvolvida em 

âmbito familiar e de moradia, sendo referente à manutenção do espaço físico e 

bem-estar de seus habitantes, podendo ser desenvolvida de forma profissional 

ou não. No Brasil, conforme evidenciado na pesquisa mencionada, o desempe-

nho de atividades domésticas na forma empregada ainda cabe quase que ex-

clusivamente às mulheres, o que não se diferencia da atividade doméstica 

desempenhada sem cunho profissional, cuja responsabilidade também é cul-

tural e socialmente atribuída às mulheres. 

Segundo Dora Porto (2008), a posição subalterna da mulher na sociedade 

e a divisão sexual do trabalho6 que norteia os padrões de comportamento de 

nossa sociedade faz com que as atividades desempenhadas pelas mulheres em 

âmbito familiar sejam naturalizadas, entendidas como parte da natureza es-

sencial feminina e associadas a uma representação de amorosidade e cuidado 

da mulher. Assim, a desvalorização do trabalho doméstico realizado pela mu-

lher no âmbito familiar acaba refletindo também no trabalho doméstico exer-

cido de forma profissional, o qual levou anos até ver seus direitos trabalhistas 

reconhecidos legalmente. 

Além disso, é constante o número de empregados domésticos que traba-

lham na mais completa informalidade, ou seja, que mesmo vendo seus direitos 

trabalhistas reconhecidos legalmente, não os veem respeitados por seus em-

pregadores. Desta forma, em face de tal negação e diante da necessidade, tra-

balham sem qualquer garantia trabalhista ou previdenciária. Conforme aponta 

Dora Porto, 

apelar para moralidade das relações pessoais para obscurecer os direitos ine-
rentes às relações trabalhistas é uma constante no Brasil, especialmente no 
emprego doméstico, que confunde simpatias com elos produtivos e econômicos. 
No caso das meninas levadas ao trabalho doméstico, o que se aponta como de-
corrência mais grave dessa situação é que o empregador (ou empregadora) da 
criança criada só lhe garante a sobrevivência física, negando-lhe a parte social 
de seu direito como pessoa, o gozo da infância, o acesso à escola e, como conse-
quência, a possibilidade de formular um projeto de vida voltado ao seu cresci-
mento pessoal. Se a assimetria de poder é exacerbada na relação profissional 
entre crianças e adultos também se manifesta quando empregadoras e empre-
gadas são da mesma faixa etária. Mesmo quando as empregadas têm mais idade 
(e experiência) que suas patroas as condições extremamente assimétricas do 
vínculo empregatício geram turbulência e opressão, que marca boa parte da 
convivência necessária ao exercício laboral na esfera doméstica. A observação 
das inter-relações entre empregadas e empregadoras, bem como os relatos 

                                                           
6 Segundo Helena Hirata e Danièle Kergoat (2007), o termo “divisão sexual do trabalho” surge na 

França no início dos anos 1970 sob o impulso de movimentos feministas. Conforme as autoras, o 

surgimento do termo ocorre num momento em que há a tomada de consciência de uma “opressão” 
específica do universo feminino, qual seja, o fato de que uma expressiva parcela do trabalho realizado 

pelas mulheres é feito de forma gratuita e completamente invisível, sendo associado a cuidados de 

natureza materna. 
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dessas últimas, mostra que desigualdade de poder entre as distintas classes, 
nas quais estão inseridas socialmente as mulheres, define o roteiro que pauta o 
papel de cada uma delas na relação profissional (2008: 290). 

A primeira legislação específica dispondo sobre o emprego doméstico na 

forma profissional deu-se apenas em 19727, quase 30 anos após a aprovação 

da Consolidação das Leis do Trabalho. A Lei nº. 5.859/1972 não alcançou à 

categoria doméstica os mesmos direitos trabalhistas previstos no regime geral 

aplicável aos demais trabalhadores, mantendo tais trabalhadores em situação 

desvalorizada em comparação aos demais, haja vista que concedeu aos do-

mésticos apenas alguns poucos direitos, tais como o gozo de férias anuais, 

possibilidade de inclusão do trabalhador nos benefícios assistenciais da Pre-

vidência Social e a Carteira de Trabalho e Previdência Social8. 

Cabe ressaltar ainda que a Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-

Lei nº. 5.452 de 1º de maio de 1943, previu expressamente a sua inaplicabili-

dade aos empregados domésticos em seu art. 7º, considerando estes como 

aqueles que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou família, 

no ambiente residencial destas. Desta forma, ao mencionar “serviços de natu-

reza não-econômica”, evidente que o caráter reprodutivo do trabalho domés-

tico justificou a exclusão destes trabalhadores do regime geral de direitos 

trabalhistas estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho, deixando-os 

à margem da proteção legal reconhecida aos demais trabalhadores. 

A Constituição Federal de 1988 erigiu diversos direitos trabalhistas à ca-

tegoria de direitos constitucionais, prevendo em seu artigo 7º um extenso rol 

de direitos sociais aos trabalhadores. Porém, em seu parágrafo único, a Consti-

tuição apenas concedia à categoria dos trabalhadores domésticos, original-

mente, apenas nove dos trinta e quatro direitos previstos9. A Emenda Consti-

                                                           
7 Antes da referida Lei, algumas legislações buscaram regulamentar a prestação de serviços domésticos. 

Um exemplo é o Decreto-Lei nº. 3.078/1941, que tratava a locação de serviços domésticos. Porém, à 

diferença das demais normas trabalhistas aprovadas à época do Estado Novo, o texto do referido Decre-

to-Lei mais se assemelhava ao regulamento de um contrato puramente comercial de prestação de servi-
ços, onde haveria igualdade entre as partes, do que de um contrato de trabalho propriamente dito, no 

qual há evidente subordinação do empregado pelo empregador. Mesmo assim, tal Decreto-Lei previa o 

registro do início e término do contrato em carteira profissional do empregado doméstico, além de 
alguns poucos direitos, tal como indenização correspondente a oito dias de trabalho em razão de aviso 

prévio, aplicável apenas aos contratos superiores a seis meses de serviço exclusivo. Ver BRASIL. 

Decreto-Lei nº. 3.078, de 27 de Fevereiro de 1941. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Rio de 
Janeiro, RJ, 01 mar. 1941. Seção 1, p. 3731. 
8 A carteira profissional a que se referia o Decreto-Lei nº. 3.078/1941 em seu art. 2º não se confunde 

com a Carteira de Trabalho e Previdência Social, documento de porte obrigatório a qualquer trabalhador 
que venha a exercer atividade profissional e instituída pelo Decreto nº. 21.175 de 21 de março de 1932. 

Ver BRASIL Decreto-Lei nº. 21.175, de 21 de Março de 1932. Diário Oficial da União, Poder Execu-

tivo, Rio de Janeiro, RJ, 23 mar. 1932. Seção 1, p. 5338. 
9 Quais sejam: salário mínimo; irredutibilidade de salário; décimo terceiro salário; repouso semanal 

remunerado; férias anuais acrescidas de um terço da remuneração; licença-maternidade e paternidade; 

aviso prévio proporcional ao tempo de serviço; e aposentadoria, além da sua integração à Previdência 
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tucional nº. 72/2013 promoveu a última alteração no parágrafo único do arti-

go 7º da Constituição Federal de 1988, concedendo à categoria doméstica, 

ainda assim, uma parcela dos direitos previstos. Com a mencionada emenda, 

os empregados domésticos tiveram ampliados seus direitos para vinte e cinco 

dos trinta e quatro direitos previstos no mencionado artigo10. 

A constitucionalização de alguns direitos aos domésticos, porém, não foi 

suficiente para reduzir a informalidade contratual no âmbito do trabalho do-

méstico. Segundo dados do IBGE11, no ano de 2009, aproximadamente 36,9% 

dos trabalhadores domésticos possuíam registro de seu contrato de trabalho 

em carteira, considerando dados colhidos em seis regiões metropolitanas 

investigadas pela pesquisa, quais sejam: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio 

de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Enquanto isso, aproximadamente 49,4% 

da população ocupada possuía registro em carteira do contrato de trabalho no 

mesmo período. Além disso, no mesmo ano, apurou-se que 41,9% dos traba-

lhadores domésticos eram contribuintes da Previdência Social, enquanto que 

66,8% da população ocupada contribuíam para a Previdência Social no mes-

mo período. 

