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Sojourner Truth: Ain't I A Woman?

Well, children, where there is so much racket there must be something out of

kilter. I think that 'twixt the negroes of the South and the women at the North, all

talking about rights, the white men will be in a fix pretty soon. But what's all this here

talking about?

That man over there says that women need to be helped into carriages, and

lifted over ditches, and to have the best place everywhere. Nobody ever helps me

into carriages, or over mud-puddles, or gives me any best place! And ain't I a woman?

Look at me! Look at my arm! I have ploughed and planted, and gathered into barns,

and no man could head me! And ain't I a woman? I could work as much and eat as

much as a man - when I could get it - and bear the lash as well! And ain't I a woman?

I have borne thirteen children, and seen most all sold off to slavery, and when I cried

out with my mother's grief, none but Jesus heard me! And ain't I a woman?

Then they talk about this thing in the head; what's this they call it? [member of

audience whispers, "intellect"] That's it, honey. What's that got to do with women's

rights or negroes' rights? If my cup won't hold but a pint, and yours holds a quart,

wouldn't you be mean not to let me have my little half measure full?

Then that little man in black there, he says women can't have as much rights

as men, 'cause Christ wasn't a woman! Where did your Christ come from? Where did

your Christ come from? From God and a woman! Man had nothing to do with Him.

If the first woman God ever made was strong enough to turn the world upside

down all alone, these women together ought to be able to turn it back, and get it right

side up again! And now they is asking to do it, the men better let them.

(National Park Serice, 17/11/2017).
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Sojourner Truth: Não sou eu uma mulher?

Muito bem crianças, onde há muita agitação alguma coisa está fora da ordem.

Eu acho que entre os negros do Sul e as mulheres do Norte, todos falando sobre

direitos, o homem branco vai estar em apuros rapidinho. Mas o que é tudo isso que

estamos falando?

Aquele homem logo ali diz que as mulheres precisam de ajuda para subir em

carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, e que tem o melhor

lugar em todos os lugares. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a

saltar sobre poças de lama, ou me deram qualquer melhor lugar! E não sou eu uma

mulher? Olhe para mim! Olhe para meus braços! Eu arei e plantei, e juntei a colheita

nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente! E não sou eu uma

mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem – quando

eu conseguia a comida – e suportar o açoite também! E não sou eu uma mulher? Eu

pari treze filhos, e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão, e quando eu

gritei com meu luto de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu! E não sou eu uma

mulher?

Então eles falam dessa coisa na cabeça; do que eles chamam isso? [alguém

da audiência sussurra, “intelecto”]. É isso, querido. O que é que isso tem a ver com

os direitos das mulheres e dos negros? Se meu copo não tem sequer uma gota, e o

seu tem um litro, você não seria maldoso de não me deixar ter a minha meia medida

cheia?

Então aquele homenzinho negro ali, ele diz que mulheres não podem ter tanto

direito quanto os homens, porque Cristo não era uma mulher! De onde Cristo veio?

De onde é que Cristo veio? De Deus e uma mulher! Homens não tiveram nada a ver

com Ele.

Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de

cabeça para baixo sozinha, estas mulheres juntas aqui devem ser capazes de

consertá-lo, e colocando-o do jeito certo novamente! E agora que elas tão pedindo

que faça, é melhor os homens deixarem.

(National Park Serice, 17/11/2017). Tradução pela autora.
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Memorial

Falar da minha trajetória, é falar também da trajetória das duas gerações de

progenitoras que foram mais presentes em minha vida, minha mãe e minha avó

materna.

Em uma família pobre do bairro de Cordeiro em Recife-PE, nasce em 1934

minha avó, filha de pais não alfabetizados. Quando jovem, tinha uma visão

revolucionária e visionária para sua época. Em 1950, ser mulher era quase sinônimo

de ser mãe e esposa, apesar disso, nunca quis casar e ter filhos, desejava estudar e

ser artista, pois tinha uma beleza “estonteante”.

Se atualmente, as mulheres ainda lutam para terem voz, nos anos de 1950,

eram ainda mais silenciadas pela opressão do sistema capitalista e patriarcal.

Consequentemente, ela não teve escolha, não teve voz! Como o destino de muitas

mulheres, casou-se aos 16 anos, contra vontade, em um casamento arranjado com

seu primo, o qual só conheceu no dia do casamento.

Muitas vezes a sociedade impõe que é natural ser mãe, porém a realidade é

discrepante e nada romântica, ao menos para minha avó. Até hoje lembro de me

contar que não sabia nem por onde daria à luz a minha mãe, não sabia como

amamentar, não sabia o que estava fazendo. Aos 18 anos deu à luz a sua única filha,

a realidade de ser mulher e mãe já batia como “um soco no estômago”, além disso,

também existiam as traições, o distanciamento e a falta de afinidade: “De que

maneira a união de duas pessoas totalmente desconhecidas daria certo?”. Assim

como muitas questões desagradáveis que lidamos ao longo da vida, o tempo serviu

para minha avó se adaptar, sua revelia virou traições, viagens e um jeito irreverente

de tentar viver o que gostaria que fosse sua vida.

Minha mãe, por volta dos cinco anos de idade, vivia tudo isso sem entender o

que estava acontecendo, mas sabia que algo não estava certo, algo não estava bem.

Ao vasculhar suas fotos da infância, ela pontua: “Era uma criança com o olhar

sempre triste”. Com as experiências da vida entendeu os papeis sociais que

desempenhamos, seus desdobramentos e consequências.

Por conta de todas as circunstâncias citadas, a relação da minha mãe e avó

era bastante conflituosa, minha mãe sentia-se muito mais confortável com meu avô
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ou sua madrinha. Apesar disso, minha mãe teve condições boas de vida, conseguiu

estudar em bons colégios, ter comida e moradia dignas, pois meu avô – que

trabalhava como feirante – fazia questão de dar tudo o que não teve, até mesmo

certos mimos como roupas de marcas, gravador de fitas, rádio, TV etc. Também

conseguiu um bom emprego trabalhando na ordem de pagamento no Banco Sul-

Americano e posteriormente no Banco Itaú.

Por pressão social, casou-se aos 26 anos e virgem, tentou construir uma

família no pacato bairro da Vila Matilde localizado na capital do estado de São Paulo,

no entanto a vida tem dessas, de pregar peças e surpresas. Grávida de um menino,

apesar de fazer o pré-natal e consultas regularmente, na 30ª semana de gestação (7

meses) e no dia de seu aniversário descobriu que seu tão esperado filho estava sem

batimento cardíaco e que seu marido estava lhe traindo há mais de um ano. Após

esse episódio turbulento, decidiu acabar com o casamento que já completava seus 3

anos e morar de novo com a minha avó.

Entretanto, esse evento traumático marcou profundamente sua vida, fazendo

seu desejo de ser mãe continuar, é quando eu entro nessa história. Minha mãe já

estava há quase 2 anos namorando com meu pai, os médicos diziam que era

impossível ela engravidar, mas novamente a vida pregando suas peças e surpresas,

ela engravidou e descobriu com menos de duas semanas de gestação que não

poderia fazer esforço algum. Todos brincam e dizem que ela realmente quis me ter e

não é para menos, literalmente 9 meses deitada em uma cama, dizendo em leigas

palavras: “bastava levantar e varrer a casa, para perder o bebê”.

Em meados da 18ª semana de gestação (5 meses), meu pai esperou para ver

se “era menino ou menina” e partiu para o Japão, antes mesmo de eu nascer, eu já

fazia parte da realidade de muitas crianças que mal conhecem o pai. Até os 4 anos

de idade ele ainda mandava alguma ajuda financeira, depois disso, conheceu uma

mulher e se casou com ela e “sumiu” de vez.

Os problemas financeiros começaram, minha mãe tentou um emprego como

caixa de supermercado, no entanto, eu ficava doente com bastante frequência e por

conta disso, não conseguia ir à creche todos os dias. “Não vou cuidar de filho de

ninguém, quem pariu que cuide”, disse minha avó – uma vez que nunca quis ter

filhos, muito menos cuidar de outras crianças, mas cabe ressaltar que depois foi

uma das mulheres que mais cuidou de mim – sendo assim, minha mãe estava sem a
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possibilidade de conseguir uma renda sozinha e com uma criança pequena para

cuidar.

Quando tinha 5 anos, minha mãe conheceu e se casou com meu padrasto,

que foi o alicerce financeiro para o sustento da minha família. Militar aposentado,

tinha rígidas posturas e austeros conceitos patriarcais e machistas. Portanto, foi um

casamento onde minha mãe era, em grande medida, muito oprimida, o qual trouxe

marcas emocionais profundas para mim e principalmente para minha mãe.

Outro fator que foi importante para moldar minha história, foi o bullying que

me acompanhou em todos os anos escolares, dentre os mais variados motivos,

escutei de tudo: que era a única diferente da turma (japonesa), era gorda e “nerd”,

minha família era estranha (meu padrasto era muito mais velho que minha mãe),

não tinha um pai de fato, era muito quieta, era muito esquisita... Entretanto, nunca

entendi o porquê tiravam tanto sarro de mim e porque me excluíam do círculo social:

“por que ter uma família diferente era tão ruim? Por que não gostavam de mim?”.

Somente depois consegui compreender que aquele/a que não se enquadra em um

estereótipo e/ou em um padrão social, pode ser duramente reprimido pelas

instituições da nossa sociedade e pessoas no geral.

Trazendo um pouco mais para o presente da minha história, tive um ponto

crítico em 2012, no qual fiquei presa em um relacionamento tóxico e abusivo, sofri

agressões psicológicas, verbais e abusos, além da minha própria pressão de

conseguir uma boa faculdade e carreira, me senti sem chão, ao ponto de tentar

suicídio.

Um pouco depois desse episódio, consegui me recompor emocionalmente e

conheci o Serviço Social, que foi tão estimado e essencial para eu entender que não

sou menor que um homem, só por ser mulher. A partir do empoderamento, vi o quão

essencial é a luta feminista e anti-classista, na medida em que me aprofundava nos

estudos marxistas e de gênero – tendo o Núcleo de Estudos do Trabalho e Gênero

(NETeG) e a Profa. Dra. Claudia Mazzei Nogueira bastante influência nisso.

Nesse percurso e trajetória acadêmica, também fiz uma Iniciação Científica

na área de Trabalho e Gênero com estudo de campo com as mulheres amarradoras1

1 Nesse trabalho é preciso amarrar e desatar as cordas dos navios, presas aos cabeços, dispostos
linearmente em toda extensão do cais. Fora isso, os/as amarradores/as são responsáveis pela
puxada de navio, que é a atividade de levar o navio de um ponto próximo ao outro sem auxílio de
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da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) do Porto de Santos,

intitulada “As Relações Sociais de Trabalho no porto de Santos: a naturalização da

precarização da força de trabalho feminina”. Posteriormente, a pesquisa da Iniciação

Científica teve um desdobramento no meu TCC, estudando sobre as amarradoras

da Codesp, desta vez com o recorte sobre a precarização e da dupla jornada do

trabalho feminino, com o título “Mulheres de Ferro, Cabo e Aço: trabalho dobrado?”,

fazendo com que eu me aprofundasse ainda mais sobre os estudos envolvendo a

temática do Trabalho e Gênero.

Os padrões de gênero que a sociedade impõe para a mulher, ultrapassam

gerações. Tentam a todo custo determinar o que deve ser aceitável: “seja uma boa

menina”, “namore com limites”, obedeça, case, tenha filhos etc. Tendo isso em vista,

é importante enfatizar: quantas mulheres você conhece que passaram por situações

de violências semelhantes? Quantas deixaram de estudar ou seguir seus sonhos por

conta de uma imposição genérica do que é ser mulher? Quantas ainda lutam por

direitos e equidade?

Esse estudo parte dessa inquietação contra as injustiças acometidas as

mulheres e pelo desejo de uma sociedade onde todos/as sejam emancipados e

tenham uma vida plena de sentido.

rebocador. Nessa profissão precisa-se, além de força física, de muita técnica” (MATSUNAGA, 2017, p.
11).
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Resumo

Ser mulher ou ser homem em uma sociedade tem características bastante distintas,
os papeis de gênero acompanham a história muito antes do advento do capitalismo,
tais diferenças na divisão sociossexual do trabalho e na educação de meninos e
meninas, trazem consequências subjetivas e objetivas para o ser social. Neste
estudo teremos como discussão central os impactos dos estereótipos de gênero
para as mulheres que trabalham exclusivamente na esfera reprodutiva. Partiremos
da análise de obras de autores/as que discutem a temática, tais como Simone de
Beauvoir, Heleieth Saffioti, Angela Davis, bell hooks, Sueli Carneiro, Maria Almeida
Teles, Friedrich Engels, Lélia Gonzalez, Silvia Federici, entre outros/as. Além da
realização de pesquisa de campo, a fim de embasar o estudo teórico com o empírico.

Palavras–chave: Gênero. Mulher. Estereótipo. Opressão. Papeis de gênero.
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Abstract

Being a woman or a man has vastly distinct characteristics in a society, the gender
roles predate the advent of capitalism in human history, such differences in
workplace gender gap and boys and girl's education, bring forth subjective and
objective consequences to the social being. In this essay our main discussion will be
the gender' stereotypes impacts on women who work exclusively on reproductive
labor. Drawing on the analysis of work from authors who discuss the theme, such as
Simone de Beauvoir, Heleieth Saffioti, Angela Davis, bell hooks, Sueli Carneiro,
Maria Almeida Teles, Friedrich Engels, Lélia Gonzalez, Silvia Federici, among others.
In addition to the attainment of the field research to support the theory with an
empirical base.

Keywords: Gender. Woman. Stereotype. Oppression. Gender roles.
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Resumen

Ser mujer o ser hombre en una sociedad tiene características muy diferentes, los
roles de género siguen la historia mucho antes del advenimiento del capitalismo,
tales diferencias en la división socio-sexual del trabajo y en la educación de niños y
niñas, traen consecuencias subjetivas y objetivas para el ser social. En este estudio
tendremos como discusión central los impactos de los estereotipos de género para
las mujeres que trabajan exclusivamente en la esfera reproductiva. Partiremos del
análisis de obras de autores que debaten sobre el tema, como Simone de Beauvoir,
Heleieth Saffioti, Angela Davis, bell hooks, Sueli Carneiro, Maria Almeida Teles,
Friedrich Engels, Lélia Gonzalez, Silvia Federici, entre otros/as. Además de realizar
investigación de campo, con el fin de sustentar el estudio teórico con el empírico.

Palabras clave: Género. Mujer. Estereotipo. Opresión. Roles de género.
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Lista de Abreviaturas e Siglas

AI-5 Ato Institucional número 5

FNMN Fóruns Nacional de Mulheres Negras

GM Grupo de Mulheres

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

ISACamp Inquérito de Saúde de Campinas

LGBTQI+ LGBTQI Lésbica Gays Bissexual Transgêneros Queer

Intersexual.