Em 2015, ocorre a aprovação da Lei Complementar nº. 15012, a qual re-

vogou a Lei nº. 5.859/1972 e regulamentou novos direitos aos trabalhadores 

domésticos. A referida Lei objetivou regulamentar o trabalho doméstico pro-

fissional de maneira à praticamente equipará-lo às demais categorias, preven-

do formas de compensação de jornada de trabalho, contratação de trabalha-

dor doméstico em regime de tempo parcial e por prazo determinado, além de 

apresentar alguns novos direitos, como a adicional à remuneração do empre-

                                                                                                                                      
Social. Ver BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil − 1988. Diário Oficial da Repú-

blica Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 05 out. 1988. Seção I, p. 1. 
10 A partir da Emenda Constitucional nº. 72/2013, a categoria doméstica teve reconhecidos os seguintes 

direitos: salário mínimo; irredutibilidade de salário; garantia de salário nunca inferior ao mínimo; 

décimo terceiro salário; proteção contra retenção dolosa do salário; limitação da jornada de trabalho a 

oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais; repouso semanal remunerado; adicional por 

trabalho extraordinário; férias anuais acrescidas de adicional de um terço da remuneração; licença-

maternidade e paternidade; aviso prévio proporcional ao tempo de serviço; redução dos riscos inerentes 
ao trabalho; aposentadoria; reconhecimento de acordos e convenções coletivas de trabalho; proibição de 

diferença de salários ou exercício de funções em razão de sexo, idade, cor ou estado civil; e proibição de 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos. Atendidas demais condições decorrentes da relação de trabalho, o doméstico também 

teve reconhecido os direitos a: proteção à dispensa arbitrária ou sem justa causa; seguro-desemprego, 

FGTS, adicional por trabalho noturno; salário-família; assistência aos filhos e dependentes menores de 
cinco anos em creches e pré-escolas; e seguro contra acidentes de trabalho, além de sua integração à 

Previdência Social. Ver BRASIL. Emenda Constitucional nº. 72, de  2 de Abril de 2013. Diário 

Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 03 abr. 2013. Seção 1, p. 6. 
11 Dados extraídos de IBGE. Pesquisa mensal de emprego - PME: Algumas das principais caracterís-

ticas dos trabalhadores domésticos vis a vis a população ocupada. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica 
/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/princ_carac_trab_dom.pdf. Acesso em: 27/05/2016. 
12 Ver BRASIL. Lei Complementar nº. 150, de 1º de Junho de 2015. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 02 jun. 2015. Seção 1, p. 1. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica%20/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/princ_carac_trab_dom.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica%20/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/princ_carac_trab_dom.pdf
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gado doméstico que acompanhe seu empregador em viagem, calculado sobre 

a hora trabalhada. 

Dentre as inovações, ocorre a criação do “Simples Doméstico”, o qual ob-

jetivou facilitar o recolhimento de tributos e demais encargos decorrentes do 

contrato de trabalho formal com o empregado doméstico. Assim, através de 

documento único, é possível ao empregador recolher as contribuições previ-

denciárias patronal e profissional, contribuição social para financiamento de 

seguro contra acidentes de trabalho, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

e percentual relativo à multa rescisória calculada sobre o mesmo, além de 

imposto de renda retido na fonte, quando aplicável13. 

Pela análise do disposto, o que se percebe é o tardio reconhecimento le-

gal dos direitos trabalhistas aos empregados domésticos. As razões para a 

desvalorização do trabalho doméstico profissional a serem apontadas para 

tanto podem ser várias. Um primeiro fator que se pode apontar diz respeito ao 

caráter reprodutivo do próprio trabalho doméstico, o qual, quando inserido 

na lógica do modo de produção capitalista, não recebe a mesma valorização 

quanto se dá às demais atividades justamente por não representar incremento 

ao capital investido, ou seja, produzir a mais-valia, havendo uma evidente 

separação entre as esferas reprodutiva e produtiva de capital. 

A naturalização das relações sociais no âmbito do trabalho doméstico re-

sulta, ainda, na própria invisibilidade do mesmo em uma sociedade pautada 

por princípios capitalistas. Associada a questões de gênero e de divisão sexual 

do trabalho, tal invisibilidade faz com que o trabalho feminino seja marcado 

pela reprodução, de forma que, num modelo tradicional de família, a produção 

e o provimento seria território masculino, enquanto que a reprodução e cui-

dado caberia exclusivamente à mulher. Neste sentido, segundo Helena Hirata 

e Danièle Kergoat, 

essa forma particular da divisão social do trabalho tem dois princípios organi-
zadores: o princípio de separação (existem trabalhos de homens e trabalhos de 
mulheres) e o princípio hierárquico (um trabalho de homem “vale” mais que 
um trabalho de mulher). Esses princípios são válidos para todas as sociedades 
conhecidas, no tempo e no espaço. Podem ser aplicados mediante um processo 
específico de legitimação, a ideologia naturalista. Esta rebaixa o gênero ao sexo 
biológico, reduz as práticas sociais a “papéis sociais” sexuados que remetem ao 
destino natural da espécie (2007: 599). 

Tais relações, ao serem naturalizadas no âmbito do trabalho doméstico, 

acabam refletindo no também no emprego doméstico, representando a desva-

                                                           
13 Em face da recente regulamentação do “Simples Doméstico”, não se tem dados comparativos acerca 

de possível aumento ou diminuição no número de empregados domésticos em situação de informalidade 

com relação à seu contrato de trabalho. 
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lorização deste como profissão e a precarização da própria categoria, resul-

tante da tardia regulamentação legal da profissão. Além disso, analisando-se 

as pesquisas apresentadas supra, percebe-se que a categoria profissional do-

méstica é composta quase que integralmente por mulheres, de forma que a 

desvalorização da profissão doméstica e precarização das condições de traba-

lho do empregado doméstico representam não só a desigualdade desta cate-

goria profissional perante as demais, mas principalmente, evidencia a diferen-

ciação de tratamento profissional em razão do gênero. 

Desta forma, a tardia regulamentação do trabalho profissional doméstico 

reflete não apenas o tratamento desigual a que foi submetida esta categoria, 

evidenciando sua desvalorização em face das demais categorias profissional, 

mas também as próprias desigualdades sociais que o compõe o histórico da 

categoria doméstica em si no Brasil. Neste sentido, segundo Dora Porto, 

se atualmente o trabalho realizado no âmbito doméstico não se configura para 
aquelas que o desempenham cotidianamente como trabalho escravo, a influên-
cia de sua invisibilidade – e desvalorização – repercute na forma como o traba-
lho doméstico exercido profissionalmente é percebido e conotado em nossa so-
ciedade. Nesse caso, porém, a situação é bem mais complicada e grave, pois, 
além do reconhecimento legal não garantir às empregadas as condições para o 
exercício profissional que gozam os demais trabalhadores, elas são vitimadas 
também por uma moralidade social hipócrita, que marca as relações de produ-
ção entre as classes sociais, acobertando a discriminação socioeconômica e o 
racismo. O isolamento social que impacta o cotidiano das empregadas soma-se 
a essas moralidades que marcam a vida social, dificultando ainda mais a con-
quista de situação de vida e trabalho melhores, circunscrevendo ao mínimo su-
as possibilidades de acesso à cidadania (2008: 297-298). 

Além disso, o isolamento do trabalho doméstico, na maior parte das ve-

zes sendo desenvolvido em ambiente residencial e de forma solitária, é algo 

que impacta as lutas históricas da categoria pelo reconhecimento de seus 

direitos trabalhistas. Tal fato, por vezes, caba resultando na ausência de iden-

tidade entre os trabalhadores domésticos, os quais encontram dificuldades 

para organizar-se efetivamente enquanto classe trabalhadora, inclusive em 

sindicatos que venham a representar seus interesses. 