+ Assexual Pansexual Aliado Agênero e Andrógino

MMN Movimento de Mulheres Negras

MNU Movimento Negro Unificado

OMS Organização Mundial da Saúde

ONU Organização das Nações Unidas

OPAS Organização Pan-Americana da Saúde

OXFAM Comitê de Oxford para Alívio da Fome

PCB Partido Comunista Brasileiro

PNAD Contínua Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo



18

Sumário

Sojourner Truth: Ain't I A Woman?...................................................................................8
Sojourner Truth: Eu não sou uma mulher?....................................................................9

Memorial.................................................................................................................................10

Resumo.................................................................................................................................. 14
Abstract..................................................................................................................................15
Resumen................................................................................................................................16

Lista de Abreviaturas e Siglas......................................................................................... 17

Introdução............................................................................................................................. 19

2 – A mulher na sociedade de classes brasileira....................................................... 26
2.1 – O movimento feminista no Brasil: alguns apontamentos...........................42
2.2 – O feminismo envolvendo Classe, Raça e Gênero.........................................56

3 – Gênero, patriarcado e racismo..................................................................................61
3.1 – A divisão sociossexual do trabalho, a esfera da reprodução e o
estereótipo de gênero.....................................................................................................71
3.2 – Impactos dos estereótipos de gênero nas “donas”-de-casa.....................90

Considerações finais........................................................................................................108

Referências bibliográficas..............................................................................................111

Apêndices e Anexos.........................................................................................................117
A – Questionário...............................................................................................................118
B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)....................................... 120
C – Folder convidativo para participar da pesquisa................................................... 125
D – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)................127



19

Introdução

Embora tenham ocorrido diversas mudanças no mundo do trabalho – com um

amplo contingente feminino como força de trabalho, até mesmo em profissões

majoritariamente masculinas – a maior responsabilidade de cuidar da esfera da

reprodução recai sobre a mulher. Por vários séculos estando nessa condição, gera

muitas vezes situações de resignação, dado que “o cuidado dos filhos e do lar é

ainda quase inteiramente” realizado pela mulher (BEAUVOIR, 2016, p. 192).

Para corroborar com a afirmação acima, estudos da Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios Contínua 2017 (PNAD Contínua), divulgado pelo IBGE em

2018, mostram que as mulheres trabalharam “21,3 horas por semana em afazeres

domésticos e no cuidado de pessoas, mais que o dobro das 10,8 horas dedicadas

pelos homens”, sendo que 97% da realização desses afazeres domésticos ficam

para as mulheres cônjuges/ companheiras (IBGE, 18/04/2018).

Acabamos nos acostumando e aceitando o fato da mulher ter essa

responsabilidade, ocorrendo assim, em grande medida, a naturalização desse

processo. Os estereótipos de gênero, estabelecem características distintas entre o

feminino e o masculino, no qual as mulheres estão ligadas a emoção, delicadeza,

ternura, sentimentalismo e passividade, ao contrário dos homens, que estão

relacionados a coragem, impetuosidade, razão e força.

Utilizamos nesse estudo a metáfora dos estereótipos de gênero a “espelhos”,

ou seja, muitas vezes nos olhamos no espelho – o qual reflete nosso semblante e

expressão – de maneira corriqueira e “trivial”, mas se analisarmos com maior afinco,

existem diversos desdobramentos envolvidos em um simples “olhar-se no espelho”.

Mesma coisa acontece com os estereótipos de gênero que são vistos como atributos

corriqueiros e banais, mas possuem múltiplas repercussões objetivas e subjetivas

para as pessoas.

Em grande parcela, impomos artificialmente comportamentos que meninos e

meninas ou homens e mulheres devem possuir, tais características ditas

“obrigatórias”, estão intrinsecamente relacionadas aos papeis de gênero, os quais

em sua maioria, colocam as mulheres como cuidadoras do lar, da família e “donas”-

de-casa e os homens como provedores do lar e chefes da família.
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O termo “donas”-de-casa nessa pesquisa, aparece com o “donas” entre aspas,

justamente para problematizar essa situação da naturalização e precarização do

papel subalterno feminino: donas exatamente do quê?. Considerando a definição de

gênero por Margareth Rago, que define como uma: “Construção social e cultural das

diferenças sexuais” (1998, p. 89), essa pesquisa tem o intuito de quebrar com os

paradigmas da naturalização dos estereótipos de gênero, bem como os papeis de

gênero designados na nossa sociedade.

São muitos exemplos que podemos usar em relação a opressão da mulher, a

liberdade feminina parece ferir os preceitos dos papeis de gênero dispostos em

nossa sociedade. Em contrapartida, o homem denota superioridade, ao demonstrar

liberdade. Blay, por exemplo, relata em seu estudo sobre os direitos sociais para as

mulheres, o intenso controle dos corpos femininos:

As afirmações conservadoras, que negam à mulher o domínio sobre seu
corpo, não discutem os dois lados de uma relação sexual: a mulher e o
homem. Ao contrário, discute apenas as consequências sobre o corpo da
mulher. O homem fica isento (2009, p.47).

As considerações acerca da mulher na sociedade trazem para a reflexão

quais são as características naturalizadas quanto ao seu papel social e seus

desdobramentos, no qual muitas vezes as mulheres são taxadas pelos estereótipos

de gênero como o “sexo frágil”, sinônimo de amabilidade, passividade, ternura, zelo

e submissão. “Assim, naturaliza-se a missão sagrada feminina como responsável

pelo cuidado e bem-estar da família e da sociedade” (CISNE e SANTOS, 2018, p.

155, grifos das autoras). No que condiz as mulheres negras, esse estereótipo de

gênero do “sexo frágil” não é visto da mesma forma, uma vez que, historicamente

devido a escravização, tiveram que trabalhar em serviços pesados e aguentar

castigos físicos de açoitamento que a maioria das mulheres brancas não sofreram.

Um outro fator importante a se destacar, no âmbito da saúde, é a incidência

de depressão para as mulheres, em todo o mundo, estima-se que mais de 300

milhões de pessoas, de todas as idades, sofram com esse transtorno, sendo o

índice de incidência entre as mulheres 150% maior que entre homens (OPAS/OMS,

03/2018). Um outro estudo, realizado pela Unicamp, obtidos a partir do Inquérito de

Saúde de Campinas (ISACamp) permitiu traçar um perfil das mulheres mais

atingidas pelos transtornos mentais, no qual declara que a “vulnerabilidade a
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transtornos mentais é maior em donas-de-casa ”, em razão de que essas mulheres

têm “uma rotina de trabalho doméstico que pode chegar a 34 horas por semana,

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além da falta de

reconhecimento pelo seu trabalho” (G1, 14/12/2015).

Frente a estes elementos apresentados, justificamos a relevância do tema a

ser pesquisado. Para tanto, buscaremos entender a importância dos estereótipos de

gênero e suas múltiplas opressões que recaem sobre a mulher. Posto isso,

pretendemos contribuir para a produção de conhecimento e proporcionar a reflexão

sobre as desigualdades de gênero presentes em nossa sociedade.

No que condiz a construção do pensamento analítico desta pesquisa,

utilizaremos o parâmetro da metodologia qualitativa, visto que esta tem como

principal característica privilegiar as particularidades e experiências das informações

obtidas. Segundo Minayo:

(…) ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de
fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois
o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz
e por interpretar suas ações dentro a partir da realidade vivida (2012, p.21).

Adotamos também como procedimentos metodológicos o levantamento e

revisão da produção bibliográfica existente relativa ao tema do presente estudo e de

temáticas correlacionadas (conforme consta nas referências bibliográficas). Uma vez

que tem como objetivo “a recuperação da evolução de um conceito, área, tema, etc.

e a inserção dessa evolução dentro de um quadro de referência que explique os

fatores determinantes e as implicações das mudanças” no campo de estudo

pretendido (LUNA, 2000, p. 92).

Sendo assim, para conseguir assegurar a “exatidão dos planos dos

resultados” e entender os múltiplos fatores que os impactos dos estereótipos de

gênero podem trazer para as mulheres, adotamos um questionário com perguntas

semiabertas (APÊNDICE A), no qual tem como definição de universo de

amostragem 26 mulheres que não possuem um trabalho assalariado e trabalham

exclusivamente na sua esfera doméstica, ou seja, as “donas”-de-casa. As
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entrevistas foram realizadas apenas no território da Baixada Santista2, perpassando

por diferentes etnias/raças, situações econômica a e de renda, além do elemento

geracional, na qual foram entrevistadas mulheres das mais diferentes idades (todas

maiores de 18 anos), na intenção de contemplar o maior número de condições de

realidades possível. Indo ao encontro do que destaca Gil:

Enquanto técnica de coleta de dados, a entrevista é bastante adequada
para a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, creem,
esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem
como acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas
precedentes (2008, p. 7).

Como esse campo de estudo remete-se em uma situação que dificulta o

levantamento de dados quantitativos, optamos pela abordagem qualitativa, pois

segundo Richardson são:

Situações em que se evidencia a importância de compreender aspectos
psicológicos cujos dados não podem ser coletados de modo completo por
outros métodos devido à complexidade que encerra. Nesse sentido, temos
estudos dirigidos à análise de atitudes, motivações, expectativas, valores
etc. (2008, p.80).

Em relação ao questionário, o mesmo possui perguntas semiestruturadas, no

qual foram abordadas perguntas referentes ao cotidiano das entrevistadas, sua

maneira de analisar o que é ser mulher, seus sentimentos e impressões sobre os

papeis de gênero na sociedade etc., a fim de “estabelecer uma compreensão dos

dados coletados, confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou responder às

questões formuladas, e ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado,

articulando-o ao contexto cultural da qual faz parte” (MINAYO, 2012, p.69).

O recrutamento das mulheres para participação das entrevistas foi por contato

direto realizado através de mídias sociais, tais como Facebook, WhatsApp entre

outros, a partir de uma mensagem informativa acerca do objetivo do estudo, seu

caráter colaborativo e gratuito, conforme folder convidativo (APÊNDICE C). Devido a

pandemia do Covid-19, as entrevistas foram realizadas online por videochamada em

2 “Estende-se sobre municípios pertencentes tanto à Mesorregião de Santos (sobreposta à
Microrregião de Santos) quanto à Mesorregião do Litoral Sul Paulista (mais precisamente, à
Microrregião de Itanhaém). Todos os municípios da Região Metropolitana integram o litoral de São
Paulo. A Baixada Santista abrange os municípios de Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente,
Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe” (Governo de São Paulo – Infraestrutura e
Meio Ambiente, 25/03/2013).



23

plataformas digitais como Google Meet, Facebook Messenger e WhatsApp,

agendada previamente com a intenção de proporcionar maior comodidade para as

mulheres que participaram da pesquisa. Cabe ressaltar que tal procedimento foi

realizado a partir da submissão e aprovação do projeto no Comitê de Ética em

Pesquisa e na Plataforma Brasil (ANEXO D). Ademais, as participantes da pesquisa

foram devidamente informadas e orientadas sobre o estudo, tendo sua autorização

através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), no

qual uma via assinada e digitalizada ficou com ela e outra com a pesquisadora.

Com o objetivo de facilitar a aproximação e conhecimento da realidade de

nossas entrevistadas, indicamos abaixo um quadro com os dados de todas as

mulheres entrevistadas. Cabe evidenciar que o campo de “raça/etnia” foi feito

através de autodeclaração, utilizando-se das categorias do IBGE (branca, parda,

negra, amarela e indígena).
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Posterior a essa etapa do recrutamento e estudo de campo, foram transcritas

as entrevistas na íntegra, analisando também as emoções e expressões na fala das

entrevistadas. Essa fase de análise terá como finalidade "interpretar os dados

empíricos e articulá-los com o levantamento teórico" (MINAYO, 2012, p.27). Para

tanto, utilizaremos o método “hermenêutico-dialético” de análise de dados, proposto

pela Minayo, pois se caracteriza pela compreensão que os elementos colhidos pelo

interior da fala são o ponto de partida e têm como ponto de chegada o "campo da

especificidade histórica e totalizante que produz a fala" (2012, p.77). Nesse método

de análise de dados, podemos categorizar três etapas instrumentais fundamentais:

1– Ordenação de dados: se refere a transcrição das gravações das
entrevistas, organização dos dados colhidos e releitura dos materiais;
2– Classificação dos dados: envolve questionamentos pertinentes a partir
da leitura amiudada dos dados e dos referenciais bibliográficos, com o
intuito de levantar categorias de análise com base na fundamentação
teórica;
3– Análise final: consiste na articulação dos dados e os referenciais teóricos
da pesquisa, respondendo as questões levantadas neste presente projeto
com base nos seus objetivos. (MINAYO, 2012, p. 78–79)

Por fim, cabe situar, que esse processo de produção de conhecimento tem-se

o pressuposto de que não há um consenso, ou seja, não há um parâmetro unânime,

dado que “a ciência se constrói numa relação dinâmica entre a razão daqueles que a

praticam e a experiência que surge da realidade concreta” (MINAYO, 2012, p.77).

Destarte se entende que os estudos são uma aproximação da realidade, sendo que

essa realidade social não pode ser reduzida a nenhum dado de pesquisa.

Esse estudo está estruturado em 4 partes: essa breve introdução do tema, um

capítulo trazendo alguns apontamentos do resgate histórico sobre a condição da

mulher no Brasil, bem como sobre o feminismo brasileiro, suas influências e a luta

feminista envolvendo Classe, Raça e Gênero. Posteriormente, no capítulo 3, são

apresentados alguns elementos e conceitos sobre Gênero, Patriarcado e Racismo,

como subsequência, é exposto o que é a esfera da reprodução, a divisão

sociossexual do trabalho e estereótipos de gênero. Ainda nesse item, é analisado

como todos esses elementos resgatados se relacionam com os estereótipos de

gênero e como que isso impacta na realidade das “donas”-de-casa. Ao final,

trazemos as considerações finais sobre essa pesquisa, traçando um horizonte das
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reflexões sobre a luta emancipatória para as mulheres e para toda a classe

trabalhadora, além de rebuscar os segmentos discutidos ao longo dessa pesquisa,

relacionando-os com a história do Brasil e seus desdobramentos.

Posto isso, teremos como perguntas norteadoras para essa pesquisa: “Como

se deu a posição da mulher na história brasileira?”, “O que são os estereótipos de

gênero?”, “Existe uma supervalorização real da masculinidade em contrapartida da

feminilidade?”, “Como se deu o feminismo no Brasil?”, “Há alguma contribuição do

feminismo para a emancipação humana?”.
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2 – A mulher na sociedade de classes brasileira

O racismo latino–americano é suficientemente sofisticado para manter
negros e indígenas na condição de segmentos subordinados no interior das

classes mais exploradas, graças a sua forma ideológica eficaz.

(Lélia Gonzalez, 2011, p. 15)

Ao falar da história do Brasil, ou até mesmo da América Latina em geral, a

frase do renomado escritor Eduardo Galeano traz um panorama substancial, ao

relatar que

A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se
especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo,
que hoje chamamos de América Latina, foi precoce: especializou-se em
perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se
aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta (2014,
p.17).

Os índios que aqui viviam, em grupos e baseados em uma sociedade

comunitária, no sentido de um modo de vida solidário, com uma identificação étnica

e de parentesco, foram surpreendidos por um novo protagonista pisando em solo

brasileiro: o europeu português, recém-chegado das navegações para “d’além-mar”.

Esse novo protagonista era bem diferente de tudo que estavam habituados,

desejavam extrair as matérias-primas da terra, não somente para seu sustento, mas

para exaurir tais recursos até não poder tirar proveito de mais nada. Sua sociedade

também era deveras diferente, pois era composta por classes profundamente

antagônicas em seus interesses.

Mal sabiam os povos originários, o quão avassaladores seriam os europeus,

intencionalmente ou não, devastaram praticamente todas as comunidades e

contingentes indígenas do Brasil. Seja pelo fator biológico, com as doenças nas

quais os povos indígenas nunca tiveram contato, dentre elas: gripe, peste negra,

tuberculose, varíola, sarampo, caxumba, tifo etc., contagiando-os e deixando-os

debilitados até a morte. Também no plano socioeconômico, com a escravização dos

povos indígenas e mercantilização das relações sociais. Fora o âmbito cultural e

religioso, com as expedições jesuíticas, que tinham o propósito de catequizar as

comunidades indígenas na “santa” Igreja Católica, fazendo com que não falassem

mais suas línguas, não realizassem mais suas tradições e cultos, nem adorassem
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qualquer um dos seus deuses e deusas. Ademais, muitos foram dizimados nas

guerras e na disputa territorial nas matas, onde os europeus avançavam

desenfreadamente para conseguir recursos ao longo dos séculos, tais como: pau-

brasil, ouro, plantações de cana de açúcar, plantações de café, entre outros.