Tal isolamento do trabalho doméstico, associado aos demais fatores já 

expostos, tende a corroborar ainda mais para a invisibilidade desta categoria 

profissional. Com isso, tem-se que o tardio reconhecimento dos direitos traba-

lhistas da categoria doméstica decorre das condições desiguais que permeiam 

a categoria, evidenciadas cotidianamente no desempenho destas atividades. 

Ademais, de se observar que tais condições desiguais do trabalho doméstico 

possuem raízes históricas, as quais moldam as características do trabalho 

doméstico na atualidade. 
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Conclusão 

 

A diferenciação de tratamento legal trabalhista entre a categoria de em-

pregados domésticos e as demais categorias é um fato que permeia o histórico 

de conquistas da categoria doméstica pelo reconhecimento de seus direitos 

trabalhistas. Pela análise de todo o exposto, podemos concluir que as caracte-

rísticas atuais do trabalho doméstico, apontadas nos dados apresentados nas 

pesquisas analisadas no presente artigo, possuem origens históricas e decor-

rem de relações sociais pautadas na escravidão e colonialismo. Em vista disto, 

tem-se a desvalorização social do trabalho doméstico, sendo visto como me-

ramente reprodutor. Tal fator implica na sua invisibilidade social e, portanto, 

no tardio reconhecimento dos direitos trabalhistas aplicáveis à categoria em-

pregada. 

Apesar de não exaustivamente trabalhado, percebe-se que o trabalho 

doméstico também se encontra permeado de questões de gênero. Por ser um 

campo de trabalho tipicamente feminino, a desvalorização e invisibilidade 

desta categoria implica também em certa desvalorização do trabalho da mu-

lher.  Dar visibilidade a estas questões, discutindo-se a desigualdade entre os 

sexos com relação à divisão sexual do trabalho, contribui também para a me-

lhoria na qualidade de vida destas mulheres, representando sua libertação e 

emancipação enquanto mulheres e profissionais. 

Além disso, não há como se desprezar a variável racial inclusa na temáti-

ca de gênero. Conforme demonstraram as pesquisas analisadas no presente 

artigo, a maior parte das mulheres empregadas no setor doméstico declara-se 

negra ou parda. Neste sentido, faz-se de suma importância a discussão dos 

fatores históricos e culturais que implicam nos dados apresentados, para fins 

de se desconstituir o mito da democracia racial, permitindo que a sociedade 

possa refletir e discutir questões de desigualdade de condições de vida entre 

mulheres brancas e negras. 

Para se superar tais questões adversas, faz-se necessário não só o reco-

nhecimento legal dos direitos trabalhistas à categoria doméstica, mas também 

um efetivo cumprimento da legislação a respeito. Para tanto, é imprescindível 

a atuação do Estado na fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas 

relativas aos domésticos, além do estabelecimento de políticas públicas capa-

zes de efetivar a valorização e a visibilidade social desta categoria de traba-

lhadores.  
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Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo discutir as trajetórias de vida e 

laborais de trabalhadoras domésticas inseridas no mercado de trabalho in-

formal na atualidade.Trata-se dede uma parte da pesquisa que se dedica a 

investigação das trajetórias identitárias das participantes, destacando a di-

mensão temporal (passado, presente e futuro) da vida laboral das mesmas. O 

trabalho foi elaborado a partir dos resultados da pesquisa “Práticas e Produ-

ção de Sentido no Cotidiano de Trabalho”, desenvolvida por um grupo de pes-

quisadoras do Núcleo de Estudos Trabalho e Constituição dos Sujeitos (NET-

COS), da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Esta pesquisa teve 

como objetivo investigar as práticas e produções de sentido que se dão no 

cotidiano de trabalho dos sujeitos, tendo como foco o cotidiano de trabalhado-

ras domésticas.  

No Brasil e América Latina,o trabalho doméstico tem suas origens relaci-

onadas ao trabalho escravo, prestado nas residências dos senhores e com 

predominância de mulheres, as quais são responsáveis por todas as atividades 

relacionadas ao cuidado e bem-estar das famílias (NASCIMENTO, 

2009).Devido a sua constituição histórica, essa forma de trabalho revela uma 

herança paternalista e escravocrata e por isso o mesmo é caracterizado en-

quanto um conjunto de relações desiguais de raça e gênero (IPEA, 2009). 

Contemporaneamente, esta função social continua sendo desenvolvida 

majoritariamente por mulheres desvalorizadas econômica e socialmente 

e,ainda, marcada pela precarização e informalidade, implicando no tratamento 

desigual na legislação trabalhista. 
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Os serviços domésticos são caracterizados pela força de trabalho precá-

ria, embora, nos últimos anos estejam ganhando espaço e visibilidade política. 

No entanto, em meio à conquista de direitos das trabalhadoras domésticas, as 

diaristas ainda se veem sem proteção legal, e dessa forma, estão inseridas no 

mercado informal (BRITES, 2013).  Kuyumian, Mello e Santos (2001) enten-

dem que o trabalho informal cresce com o objetivo de atender as necessidades 

de um grupo de trabalhadores excluídos das relações de trabalho formais e 

das garantias a elas vinculadas. 

Tal condição é destacada por Antunes (2005), como consequência da va-

lorização do capital, caracterizada pela perda do trabalho estável, o aumento 

da terceirização, informalidade e precarização do setor de serviços. Nos últi-

mos vinte anos, a maior parte das ocupações no mercado de trabalho é oriun-

da do setor informal. A economia informal é composta por um conjunto de 

atividades, as quais são fundamentais para a inserção de grande parcela da 

população no mercado de trabalho. Além de garantir sua sobrevivência finan-

ceira, muitas vezes é seguida de reconhecimento social (MACIEL et. al, 2014).É 

neste cenário que o trabalho feminino vem ganhando espaço, porém como 

força de trabalho precarizada e desigual, como por exemplo, em relação aos 

direitos salariais dos homens. 

Procedimentos Metodológicos  

Iniciou-se as atividades da pesquisa com o levantamento teórico de di-

versas temáticas que envolvem o trabalho doméstico, tais como: trabalho 

formal/informal, cotidiano, produção de sentidos e o trabalho doméstico pro-

priamente dito. Para a realização da pesquisa, foram utilizados os seguintes 

instrumentos metodológicos: entrevistas recorrentes com roteiros semiestru-

turados, roteiro imagético, bem como a técnica da agenda colorida. 

As entrevistas com roteiros semiestruturados consistiram em um questi-

onário sociodemográfico e perguntas abertas, referentes a atividade de diaris-

ta, trajetória laboral e escolar, questões socioeconômicas e projetos de vida. O 

roteiro imagético foi baseado na proposta de que as próprias trabalhadoras 

pudessem registrar o seu cotidiano de trabalho por meio de recurso fotográfi-

co e que, posteriormente, essas produções pudessem ser discutidas com a 

finalidade de elucidar mais elementos para compreensão dos objetivos da 

pesquisa. Por fim, a técnica da agenda colorida investigou a organização do 

cotidiano de vida e de trabalho das trabalhadoras domésticas por meio das 

atividades desenvolvidas por elas diariamente.Este instrumento consiste em 

uma tabela com os dias da semana e seus horários, na qual as entrevistadas 

preenchiam com sua rotina semanal atribuindo cores diferentes para cada 
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atividade desenvolvida. Todas as participantes assinaram o Termo de Consen-

timento Livre e Esclarecido (TCLE) e as entrevistas foram gravadas e transcri-

tas posteriormente. 

A análise dessas produções se deu por meio dos Núcleos de Significação 

(Aguiar & Ozella, 2013). Essa proposta consiste que as análises se iniciem por 

meio de leituras flutuantes das transcrições das entrevistas, para permitir a 

familiarização com seu conteúdo. A partir disso, inicia-se o processo de agluti-

nação, composto por três etapas sucessivas, de modo a organizar os pré-

indicadores, os indicadores e, por fim, os próprios núcleos de significação. 