Podemos dizer que a carnificina ao povo indígena aconteceu em todos os âmbitos e

contextos, sejam eles concretos ou subjetivos. Consonante nos aponta Darcy

Ribeiro, em sua icônica obra “O Povo brasileiro”,

Conforme se vê, a população original do Brasil foi drasticamente reduzida
por um genocídio de projeções espantosas, que se deu através da guerra
de extermínio, do desgaste ao trabalho escravo e da virulência das novas
enfermidades que os achacaram. A ele se seguiu um etnocídio igualmente
dizimador, que atuou através da desmoralização pela catequese; da
pressão dos fazendeiros que iam se apropriando de suas terras; do
fracasso de suas próprias tentativas de encontrar um lugar e um papel no
mundo dos “brancos”. Ao genocídio e ao etnocídio se somam guerras de
extermínio, autorizadas pela Coroa contra os índios considerados hostis,
como os do vale do Rio Doce e do Itajaí. Desalojaram e destruíram grande
número deles. Apesar de tudo, espantosamente, sobreviveram algumas
tribos indígenas ilhadas na massa crescente da população rural brasileira.
Esses são os indígenas que se integram à sociedade nacional, como
parcela remanescente da população original (2006, p. 130).

Outro ponto imprescindível a se enfatizar, são as missões jesuíticas, que

deixaram marcas profundas até os dias atuais na cultura e religião brasileira. Os

jesuítas foram elemento essencial para aliciar os povos indígenas para a

escravização pelos colonos, depois de algumas décadas nessa missão, tentaram

abortá-la, arrependidos dos danos causados à população indígena. Entretanto, já

era tarde demais, visto que a Coroa portuguesa – dando recursos ao Estado – nesse

impasse de jogo de interesses (jesuítas vs colonos), optou pela vitória dos colonos,

no qual viam os índios somente como objetos, indignos de qualquer direito ou

piedade.

Callinicos traz uma síntese panorâmica pertinente sobre a desolação

colonialista ao povo indígena até o período mais atual,

Quando chegaram os portugueses estima-se que eram quase 5 milhões de
indígenas espalhados pelo Brasil. Dizimados pelas doenças trazidas pelos
europeus, escravizados, caçados como animais pelas florestas, catequizados
pelos jesuítas, os indígenas foram sendo paulatinamente dizimados e
expulsos de suas terras. Ainda nos dias de hoje, os pouco mais de 200 mil
indígenas sobreviventes ainda são vítimas da ambição e da violência de
grileiros, latifundiários e do descaso do governo federal (1993, p. 1).
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No que concerne as mulheres indígenas, essas tiveram, assim como seus

companheiros da comunidade indígena, um destino miserável se comparado a sua

liberdade e posição antes da colonização. Embora anteriormente já houvesse uma

divisão sociossexual das tarefas entre a comunidade, o papel da mulher e sua

posição não eram inferiores aos homens, visto que tinham a consciência que todas

as tarefas se complementavam para a sobrevivência e qualidade de vida de toda a

comunidade. Deste modo, as mulheres eram responsáveis pela fabricação de

recipientes e outros apetrechos, trançando palmeiras para fazer cestos ou

manuseando o barro para fazer jarros, também cuidavam dos alimentos, das

crianças e de algumas atividades da roça etc.; os homens eram encarregados na

derrubada das matas, da caça, pesca e guerra; e ambos eram responsáveis pela

confecção das casas, canoas e outras ferramentas.

No momento que os valores cristãos e “brancos-europeus” começaram a

prevalecer – por isso a importância do impacto social e ideológico provocada pelas

missões jesuíticas – os índios e índias criaram uma hierarquização e um senso

moral que não existia antes, muito arraigado pelo controle dos corpos das índias,

sua natalidade e julgamento de inferioridade: muitos já andavam vestidos, ocorria

um processo de casamentos monogâmicos (maiormente entre os europeus pobres e

índias), acreditavam que seus comportamentos antigos e suas adorações aos

deuses e deusas eram pecado, cultuavam o Deus da Igreja Católica e muitos até

começaram a pregar o evangelho a seus parentes e comunidade. Em consonância

ao apontado na carta3 do Padre Manoel da Nóbrega, em sua missão jesuítica no

Brasil,

3 Tradução: As índias livres, que andam com os cristãos em pecado, trabalhamos por remediar por
não irem ao sertão, já que são cristãs, e lhe ordenamos uma casa à custa dos que tinham para nela
as recolher e dali casarão com alguns homens trabalhadores pouco a pouco. Todas andam com
grande fervor e querem livrar-se de seus pecados e se confessam, as mais entendidas e sabem-se
muito bem se acusar. Com se ganharem estas se ganha muito porque são mais de 40 só nesta
povoação, fora muitas outras que estão pelas outras povoações, e acarretam outras do sertão assim
já cristãs como ainda gentias. Algumas destas mais antigas pregam às outras. Temos feito uma delas
meirinha, a qual é tão diligente em chamar à doutrina, que é de louvar a Nosso Senhor. Estas, depois
de mais arraigadas no amor e conhecimento de Deus, ei de ordenar que vão pregar pelas aldeias de
seus parentes, e certo que algumas vejo claramente obrar a virtude do Altíssimo. Ganhamos também
que estas nos trarão meninos gentios para ensinarmos e criarmos em uma casa que para isso se
ordena (já se faz e trabalha) nela com muita pressa e fervor todo o povo, tanto homens como
mulheres. Muitos casamentos tenho acertado com estas índias livres. Quererá Nosso Senhor por
esta via acrescentar sua fé católica e povoar essa terra em seu temor e será fácil casar-se todas,
porque como os não absolverem e lhe mandarem tomar estado, hão de se casar como poderem os
homens, como experiência as outras Capitania nos têm ensinado (1955, p. 92-93).
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As indias forras, que há muyto que andão com christãos em peccado,
trabalhamos por remediar por nom se irem ao sertão já que são christãas, e
lhe ordenamos huma casa à custa dos que tinhão pera nella as recolher e
dali casarão com alguns homens trabalhadores pouco a pouco. Todas
andão com grande fervor e querem emendar–se de seus peccados e se
confessão já as mais entendidas e sabem[–se] muy bem accusar. Com se
ganharem estas se ganha muyto, porque são mais de 40 soo nesta
povoação, afora muytas outras que estão pollas outras povoaçõis, e
accarretão outras do sertão asi já christãas como ainda gentias. Algumas
destas mais antigas pregão às outras. Temos feito huma delas meirinha, a
qual hé tam diligente em chamar à doctrina, que hé de louvar a N. Senhor.
Estas, depois de mais arragaidas no amor e conhecimento de Deus, ey–de–
ordenar que vão pregar pollas Aldeias de seus parentes, e certo que
algumas vejo claramente obrar a virtude do Altissimo. Ganhamos também
que estas nos trarão meninos gentio para insinarmos e criarmos em huma
casa que para isso se orderna [e já se faz, e trabalha] nella com muyta
pressa e fervor todo ho povo asi homens como molheres. Muytos
casamentos tenho acertado com estas forras. Que[rerá] N. Senhor por esta
via acrecentar sua fee catholica e povoar esta terra em [seu temor: e s]erá
facil cousa [casar todas, porque como os] não absolverem e lhe mandarem
tomar stado, am–se de casar como poderem hos homens, como
experiencia as outras Capitanias nos tem insinado (1955, p. 92–93).

Seja pelos padres jesuítas, pelo cunhadismo4 ou pelo estupro, os homens

brancos conseguiram dominar e miscigenar a população nativa do Brasil. Todavia,

por mais que tivesse como horizonte um forçoso modelo europeu, jamais conseguiu-

se alcançá-lo de fato. Se fizermos um paralelo ao modelo sócio-histórico europeu, “o

processo da colonização brasileira constituiu não uma tentativa de implantação de

um sistema econômico feudal, mas o estabelecimento de uma economia colonial

dependente, servindo aos interesses florescentes do capitalismo mercantil europeu”

(SAFFIOTI, 2013, p. 203).