Logo a partir disso foram definidos três núcleos, a saber: Trajetórias, Trabalho 

e vida cotidiana e Vivências. No presente trabalho, será discutido apenas o 

núcleo que se refere as trajetórias das trabalhadoras domésticas inseridas no 

mercado de trabalho informal.  

Conhecendo as diaristas 

As três trabalhadoras domésticas entrevistadas não possuem vínculo 

empregatício formal e trabalham na região da Grande Florianópolis/SC. Todas 

escolheram nomes fictícios escolhidos por elas próprias, respectivamente: 

Amanda, Fernanda e Sabrina.  

Amanda é divorciada, têm 63 anos, oriunda de Porto Alegre – Rio Grande 

do Sul,possui ensino superior completo na área de Letras. Ela tem duas filhas, 

de 37 e 38 anos, ambas também formadas no ensino superior. Amanda traba-

lhou como professora em escolas de ensino fundamental no Rio Grande do Sul, 

durante 25 anos. Após vir para Santa Catarina, em 2008, acabou não conse-

guindo emprego em sua área de formação como docente e por isso começou a 

trabalhar como diarista. Ainda em 2012, mudou-se para a Serra Catarinense e 

chegou a lecionar por três anos, até ser exonerada do cargo. Como contrapon-

to em sua trajetória, a idade mais avançada de Amanda fez com que ela retor-

nar-se as atividades como diarista, na qual trabalha até na atualidade. 

Fernanda, também oriunda do Rio Grande do Sul, reside em Florianópolis 

desde 2011, tem 41 anose possui ensino médio completo. Têm três filhos, um 

de 12 anos que está no ensino fundamental, outra de 20 que cursa técnico em 

enfermagem e outro de 21ano que é Cabo Militar. Atualmente, Fernanda resi-

de com o filho mais novo. A entrevistada é trabalhadora doméstica desde 

1988, sendo que começou a trabalhar com essa atividade quando tinha apenas 

13 anos,limpando a casa das amigas da mãe, pois segundo ela, sempre gostou 

dessa atividade e por isso optou por essa profissão. Desde 2013 trabalha em 

uma residência fixa sem vínculo empregatício formal e concilia outras ativida-

des como diarista em outras casas, com clientes fixos regulares. 
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Sabrina tem 34 anos, é natural de Florianópolis/SC, possui ensino supe-

rior completo em Antropologia, vive em uma união estável e compartilha o 

sustento da família com o companheiro. Ela tem dois filhos, de 9 e 17anos, 

ambos estudantes. Sabrina trabalha desde 2012 como diarista e iniciou quan-

do estava na graduação, como forma de auxiliar e se manter financeiramente 

enquanto estudava. Foi a partir dessa experiência que Sabrina escolheu o 

serviço doméstico como sua principal fonte de renda, ao qual se dedicaria 

integralmente. Desse modo, passou a investir mais nesse trabalho, destacan-

do-se em redes sociais com publicações online sobre os anúncios de seu traba-

lho. 

Discutindo as Trajetórias de vida e trabalho 

Ao investigar as trajetórias identitárias em sujeitos de quatro contextos 

diferentes, Coutinho (2009) observou que o passado refere-se à momentos 

específicos, como: inserção no mundo de trabalho, o processo de escolarização 

e de formação profissional até as diferentes ocupações profissionais anterio-

res. O presente diz respeito às vivências atuais no contexto de trabalho e como 

se encontram em tal posição, apresentando aspectos negativos e positivos, 

relacionando-se, inclusive, com os outros núcleos de significação - vivências 

trabalho e vida cotidiana. E o futuro é representado pelos projetos, os quais 

são pautados pela história e vivências laborais. Nessa perspectiva, o futuro é 

marcado pelas contradições do passado e do presente, mas também pelas 

possibilidades de ressignificação dos sentidos produzidos ao longo de suas 

trajetórias.  

Diferente da procedência de baixa escolaridade das domésticas comu-

mente encontrado na literatura e em outras pesquisas, em que geralmente 

possuem no máximo ensino médio, duas das três trabalhadoras entrevistadas 

possuem ensino superior completo e uma possui ensino médio completo 

(FRAGA, 2010; BRITES, 2013; GIRARD-NUNES, SILVA, 2013). Com base nisso, 

corrobora-se o fato das trabalhadoras estarem aumentando o nível de escola-

ridade, chegando ao caso, como de Amanda e Sabrina, de completarem o ensi-

no superior. Com isso, se poderia questionar o porquê essas mulheres com 

ensino superior optam por trabalhar nessa ocupação, uma vez que possuem 

qualificação e portanto teriam outras oportunidades de trabalho no mercado 

formal. 

A partir disso, apresenta-se duas trajetórias das entrevistadas como dife-

rentes, até chegarem na posição que assumem atualmente. Amanda,após vir 

para Santa Catarina, recorreu a diversos tipos de emprego, contudo, em razão 

da idade mais avançada para o mercado de trabalho, não conseguiu nenhum 
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emprego e, nesse momento iniciou como diarista. Embora ela tenha atuado 

por muitos anos em sua área de formação, o trabalho doméstico remunerado 

já era uma ocupação presente na família de Amanda. Sua mãe era empregada 

doméstica e lhe ensinou tudo o que hoje ela põe em prática para garantir seu 

sustento: 

E justamente como desempregada, não conhecia ninguém na cidade né?! Aí eu 
disse: Ba, fica com o chapéu na mão, ficar pedindo calcinha, sutiã, a calça jeans, 
o tênis para as filhas, não dá né. Mandei currículo, mandei, mandei, mandei, 
cansei. Aí cansei, porque com a idade, infelizmente existe preconceito com a 
idade (Amanda). 

Já Sabrina, optou pela ocupação enquanto estava na graduação, como 

forma de auxílio financeiro. Depois de formada não atuou em sua área de for-

mação e teve diversos outros empregos, no entanto, decidiu trabalhar como 

diarista por acreditar ser um trabalho flexível, no qual pode fazer sua jornada 

na forma que convém, e também por considerar a remuneração mais rentável 

comparada a outras. Além disso, considera é um trabalho no qual é possível 

adaptar a sua rotina e seu ritmo de vida. Cabe ressaltar que Sabrina não sente 

uma satisfação profissional diretamente ligada ao trabalho que exerce, mas 

sim ao que ele proporciona à ela, isto é, uma remuneração satisfatória e tempo 

livre para se dedicar ao que realmente gosta. 

Me formei em 2014, no entanto, eu estou vendo essa possibilidade de trabalho 
muito mais interessante, porque além eu ter trabalho e ser mais bem remune-
rada do que um emprego médio de comércio, eu consigo ter tempo livre para 
fazer o que eu realmente eu quero, não preciso conciliar a minha satisfação pro-
fissional com o meu trabalho necessariamente. Isso é até engraçado, mas esse é 
um trabalho que eu faço bem e tal e tenho uma outra coisa que me dá satisfa-
ção, por exemplo, a arte que é o que eu estou tentando me engajar mais atual-
mente (Sabrina). 

Fernanda sempre trabalhou como doméstica e desde a juventude gostava 

dessa forma de trabalho e nunca teve a pretensão de trocar. Começou cedo, 

mas não como uma necessidade de ajudar financeiramente a família, mas sim 

como uma porta de entrada ao mercado de trabalho e, assim, continua até 

hoje. Em sua família, foi a primeira trabalhadora doméstica, mas diz herdar o 

capricho e o gosto por limpeza da mãe, que sempre fez os filhos ajudarem na 

limpeza da casa. Fernanda afirma não se ver fazendo outra coisa a não ser isso 

e destaca que seu filho e patrão insistem para que ela volte a estudar. 

Dentre as três, Amanda é a única na que prefere estar atuando em outra 

ocupação, no caso, em sua área de formação. Sabrina e Fernanda optaram por 

trabalhar com o serviço doméstico e relatam estarem satisfeitas com as condi-

ções que lhe são oferecidas. Todas atuam na informalidade, mas nenhuma 
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afirmou ser um problema. Cada uma com seus motivos, não veem sentido em 

formalizar seu vínculo empregatício, mesmo que já tenham surgido tais pro-

postas. Nesse sentido, destacam que a possibilidade de formalização é acom-

panhada por um decréscimo no rendimento mensal. Sabrina, por exemplo, 

afirma que se fosse necessário, contribuiria para a Previdência Social. Fernan-

da é mensalista sem vínculo formal por escolha própria. No entanto, o patrão 

paga sua previdência privada e, todo ano, aumenta o seu salário. Ela trabalha 

todos os dias na mesma casa, das 8h00min às 15h00min e, à tarde, vai para as 

diárias fixas. Sua maior fonte de renda são as diárias.  

Girard-Nunes e Silva (2013), apontam que esses modos de inserção ocu-

pacional das trabalhadoras domésticas apresentam vantagens e desvantagens 

ao mesmo tempo. Por um lado, o trabalho prestado em mais de um domicílio 

possibilita às trabalhadoras maiores rendimentos, bem como estabelecerem 

relações de trabalho mais profissionais com seus empregadores. Por outro 

lado, pode haver precarização nos vínculos de trabalho e maior desproteção 

social quanto aos riscos temporários ou permanentes de menor capacidade 

laboral ao longo da vida. Nesse sentido, esta pode ser uma alternativa de in-

serção no mercado de trabalho, definida pela trabalhadora, mas também, uma 

estratégia adotada pelos empregadores para não formalizarem os vínculos 

com suas trabalhadoras. 

Além disso, observa-se o envelhecimento da categoria das trabalhadoras 

domésticas, fator considerável ao se pensar a grande força física despendida 

nos trabalhos das diaristas (FRAGA, 2010; IPEA, 2012; BRITES, 2013; GI-

RARD-NUNES, 2013). Brites (2013) afirma que um dos possíveis fatores disso 

é o fato de as jovens brasileiras estarem procurando outras ocupações, não 

necessariamente mais rentáveis, mas pelo menos, de maior reconhecimento 

social. Nessa perspectiva, pode-se pensar na pouca atratividade desse empre-

go para as mulheres jovens, as quais estão tendo a oportunidade de se escola-

rizar mais e se inserirem em outras ocupações, ou ainda a preferência pela 

desocupação ao emprego doméstico (IPEA, 2015). 

No caso das entrevistadas, assim como em estudo realizado por Coutinho 

(2009), a informalidade se revela com uma opção e não como falta. Semelhan-

te ao estudo citado, elas também veem na informalidade possibilidades de 

maiores ganhos e melhores condições de trabalho. Principalmente para Fer-

nanda e Sabrina, a formalização é relacionada a uma realidade precária, com 

longas jornadas e baixa remuneração. Dessa forma, a informalidade oferece 

melhores rendimentos e mais liberdade. Além disso, elas não relatam preocu-

pação quanto ao futuro pela ausência de direitos trabalhistas e previdenciá-

rios, mesmo Sabrina, que ainda não possui garantia.  
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Os argumentos utilizados pelas entrevistadas para não se formalizarem é 

encontrado também em outras pesquisas com diaristas (COUTINHO et al., 

2013; PRISCO; CARVALHO; GOMES, 2013). Destacam-se aspectos como: inde-

pendência, flexibilidade, autonomia, maior rendimento, possibilidade de con-

ciliação das exigências laborais com as do âmbito doméstico e familiar. Quan-

do questionada se gosta do seu trabalho, Sabrina responde a pergunta utili-

zando justamente os aspectos acima citados: 

Sim, porque ele é muito flexível, se eu estiver doente eu não vou, se eu preci-
sar… se eu tiver de mal humor eu não vou, claro, eu não fico furando com as 
pessoas, mas se for preciso eu consigo conciliar os meus horários, se um dia eu 
tenho um compromisso eu não trabalho naquele dia, eu trabalho no outro, en-
tão isso não se compara ao trabalho fixo, porque eu já trabalhei muito tempo 
também no comércio e é muito desgastante, não tem vida. Então eu gosto disso, 
porque eu to fazendo uma coisa que é boa para as pessoas, é bem pago e fico 
bem com isso, então eu resolvi assumir mesmo (Sabrina). 

Amanda, Fernanda e Sabrina, experimentaram outras atividades laborais 

entre ou paralelamente ao trabalho de diarista. Amanda parou por 3 anos com 

a atividade de diarista, após passar em um concurso e recomeçar a lecionar; 

Fernanda já trabalhou com o preparo de lanches em seu próprio negócio na 

sua cidade de origem e alguns meses em comércio, quando migrou para Santa 

Catarina. Já Sabrina, fez estágios durante a graduação, trabalhou como vende-

dora de livros e também no comércio formal. Nesse sentido, como já descrito 

anteriormente, o início da atuação das entrevistadas como diaristas se efeti-

vou em momentos variados e por razões diversas.  

Destacada por Lima e Conserva (2006), a família é central na vida social e 

ocupacional, enquanto fundadoras de redes, percebe-se a importância delas 

quando se refere à inserção dos sujeitos no mercado de trabalho. Fernanda 

iniciou suas atividades de limpeza por intermédio da mãe, a qual indicava o 

trabalho da filha para as amigas, que estavam precisando de “uma pessoa de 

confiança” para trabalhar em suas casas. Amanda recorre a ajuda das filhas 

para divulgar seu anúncio online, mesmo que elas não gostem da atual ocupa-

ção da mãe. Sabrina, que recentemente, assumiu ser diarista, divulgou no Fa-

cebook, onde amigos e familiares compartilharam sua publicação, tecendo 

elogios e boas indicações ao seu trabalho.  

Em relação aos projetos futuros, Amanda, a entrevistada com idade mais 

avançada, deseja voltar a estudar. Planeja aprimorar-se em outros idiomas e 

voltar a lecionar, mas desta vez voluntariamente na igreja onde frequenta. 

Além disso, pretende, em médio prazo, fazer um intercâmbio, algo que sempre 

desejou fazer, mas com as circunstâncias da vida não foi possível. Tudo isso, 

será possível pelo fato de que ela irá se aposentar como professora e, então 
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poderá se dedicar ao que gosta. Nesse sentido, destaca que a atual atividade 

que exerce para garantir seu sustento é uma atividade temporária e não uma 

profissão.  

Fernanda quer comprar sua casa, um carro, fazer carteira de motorista, 

para então diminuir o número de faxinas e poder voltar a estudar. No entanto, 

ela não pretende parar de trabalhar com isso tão cedo, ressalta que a única 

coisa que a faria parar é por motivo de doença. Destaca que uma das razões 

para voltar a estudar é o fato de estar em constante contato com pessoas de 

maior nível de instrução. Nesse sentido, ela relata a necessidade de obter mais 

conhecimento para conquistar um nível de igualdade com as pessoas que 

frequentam a casa do patrão: 

Até vontade eu teria [de estudar], mais pra conhecimento, porque eu lido com 
muito gente com dinheiro, de nível superior de cultura, de educação, então pra 
mim eu acho que eu teria que fazer algo que me ajudasse a me estruturar me-
lhor no meio do pessoal [...] (Fernanda). 

Sabrina, até o momento da entrevista, não tinha pretensão de voltar a es-

tudar, diz ter se desencantado na vida acadêmica, sendo que hoje em dia mui-

tas pessoas têm doutorado e os concursos estão muito concorridos. Gostaria 

de se dedicar mais à arte e pensa em abrir algum negócio próprio com o mari-

do relacionado com música. Sabrina destaca que está aberta a várias possibili-

dades e não descarta a hipótese de voltar a estudar, entretanto, pretende tra-

balhar com isso até quando for necessário.  