O Brasil se parecia mais com uma anomalia, “(...) que nem existia para si nem

regia por uma lei interna do desenvolvimento de suas potencialidades, uma vez que

só vivia para outros e era dirigida por vontades e motivações externas, que o

queriam degradar moralmente e desgastar fisicamente para usar seus membros

como bestas de carga e as mulheres como fêmeas animais” (RIBEIRO, 2006, p.

4 A instituição social que possibilitou a formação do povo brasileiro foi o cunhadismo, velho uso
indígena de incorporar estranhos à sua comunidade. Consistia em lhes dar uma moça índia como
esposa. Assim que ele a assumisse, estabelecia, automaticamente, mil laços que o aparentavam com
todos os membros do grupo. Isso se alcançava graças ao sistema de parentesco classificatório dos
índios, que relaciona, uns com os outros, todos os membros de um povo. Como cada europeu posto
na costa podia fazer muitíssimos desses casamentos, a instituição funcionava como uma forma vasta
e eficaz de recrutamento de mão‐de‐obra para os trabalhos pesados de cortar paus‐de‐tinta,
transportar e carregar para os navios, de caçar e amestrar papagaios e soins. Mais tarde, serviu
também para fazer prisioneiros de guerra que podiam ser resgatados a troco de mercadoria.
(RIBEIRO, 2006, p. 72).
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105). Se fôssemos colocar em síntese a situação da história e política brasileira, ela

é intrinsecamente transgredida pelo escravismo, latifúndio/monocultura e patriarcado.

O território brasileiro é muito extenso, em razão a isso, a Coroa portuguesa

tentou arranjar formas de controlar a colônia brasileira, a fim de garantir seus

interesses particulares. Uma das formas mais marcantes, foi a divisão do Brasil em

Capitanias Hereditárias, nos quais recebiam esse nome, devido as terras passarem

hereditariamente aos descentes dos nomeados donos. Desta forma, já começa a se

estruturar uma sociedade e economia baseada no patrimonialismo (sem distinção do

que é público/Estado e do que é privado), patriarcado (sempre era um homem que

detinha o poder do patrimônio, nunca uma mulher) e latifúndio (extensos lotes de

terra concentrado na mão de somente uma pessoa). De acordo com Saffioti,

O tipo de colonização a que Portugal recorrera, inicialmente para extrair de
sua colônia americana, depois para nela produzir os artigos propiciadores
do desenvolvimento do capitalismo mercantil europeu, representava uma
tentativa de implantar no Brasil uma estrutura de dominação baseado no
patrimônio. Como a pessoa do rei e de seus funcionários, desempenhavam
relevante papel na distribuição de poder da sociedade colonial brasileira,
pode ser caracterizada como estatal–patrimonial. (...) A própria constituição
da economia colonial brasileira, voltada que era para o, mercado externo,
levaria ao fortalecimento do patrimonialismo mais próximo do tipo patriarcal
em detrimento de um patrimonialismo estamental, que oporia maiores
obstáculos ao desenvolvimento das relações capitalistas de produção, já em
formação (2013, p. 231–232).

Não há uma data exata de quando começou a chegada dos primeiros/as

negros/as escravizados/as ao Brasil, tem-se como pressuposto que “os primeiros

escravos africanos começaram a ser importados em meados de 1530, para seu

emprego nos engenhos brasileiros” (MARQUESE, p. 111, 2006). Entretanto, a

escravização dos/as negros/as se intensificou entre os anos de 1700 a 1822,

sobretudo em virtude do crescimento do tráfico negreiro, que se tornou um negócio

muito lucrativo, diferente da escravização do povo indígena nativo do país.

O tráfico de negros e negras escravizados/as advindos/as da África foi uma

das explorações mais lucrativas para a Coroa portuguesa, sendo o Brasil o local que

mais recebeu os/as africanos/as, conforme consta os dados do portal

slavevoyages.org (20/08/2019) e seu respectivo mapa abaixo,
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Tradução: O comércio transatlântico de milhões de escravos desarraigados. Número de africanos

escravizados que chegam ao continente americano e na Europa (1501–1866). Ilustrado por Katharina

Buchholz – Statista Archive.

Apesar dos dados não condizerem com a real estimativa da época da

quantidade de negros e negras traficadas ao Brasil, é possível tecer o panorama de

que o Brasil foi o local mais influenciado pela escravização. Inclusive foi um dos

últimos países a abolir a escravidão – estendendo-a durante muitos séculos –

ocorrendo apenas em 1888 com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. De

acordo com Nascimento,

É quase impossível estimar o número de escravos entrados no país. Isto
não só por causa da ausência de estatísticas merecedoras de crédito, mas,
principalmente, consequência da lamentável circular nª 29, de 13 de maio
de 1891, (...) a qual ordenou a destruição pelo fogo de todos os documentos
históricos e arquivos relacionados com o comércio de escravos e
escravidão em geral. (...)Há uma estimativa cujos números me parecem
abaixo do que seria razoável, dando 4.000.000 de africanos importados e
distribuídos conforme as seguintes proporções, aproximadamente: 38%
para o porto Rio de Janeiro, de onde eles foram redistribuídos para os
Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás; 25% para o Estado da
Bahia; 13% para o Estado de Pernambuco; 12% para o Estado de São
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Paulo; 7% para o Estado de Maranhão, e 5% para o Estado do Pará (1978,
p. 49).

A escravização, além de lucrativa, foi um meio indispensável para a

desumanização e desaculturação dos povos nativos indígenas e, principalmente,

dos povos africanos. Fazendo com que esse povo escravizado fosse massacrado,

apagado de sua história, crenças e concepções de mundo. Consoante ao indicado

por Ribeiro,

A empresa escravista, fundada na apropriação de seres humanos através
da violência mais crua e da coerção permanente, exercida através dos
castigos mais atrozes, atua como uma mó desumanizadora e deculturadora
de eficácia incomparável. Submetido a essa compressão, qualquer povo é
desapropriado de si, deixando de ser ele próprio, primeiro, para ser ninguém
ao ver-se reduzido a uma condição de bem semovente, como um animal de
carga; depois, para ser outro, quando transfigurado etnicamente na linha
consentida pelo senhor, que é a mais compatível com a preservação dos
seus interesses (2006, p. 106).

Por conseguinte, as relações sociais impostas pela ordem escravocrata e

senhorial foram fator decisivo para determinar os papeis ocupados pelas mulheres,

tendo um divisor entre brancos/as e negros/as. Essa estruturação social, é analisada

por Saffioti como uma sociedade de castas, cingido pela cor da pele e por uma

posição hierárquica, sendo o senhor de engenho a figura de poder mais eminente

dentro dessas castas e estratificação socioeconômica.

(...) o papel representado pela mulher negra tinha um caráter corrosivo.
Com efeito, a afirmação de Florestan Fernandes de que “a alienação social
da pessoa do negro se processou inicialmente como a alienação social da
pessoa do escravo” deve ser esmiuçada quando referida especificamente
ao elemento feminino da escravaria. Como às diferenças de posição
econômica dos indivíduos correspondiam diferenças de posição social,
justiçada esta em termos de raça e cor, a condição de escravo significava,
para o negro, ser instrumento de trabalho sem direitos de nenhuma espécie;
sem, enfim, socialmente, uma coisa (2013, 234–235).

É importante destacar que a cultura patriarcal no Brasil, abrangia o domínio

do homem branco em quase todos os âmbitos, seja na família, política ou religião,

nada passava sem a aprovação e/ou influência do senhor de engenho, que “era o

amo e o pai, de cuja vontade e benevolência dependiam todos” (RIBEIRO, 2006, p.

258). Nessa conjuntura, era a mulher negra que estava fadada as piores condições
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e dominações, segundo Nascimento, “o Brasil herdou de Portugal a estrutura

patriarcal de família e o preço dessa herança foi pago pela mulher negra” (1978, p.

61).