Com a descrição dos planejamentos das entrevistadas, nota-se diferenças 

com os resultados encontrados por Coutinho et al. (2014), uma vez que identi-

ficou-se perspectivas de projetos futuros pessoais e os projetos não-pessoais, 

os quais diziam a respeito a terceiros, como filhos, por exemplo. Além disso, o 

entrevistado mais novo era o que possuía projetos bem definidos, utilizando 

seu trabalho para alcançar seus objetivos. No presente estudo, quando questi-

onadas a respeito de seus projetos, o que marcava o discurso eram planeja-

mentos pessoais, o que obviamente trariam consequências a terceiros, mas o 

protagonismo é das próprias entrevistadas, independentemente de suas ida-

des. Além disso, evidenciou-se que para as entrevistadas mais velhas, Amanda 

e Fernanda, as perspectivas de futuro estavam mais definidas do que as de 

Sabrina. Quando questionadas se gostariam que os filhos fossem trabalhado-

res domésticos, Amanda que já tem filhas formadas, se referiu ao neto para 

responder e disse que uma vez conversando com ele, disse-lhe para não ser 

professor, o que na história de vida dela, a levou a ser diarista. Assim, ela res-

pondeu o questionamento afirmando que de forma alguma quer que ele siga 

nessa ocupação. Fernanda e Sabrina não se importariam caso eles optassem 
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por isso. Fernanda, responde prontamente em relação ao filho mais novo que 

o apoiaria e que acha “muito bonito homem no serviço doméstico”. Já Sabrina 

quer que eles façam o que os deixam felizes e caso seja o trabalho doméstico, 

ela afirma: “eu acharia muito bonito, pô eu acho muito legal”. Entretanto, nota-

se que nenhuma afirma que gostaria de ver os filhos nessa profissão, mas sim 

que os apoiaria caso eles escolhessem. 

Considerações Finais  

O trabalho doméstico remunerado reafirma-se como uma das principais 

portas de entrada do mercado de trabalho informal para mulheres que não 

conseguem emprego formal ou em suas áreas de formação. 

As discussões sobre as trajetórias laborais e de vida das trabalhadoras 

domésticas diaristas envolvemvários aspectos, tais como: antigas ocupações, 

origem do trabalho doméstico na família, trajetória escolar, motivação para 

trabalhar na profissão, redes sociais e projetos.  

Ainda que o serviço doméstico seja uma das mais antigas ocupações soci-

ais, o mesmo continua sendo exercido por mulheres e as formas de inserção 

nessa área ainda se dão por meio das redes sociais, a começar pela mediação 

da própria família das entrevistadas ou por indicação de “pessoas de confiança”.  

Foi possível identificaroutras características divergentes e similares às 

encontradas na literatura sobre o trabalho doméstico feminino, como por 

exemplo, no que se refere à questão da escolaridade e da renda.  Embora no 

trabalho doméstico predominem mulheres de baixa renda e escolaridade, 

duas entre as entrevistadas possuem ensino superior completo e se inseriram 

tardiamente no mercado de trabalho doméstico em busca de maior remunera-

ção e devido à dificuldade de inserção em suas áreas de formação.  

Além disso, observou-se que a opção pelo serviço doméstico se deu inici-

almente como forma de renda para possibilitar os estudos e só após certo 

tempo neste trabalho, o mesmo se tornou a atividade central. A remuneração 

e a flexibilidade dos horários são as principais causas de valorização desta 

ocupação, uma vez que possibilita que essas mulheres gerenciam as funções 

de cuidado da casa e família, revelando a continuidade destas atividades en-

quanto atributo do feminino. 

Por fim, identificaram-se novas configurações, em relação às tradicionais 

trajetórias de vida e de trabalho das trabalhadoras domésticas, sendo que isso 

evidência a necessidade do desenvolvimento de mais pesquisas com esses 

sujeitos 
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PROSTITUIÇÃO NA IDADE MÉDIA 

KELI ÁVILA DOS SANTOS (FURG) 
IVILIANE GAUTÉRIO DA SILVA (FURG) 

 

Introdução 

 

O presente trabalho visa dissertar sobre a prostituição na Idade Média, a 

proposta dessa temática partiu das disciplinas de História Medieval e Seminá-

rio Avançado de História Medieval, ofertadas pelo Instituto de Ciências Huma-

nas e da Informação (ICHI) no curso de graduação em História da Universida-

de Federal do Rio Grande- FURG. A partir desse estudo nos interessamos pelo 

tema, pois acreditamos que a cultura não é algo estático mantido apenas no 

seu tempo, aceitamos que a cultura muda se transforma, a partir de aconteci-

mentos do passado ela se modifica, mas sua essência permanece. Por isso 

concordamos que a raiz de diversos acontecimentos tem sua origem no pas-

sado e por conta disso torna-se tão relevante pesquisá-lo. Salientamos que as 

imagens expostas no trabalho foram utilizadas apenas como ilustração, por se 

tratar de uma questão de método não nos detemos em interpretá-las, possibi-

litando ao leitor fazer sua própria interpretação. 

Para a construção desse texto realizamos uma pesquisa bibliográfica que 

utilizaremos como embasamento teórico bem como o livro Sexo, desvio e 

danação: as minorias na Idade Média de Jeffrey Richards, estudado nas 

referidas disciplinas e que aborda em um dos seus capítulos o tema “Prostitu-

tas” o qual nos fundamentamos para escrever este artigo por ser satisfatoria-

mente esclarecedor. Para a parte teórica utilizamos a Nova História Cultural 

que é uma nova linha de pesquisa que é diferente da História que estuda as 

artes, literatura, filosofia e etc., a Nova História Cultural não descarta as ex-

pressões culturais das classes sociais elevadas, mas prioriza a construção 

histórica a partir das manifestações das massas anônimas, por aquilo que é 

considerado popular. A Nova História Cultural a preocupa-se em retratar con-
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flitos e as estratificações existentes nas classes sociais, através de uma história 

plural que possui alternativas para a investigação de uma problemática, per-

mite que a História enquanto ciência se utilizasse de conceitos de áreas afins 

como a sociologia, a antropologia e a filosofia, ou seja, uma relação interdisci-

plinar entre as áreas do saber é o que salienta José D’Assunção Barros (2011: 

39): 

Em linhas gerais, pode-se dizer que as diversas correntes identificáveis no âm-
bito da História Cultural relacionam-se a diálogos interdisciplinares mais espe-
cíficos, envolvendo as relações da História com outros campos de saber, como a 
Antropologia, a linguística, a psicologia ou a ciência política. 

A Nova História Cultural apresenta como principal objetivo identificar o 

modo como em diferentes lugares e momentos uma realidade social é constru-

ída e pensada. São estes esquemas intelectuais incorporados que criam as 

figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido. Partimos então da 

Nova História Cultural, tratando. 

Primeiramente sobre o período medieval, também conhecido como a 

“Era das Trevas”. O período da Idade Média foi limitado no que diz respeito a 

diversos aspectos, tais como econômico e social. Ele se inicia com a desinte-

gração do Império Romano do Ocidente, no século V (476 d.C.), e termina com 

o final do Império Romano do Oriente, com a Queda de Constantinopla, no 

século XV (1453 d. C), também denominada de Império Bizantino. 

Esses marcos passaram dez mil anos, nesse tempo os europeus viveram 

em sua maioria no campo, restritos a propriedades que buscavam sua auto-

suficiência, era uma sociedade rigidamente hierarquizada pelo controle da 

Igreja católica, a instituição mais poderosa da Idade Média. O poder político 

era descentralizado e estava nas mãos dos grandes proprietários de terra, por 

isso que, muitos estudiosos denominaram de “Idade das trevas”, pois eles 

acreditavam que o período medieval tinha soterrado o conhecimento produ-

zido pelos gregos e os romanos. Nesse período havia uma poderosa estrutura 

administrativa denominada Feudalismo, sobre esse período Franco Júnior 

(2001:17) nos diz que era uma: 

(...) sociedade fortemente estratificada, fechada, agrária, fragmentada politica-
mente, dominada culturalmente pela Igreja. De dentro dela, e em concorrência 
com ela, desenvolveu-se um segmento urbano, mercantil, que buscava outros 
valores, que expressava e ao mesmo tempo acelerava as mudanças decorrentes 
das próprias estruturas feudais. 