A mulher negra estava a margem dessa estratificação social, sendo “a última

colocada na ordem das bicadas (...). Na sociedade brasileira, a última posição é

ocupada por mulheres negras e pobres” (SAFFIOTI, 1987, p.16, grifos da autora).

Por consequência, elas eram subjugadas a todo tipo de dominação e opressão,

tanto pelos castigos físicos de açoite, quanto pelo trabalho escravo e compulsório.

Aliás, existia um agravante pela sua condição de mulher, a violência sexual e

estupro por parte dos homens brancos. Podemos reiterar tal situação, ao expor um

trecho da obra de Angela Davis,

A maioria das meninas e das mulheres, assim como a maioria dos meninos
e homens, trabalhava pesado na lavoura do amanhecer ao pôr do sol. No
que dizia respeito ao trabalho, a força e a produtividade sob a ameaça do
açoite eram mais relevantes do que questões relativas ao sexo. Nesse
sentido, a opressão das mulheres era idêntica à dos homens. Mas as
mulheres também sofriam de formas diferentes, porque eram vítimas de
abuso sexual e outros maus-tratos bárbaros que só poderiam ser infligidos a
elas. A postura dos senhores em relação às escravas era regida pela
conveniência: quando era lucrativo explorá-las como se fossem homens,
eram vistas como desprovidas de gênero; mas, quando podiam ser
exploradas, punidas e reprimidas de modos cabíveis apenas às mulheres,
elas eram reduzidas exclusivamente à sua condição de fêmeas (2016, p.19).

Todavia, muito se engana as pessoas que pensam que o estupro era

somente um impulso sexual vindo do homem branco, uma vez que o estupro era

usado como forma imprescindível de dominação e degradação da mulher negra, no

qual muitas vezes era encorajado pelo senhor de engenho aos seus filhos e outros

agregados mais próximos da Casa Grande. Em linhas mais gerais, "é quando se

quebra de vez a espinha dorsal e a moral do derrotado" (CARNEIRO, 1995, p. 548).

O estupro era um artificio para desmoralizar a mulher negra, de tentar tirar sua

resistência e qualquer circunstância e vestígio de estruturar uma família com seus

cômpares. Segundo Darcy Ribeiro,

A família patriarcal do senhor, seus filhos e aparentados mais diretos,
ocupava tão exaustivamente as funções do lar de tipo romano que não
deixava espaço para outras formas dignas de acasalamento. O próprio
senhor e seus filhos eram, de fato, reprodutores soltos por ali para
emprenharem a quem pudessem. Nenhuma hipótese havia nesse ambiente
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para que os negros e mestiços tivessem qualquer chance de se estruturar
familiarmente (2006, p. 253).

E reiterado por Angela Davis,

Como mulheres, as escravas eram inerentemente vulneráveis a todas as
formas de coerção sexual. Enquanto as punições mais violentas impostas
aos homens consistiam em açoitamentos e mutilações, as mulheres eram
açoitadas, mutiladas e também estupradas. O estupro, na verdade, era uma
expressão ostensiva do domínio econômico do proprietário e do controle
feitor sobre as mulheres negras na condição de trabalhadoras. Os abusos
especialmente infligidos a elas facilitavam a cruel exploração econômica de
seu trabalho. (...) Além disso, uma vez que as mulheres negras, enquanto
trabalhadoras, não podiam ser tratadas como “sexo frágil” ou “dona-de-
casa”, os homens negros não podiam aspirar à função de “chefes de
família”, muito menos à de “provedores da família”. Afinal, homens,
mulheres e crianças eram igualmente “provedores” para a classe
proprietária de mão de obra escrava (2016, p. 20).

Cabe colocar, que as mulheres negras que trabalhavam como escravas na

cidade, conseguiam melhores condições do que as mulheres que trabalhavam na

zona rural. Algumas mulheres escravizadas da zona urbana, alcançavam sua alforria

e seus pequenos negócios, conseguindo se mobilizar em seus espaços sociais e

construindo redes de solidariedade tanto para ela, quanto para seus pares que ainda

estavam escravizados/as (SILVA, 2010, p. 5).

Em suma, podemos dizer que ser mulher e negra em uma sociedade

escravista era penoso, em razão de estarem expostas a todo tipo de violência. “Ser

mulher, e ser escrava dentro de uma sociedade extremamente preconceituosa,

opressora e sexista, é reunir todos os elementos favoráveis a exploração, tanto

econômica quanto sexual, e ser o alvo de humilhações da sociedade nos seus

diferentes seguimentos” (SILVA, 2010, p. 3). Contudo, apesar de todas as injúrias

sofridas, é um equívoco falar que essas mulheres não lutaram por melhores

condições e dignidade. Além das fugas constantes, também ocorriam processos

contra seus ex-senhores – no caso das negras alforriadas – e diversos levantes,

tendo como figuras icônicas e que contribuíram de maneira indispensável para a luta

do povo negro: Dandara dos Palmares, Aqualtune, Luiza Mahin, Tereza de Benguela,

Zeferina, Acotirene, Maria Aranha, Anastácia, Maria Felipa de Oliveira, Tia Simoa,

entre outras mulheres negras e insurgentes. Havia também outro elemento que pode

ser considerado um ato subversivo contra a escravização, que era o suicídio e o
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infanticídio (no caso das mulheres com filhos/as ou grávidas). Muitas dessas

mulheres, pelo desejo de liberdade, preferiam morrer e matar seus/as filhos/as, do

que continuar nas condições deploráveis que se encontravam,

(...) Não seria, no entanto, descabido identificar na prática do aborto e do
infanticídio uma forma de resistência da escrava seja às péssimas
condições oferecidas à procriação, seja ainda a inevitável condição escrava
que legaria em herança aos filhos. Os infanticídios, vistos sob esse prisma,
seriam, sobretudo, a única e trágica forma visualizada pela mãe escrava
para livrar seus filhos da escravidão (GIACOMINI, 1988, p.26).

Também retratado em um dos trechos do jornal Diário do Rio de Janeiro, de

1871,

(...) a escrava mata o filho, antes de nascer, ao nascer ou no berço, para
poupar à sorte miseranda que o aguarda; mata o escravo querido, para lhe
dar a única alforria a que pode aspirar (Diário do Rio de Janeiro, 19/07/1871
apud Giacomimi, 1988, p. 26).

O povo africano – trazido em navios negreiros para o Brasil –, assim como os

povos nativos indígenas, também tiveram sua língua, religião e cultura arrancadas

de si. Para além de os forçarem a falar o português, também foram doutrinados a

seguir a religião católica. A demonização da cultura e religião do povo africano, foi

uma artimanha para se justificar de maneira benevolente a escravização e

colonização dos/as negros/as, colocando-os como seres desprovidos de alma, que

precisavam ser “salvos”. Consequentemente, ao longo do século XVII até meados

do século XIX, “entre a ideologia da bruxaria e a ideologia racista que se

desenvolveu sobre o solo da Conquista e do tráfico de escravos. O diabo era

representado como um homem negro, e os negros eram tratados cada vez mais

como diabos” (FEDERICI, 2017, p. 358). Portanto, podemos traçar um paralelo da

caça às bruxas da Santa Inquisição, aos negros e negras escravizados/as no Brasil

Colônia,

(...) os africanos escravizados, nas plantations do Novo Mundo, tiveram um
destino similar ao das mulheres na Europa, fornecendo ao capital a
aparentemente inesgotável provisão de trabalho necessário para a
acumulação. Os destinos das mulheres na Europa e dos ameríndios e
africanos nas colônias estavam tão conectados que suas influências foram
reciprocas. A caça às bruxas e as acusações de adoração ao demônio
foram levadas à América para romper a resistência das populações locais,
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justificando assim a colonização e o tráfico de escravos ante aos olhos do
mundo (FEDERICI, 2017, p. 357).

Destarte, a aculturação, foi um processo longo e efetivo, para mudar as

diversas formas de resistência e identidade do povo negro e indígena. Resultando

em uma população retrógada e conservadora, vivendo "um calendário civil regido

pela Igreja, dentro de padrões morais bem prescritos" (RIBEIRO, 2006, p. 205),

herança cultural da qual vivemos até os dias atuais. Um exemplo prático sobre isso,

é o calendário de feriados e datas comemorativas no Brasil, no qual muitas das

datas se remetem a Igreja Católica.