 

Estudiosos como os historiadores dividem a Idade Média em três perío-

dos: A Alta Idade Média, Idade Média Clássica e a Baixa Idade Média. Essa 
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divisão se deu porque é possível perceber variações na estrutura do período 

Medieval. Então, a Alta Idade Média é compreendida entre os séculos V e X, o 

período da fragmentação total do Império Romano e transição para uma nova 

realidade estrutural. Já a Idade Média Clássica fica entre o século XI e o XIII, é 

nesse momento que surge características mais populares da Era Medieval, 

como feudos, suserania, vassalagem e cavalaria. E a Baixa Idade Média, que 

correspondente aos séculos XIV e XV, representa uma fase de transição para o 

novo período que alteram a estrutura medieval. 

 
 

 

Sociedade na Idade Média1 

 

Foi na Idade Média que a Igreja Católica aumentou seu poder e capacida-

de de influenciar uma população. Foi neste momento da história que essa 

instituição conquistou de forma gigantesca o poder social e transformou o 

cotidiano de todas as relações pessoais. Essa soberania da Igreja influenciou 

as Artes, a Arquitetura, a Política, a Cultura, a Filosofia, as guerras e a maior 

influência de todas referente a questões religiosas.  

Na Idade Média podemos dizer que a prostituição se desenvolvia de for-

ma organizada, essa organização acontecia pela grande migração de mulheres 

de várias  

regiões da França para os centros urbanos, assim o poder público se viu 

obrigado a financiar as casas de banho, os bordéis, objetivando acomodar 

essas mulheres e também tirar aproveito delas. Nesse período também a po-

                                                           
1 Imagem retirada da internet. Acesso em 10/05/2016. 
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breza levava vários camponeses a trocar o campo pelas cidades para tentar 

sobreviver com a sua força de trabalho. Estima-se que no século XV havia de 

cinco a seis mil prostitutas em Paris em uma população de 200 mil pessoas. 

Jeffrey (1993:121) argumenta que:  

Na Idade Média, as mulheres entravam para a prostituição por razões basica-
mente iguais às que as levam a fazê-lo em qualquer época: pobreza, inclinação 
natural, perda de status, um passado familiar perturbando, violento ou incestu-
oso. (...) no final do período medieval, quatro em cada cinco prostitutas perten-
ciam aos setores mais pobres da população, sendo dezessete anos a idade mais 
comum de entrada para a prostituição. Um quarto delas havia sido colocado na 
prostituição pela família ou havia entrado nela para fugir a uma situação famili-
ar intolerável. 

A prostituição acontecia em todas as cidades da França como Paris, Ge-

nova e Sales e teve o seu maior desenvolvimento com ênfase nos séculos XII 

ou XIII, só enfraquecendo definitivamente com o surgimento do iluminismo, 

mas não teve a sua extinção. A prostituição na França se deu tanto na zona 

urbana quanto na zona rural, mas foi na zona urbana que a prostituição teve 

seu maior desenvolvimento, nas cidades principais foram construídos prostí-

bulos feitos por quase toda a população, por causa dos impostos públicos. 

Nesses prostíbulos havia um administrador que arrendava o local e tinha 

como função de recrutar as moças aceitas, mas tinham que respeitar certas 

regras. Nessas grandes cidades, existia um grande número de mulheres dis-

poníveis, tais como: viúvas, esposas abandonadas, solteiras ainda moças entre 

15 e 33 anos, essas eram as vítimas privilegiadas dos homens, na maioria das 

vezes, eram mulheres das camadas inferiores, filhas de diaristas e assalariados 

têxteis. 

No que diz respeito à mulher, ela poderia colocar a venda o seu próprio 

corpo, assim para acolhê-las, o poder público apoiavam financeiramente a 

criação de bordéis e casas de banho. Era freqüente a prostituição em diversas 

cidades, a idade das mulheres variava porque não só as jovens solteiras esta-

vam na atividade, mas viúvas e mulheres de várias idades. Sobre a clientela 

Jeffrey (1993:122) diz que: 

Provavelmente o maior grupo de clientes servidos pelas prostitutas da Europa 
Medieval era o dos homens jovens e não-casados. Não importa o que a Igreja 
pudesse dizer sobre o sexo, havia uma tolerância social generalizada da ativi-
dade sexual masculina pré-marital e extraconjungal no mundo medieval. 

A prostituição era vista como um meio prático de permitir que os jovens 

de todas as classes sociais afirmassem a sua masculinidade e diminuíssem 

suas necessidades sexuais, assim “evitava, ao mesmo tempo, que se aproxi-

massem de esposas e filhas respeitáveis, desestimulando-os dos estupros em 
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gangues e desencorajando-os em relação à homossexualidade”. (Jeffrey, 

1993:122) 

Eram permitidos que os jovens utilizassem os bordéis a partir dos dezes-

seis/dezoito anos de idade, os clérigos, homens casados, judeus e leprosos não 

poderiam usar os bordéis e muitas vezes eram excluídas pelos regulamentos 

que os regiam. Mulheres que estivem grávidas, casadas ou freiras não poderi-

am se tornar prostitutas. Nenhuma mulher poderia aceitar dinheiro de um 

homem se não tivesse dormido com ele toda a noite e também nenhuma mu-

lher poderia ser impedida de desistir da profissão. Jeffrey (1993:125) diz que: 

Não poderia haver o aliciamento aberto de fregueses. Não poderia ser servida 
comida ou bebida alcoólica aos fregueses. As mulheres não poderiam residir no 
local, mas apenas trabalhar lá. Não poderia ser cobrado mais do que 14 pence 
por semana por um quarto. Teriam que ser feitos exames de saúde regulares 

nas mulheres. 

A posição social das prostitutas se semelhava à dos judeus ou à dos le-

prosos. Todas essas três classes de pessoas eram obrigados a usar roupas 

especiais. Todos os três eram estimulados a se arrepender e a se regenerar. 

Jeffrey (1993:133) diz que: “Não foi coincidência o fato de Santo Tomás de 

Aquino ter incluído sua defesa da necessidade da prostituição num capítulo de 

Summa tratava da tolerância para com os judeus”. Assim como os judeus, as 

prostitutas provocavam os ensinamentos da Igreja, mas toleradas porque 

ambos os grupos desempenhavam nesse momento uma função necessária, 

ainda que repelente a usura (os judeus) e o sexo (as prostitutas). 

Na cidade de Perpignan, no século XIII, as prostitutas tradicionalmente 

confinadas no leprosário local durante a Semana Santa e também eram proi-

bidos de circular pela cidade nessa semana. Jeffrey (1993:134) argumenta 

que: 

Como com os leprosos, a Igreja buscava privar as prostitutas de seus direitos 
civis. A lei canônica impedia que as prostitutas acusassem outras pessoas de 
crimes, exceto a simonia, e que comparecessem ao tribunal. As prostitutas eram 
proibidas de herdar propriedade. Eram consideradas como incapazes de ser ví-
timas de estupro. Sexo com uma prostituta contra a vontade dela, portanto, não 
era possível de punição, segundo a lei canônica. Mas a igreja não exigia punição 
para o exercício da profissão por parte de uma prostituta. 

Como a Igreja vence os hereges e os que praticam o concubinato, os teó-

logos compreenderam que era necessário haver uma prostituição ordenada, 

de maneira que a sociedade pudesse conviver de comum acordo. A Igreja Ca-

tólica passou até a tolerar as relações dos solteiros com as concubinas, acredi-

tando que a união com elas era apenas uma falta de venial e não como um 
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pecado mortal. A Igreja passou até a aceitar os homens casados freqüentassem 

os bordeis e tivessem relações com as prostitutas de maneira que não impe-

disse o seu casamento. 

A Igreja procurava lidar com o problema da prostituição através de uma 

limitação, usava alguns meios que também utilizavam com os leprosos, com o 

objetivo de afastar os homens dos prostíbulos elas eram igualadas aos lepro-

sos e assim, as prostitutas tinham que ser diferenciadas do resto da população 

tida como descente, com uma identificação, Santana, Nascimento & Silva 

(2016: 02) sobre essa questão argumentam que:  

Ao longo do tempo, algumas cidades já não aceitavam ver as mulheres da vida 
fácil andando entre as demais. Obrigaram-nas a usarem um símbolo para serem 
reconhecidas e ainda deram direito às damas da sociedade de retirarem o sím-
bolo (um véu) e identificá-las, mostrando-as a todos. 

Os bordéis eram vistos como um perigo para a ordem pública, no que diz 

respeito à moral pública. O conselho municipal de Londres com o apoio da 

Coroa impôs um toque de recolher em 1393, proibindo qualquer homem de 

circular pela cidade ou subúrbios depois das nove horas da noite. Jeffrey 

(1993:126) diz que: “Nenhum estrangeiro poderia circular pela cidade depois 

das oito horas da noite, sob pena de multas e prisão. Ninguém poderia circular 

mascarado. A regulamentação prosseguia, destacando as prostitutas e os bor-

déis como uma fonte de desordem”. 

Dando continuidade com relação à ordem pública, existia às regulamen-

tações detalhadas que as autoridades criaram para governar os bordéis. As 

prostitutas elas deferiam ficar afastadas de lugares tidos como áreas respeitá-

veis como igrejas, ruas principais e escolas, sobre essa questão Jeffrey 

(1993:132) argumenta que: 

Nós próprios bordéis, as mulheres deveriam supostamente permanecer enclau-
suradas, muitas vezes sob controle de uma administradora conhecida como a 
abadessa. Os fregueses deveriam entregar suas armas ao entrar, embora muitas 
cidades italianas autorizassem a administração do bordel a possuir armas para 
a manutenção de a ordem. Muitas vezes se recomendava aos fregueses que dei-
xassem jóias e dinheiro com a abadessa. A admissão era seletiva e poderia ser 
recusada. Muitos regulamentos de bordéis proibiam o jogo. 

As evidências da justificação a questão moral com relação aos bordéis se 

dava com o fechamento geral dessas casas durante a Semana Santa e na fero-

cidade com que os bordéis não autorizados eram investigados, assim como os 

mantenedores autônomos de bordéis e as prostitutas desgarradas. Essas pros-

titutas agiam de forma não autorizada eram penalizadas com açoitamento na 

Nîmes do século XIV, como funcionava em Bolonha, Lunel e Uzès, e com mar-
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cação de ferro em brasa em Florença. Os mantenedores de bordéis autônomos 

também eram freqüentemente chicoteados. A punição era com cruel severi-

dade. 

As prostitutas não podiam residir nos bordéis, somente trabalhar nele. 

Essas casas eram administradas por matronas registradas, esses lugares eram 

regulamente inspecionados pelas autoridades. Sobre essa questão Jeffrey 

(1993:126) diz que: “Os proventos da prostituição eram postos numa arca que 

as autoridades esvaziavam no começo de cada mês pagando os salários dos 

empregados do bordel e dando às prostitutas sua parte”. 

Com relação aos funcionários do Estado que ficavam com a função de vi-

sitar os bordéis era proibido de receber presentes ou de dormir com as prosti-

tutas, pois corria o risco de perder o seu cargo, receber uma multa e de ir para 

a cadeia. As prostitutas poderiam deixar os bordéis, mas somente nas manhãs 

de sábado e tinham que vestir uma capa curta e usar um lenço amarelo amar-

rado em torno do pescoço. 

Existiam três formas de bordeis municipais que poderiam ser arrendados 

a quem oferecesse mais, sendo que o dinheiro obtido seria utilizado para a sua 

manutenção e para benefícios dos cofres municipais. Podiam ser administra-

dos por uma organização municipal de caridade com os lucros indo para a 

caridade, quando eram bordéis pequenos que não davam muito lucros, pode-

riam ser administrados por empresas de fins não-lucrativos, como o serviço 

público. 

Mas os bordéis poderiam sim gerar lucros com a sua manutenção, como 

existia os bordéis privados pela nobreza. A Igreja também tinha lucro com o 

arrendamento de propriedades, no final da Idade Média a igreja lucrava em 

média 28 mil ducados por ano com os imóveis arrendados com esse propósito. 

O recrutamento de prostitutas estrangeiras pelos anciãos da cidade sugere 

que eles não queriam que as mulheres locais se tornassem prostitutas. Dois 

terços das prostitutas em Dijon, entre 1440 e 1540 eram mulheres da cidade 

ou da redondeza, mas a maior parte das habitantes do bordel municipal era 

estrangeira. Jeffrey (1993:133) diz que: 

As autoridades de Florença empreenderam especificamente a busca de prosti-
tutas estrangeiras para seu bordel municipal, e 70% das prostitutas citadas nos 
anais do tribunal de Florença eram estrangeiros (da Flandres, da Renânia e do 
norte da França). Somente 28% eram sabidamente toscanas. Sabemos também 
que as mulheres flamengas eram um elemento importante da população dos 
bordéis de Londres. 

 

Também foi introduzido na sociedade aos bordéis municipais e nota-se o 

crescimento das instituições municipais financiadas para apoiar e abrigar e 
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abrigar prostitutas aposentadas ou arrependidas, essas mulheres também 

tinham o desejo de estabelecer um limite de idade de vida profissional dessas 

pessoas. Apenas de haver a lei canônica, podemos dizer que há evidências de 

uma melhoria na posição das prostitutas na sociedade medieval, foi encontra-

da exemplos de prostitutas sendo chamadas para serem testemunhas e com 

acusações levadas ao tribunal. Há casos de prostitutas fazendo testamentos e 

sendo casadas, houve também uma maior penalidade por infrações de estatu-

tos municipais. Foi no século XIII às prostitutas sofriam punição de açoitamen-

to e perda das suas roupas, no século XIV e XV a punição se dava com multas. 

Também há evidências de crescente proteção contra o estupro, foi o impera-

dor Frederico II, que decretou que os estupradores de prostitutas deveriam 

ser executados. 

 

 

Bordel da Idade Média2 

 

Sobre a questão dos estupros a legislação mudava conforma o local, na 

Alemanha e na Itália variada de cidade, em algumas cidades como Parma, 

Bolonha e Ems não consideravam crime o estupro de prostitutas, já em outras 

impunham uma pena, porém geralmente leve do que as punições para o estu-

pro de mulheres honestas. 

Em Viena havia a ausência de punição para o estupro em 1221 e para pe-

na somente em 1244. Jeffrey (1993:134) diz que: “As leis municipais da Fran-

ça normalmente determinavam uma multa pelo estupro de uma prostituta”. 

Essas pequenas mudanças legais das prostitutas era parte de uma mudança de 

atitude no que diz respeitos às prostitutas no século XV. 

                                                           
2 Imagem retirada da internet. Acesso em 10/07/2016. 



111 
 

A partir de nossas pesquisas podemos perceber que a prostituição na 

Idade Média era vista como um mal necessário, pois esta atividade gerava 

lucro para a sociedade, não se tinha a preocupação com o ser humano que esta 

desenvolvendo este oficio no caso as mulheres, a única coisa em que as auto-

ridades religiosas e institucionais do Estado se preocupavam era com a inte-

gridade e satisfação das ditas “pessoas de bem”, ou seja, indivíduos das classes 

altas, os quais utilizavam os serviços das mulheres que eram largadas a sua 

própria sorte por conta das guerras e da pobreza que afligia a Europa neste 

período. 

Fazendo uma breve comparação com a atualidade e com todas as ques-

tões que envolvem este tema constatamos que no que se refere à prostituição 

a sociedade não avançou muito, pois ainda são em sua grande maioria as mu-

lheres pobres e negligenciadas pela sociedade que desenvolvem essa ativida-

de. 
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