Em linhas mais gerais sobre a cultura da escravidão,

Desde que o motivo da importação de escravos era a simples exploração
econômica representada pelo lucro, os escravos, rotulados como
subumanos e inumanos, existiam relegados a um papel na sociedade,
correspondente à sua função na economia: mera força de trabalho. Quer
isto dizer que os africanos escravizados não mereciam nenhuma
consideração como seres humanos (1978, p. 61).

É pertinente resgatar que a escravização aqui mencionada, estabeleceu uma

cultura de exploração, baseada em uma corrente comercial metodicamente regular,

atendendo as demandas dos países colonizadores, que já se encontravam em uma

conjuntura capitalista. Saffioti vai ao encontro dessa afirmação, ao constatar que,

(...) o escravo não apenas se constituía numa mercadoria capaz de
mobilizar grandes capitais comerciais como também se transformava num
capital fixo, portanto, em meio a produção para as grandes explorações
agrícolas empenhadas na acumulação de capital (2013, p. 206).

No entanto, a sociedade capitalista esteve e está em constante processos de

mudança, e embora a escravização estivesse dando lucros exorbitantes, chegou em

um certo momento, que não estava mais tão lucrativa assim. Na medida em que “(...)

a forma capital-dinheiro assumida pelo capital variável no pagamento de salários

desempenha importante papel no processo de circulação das mercadorias”

(SAFFIOTI, 2013, p. 207, grifos da autora). Para acompanhar o pleno

desenvolvimento do modo de produção capitalista, se fez necessário o

assalariamento da força de trabalho, para que esses grandes montantes de dinheiro
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entrassem em circulação – na compra de mercadorias e meios de subsistência – e

retornassem a classe burguesa sob a forma de mais-valia5.

À vista disso, o trabalho escravo era incompatível com o modo de produção que

o sistema capitalista desenvolvia, se tornando um trabalho mais oneroso do que o

assalariado. Além disso, diferente da força de trabalho assalariada, o trabalho

escravo eram um tipo de “capital-fixo ou capital constante6”, no qual se pagava pela

sua aquisição e tudo que vem depois disso, pertence ao seu dono, tendo isso em

vista, a pessoa escravizada não criava uma mais-valia relativa7, tão essencial para a

elevação dos lucros e desenvolvimento do capital.

Por conseguinte, no dia 13 de maio de 1888, foi assinada e formalizada a

abolição da escravatura no Brasil, porém, não tirou os negros e negras da sua

condição subalterna na sociedade. Muitos viram-se sem perspectiva de ter

condições mínimas para sua sobrevivência, fazendo com que aceitassem continuar

trabalhando nas fazendas para o senhor de engenho, por salários irrisórios. Outros e

outras, saíram das fazendas de engenho e foram para as cidades, no qual grande

parcela, não conseguiu moradia ou trabalho, em razão de a maioria serem ofertados

aos brancos e brancas. Isso fez com que muitos/as virassem pedintes e morassem

nas ruas, muitas mulheres por sua vez, tiveram que seguir o caminho na prostituição.

Outro ponto que deve ser levado em consideração, é o projeto de

branqueamento da população, no qual o governo incentivou e facilitou a vinda de

imigrantes de todos os lugares da Europa, oferecendo oportunidades de emprego e

5 “A extração de mais-valia é a forma específica que assume a exploração sob o capitalismo, a
differentia specifica do modo de produção capitalista, em que o excedente toma a forma de lucro e a
exploração resulta do fato da classe trabalhadora produzir um produto líquido que pode ser vendido
por mais do que ela recebe como salário” (BOTTOMORE, 2011, p. 602, grifo dos autores).
6 De acordo com Marx, em O Capital I, capital constante é, “a parte do capital que se converte em
meios de produção, isto é, em matérias-primas, matérias auxiliares e meios de trabalho, não altera
sua grandeza de valor no processo de produção. Por essa razão, denomina parte constante do
capital, ou, mais sucintamente: capital constante (2011, 364-365).
7 “Quando a extração da mais-valia absoluta atinge seus limites, a alternativa para o aumento do valor
total do que cada trabalhador produz é dividir a mesma quantidade em proporções mais favoráveis ao
capital, ou seja, manter a mesma duração da jornada de trabalho e redividi-la de modo a obter mais
mais-valia a ser apropriada pelo capital. Isso exige a redução do tempo de trabalho necessário, ou
seja, uma redução no valor da força de trabalho. Essa é a extração da mais-valia relativa, que pode
ocorrer segundo dois modos: ou se reduz a quantidade de valores de uso consumidos pelo
trabalhador, ou se reduz o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a mesma
quantidade de valores de uso. A extração da mais-valia relativa resulta da partilha, entre todos os
capitais, dos benefícios dos aumentos de produtividade em algum setor que produz bens de consumo
dos trabalhadores” (BOTTOMORE, 2011, p. 363).
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moradia, excluindo os/as negros/as dessas possibilidades. Florestan Fernandes faz

uma síntese a essa situação, ao relatar que,

No período imediatamente posterior à abolição, as oportunidades foram
monopolizadas pelos brancos das antigas camadas dominantes e pelos
imigrantes. (...) Os recém-chegados, estrangeiros ou nacionais, absorviam
as melhores oportunidades econômicas, até nas áreas rurais, acelerando a
crise da escravidão e convertendo os negros e mulatos, predominantemente,
num setor marginal da população e num subproletariado (FERNANDES,
2007, p. 85 e 114 apud NOVA e SILVA, 2010, p. 37).

O tipo de cultura e formação histórica dos países ibéricos é fundamental ser

levada em consideração para análise do projeto de branqueamento e racismo

brasileiro. A Espanha e Portugal “se fez a partir da luta de muitos séculos contra os

mouros, que invadiram a Península Ibérica no ano de 711” (GONZALEZ, 2011, p. 6),

também a estruturação desses países foi a partir de uma sociedade “altamente

hierarquizada, com muitas castas sociais diferenciadas e complementarias. A força

da hierarquia era tal que se explicitava até nas formas nominais de tratamento”

(GONZALEZ, 2011, p. 6). Todo esses elementos sócio-históricos herdados, faz com

que a dimensão racial tenha um papel ideológico fundamental no Brasil, por esse ter

sido colonizado por Portugal.

É de suma importância enfatizar, que a subalternidade do povo negro e

escravizado, foi desde o princípio intencional. Veio desde a escravização

compulsória, no qual eram tratados como objetos e mercadorias, sem dignidade ou

qualquer tipo de direito. Depois, com a assinatura da Lei Aurea, que deu como

“libertos/as” o povo negro da escravização, mas não se criou nenhuma política de

condições materiais e até mesmo de oportunidade para que essa população tivesse

moradia, comida e empregos.

Até os dias atuais, o Brasil se mantém com traços fortes e marcantes de racismo

e opressão, excluindo socialmente e economicamente negros e negras, podemos

citar como exemplo, o alto índice de genocídio ao jovem negro e morador da

periferia, onde “um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos no Brasil, cinco

jovens negros morrem a cada duas horas no país. Por ano, o número chega a 23

mil” (ONU Brasil, 08/11/2017). Sendo assim, a condição de subalternidade dos/as

negros/as é um projeto que continua sendo executado, podemos confirmar essa
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situação, a partir dos estudos da Organização das Nações Unidas do Brasil (ONU

Brasil), no qual relata que “no Brasil, os negros respondem por 75% da população

carcerária e por 70,8% dos 16,2 milhões de brasileiros vivendo na extrema pobreza”

(ONU Brasil, 15/03/2016).

Darcy Ribeiro também traz importante contribuição, ao expor que,

Todos eles são tidos consensualmente como culpados de suas próprias
desgraças, explicadas como características de raça e não como resultado
da escravidão e opressão. (...) A nação brasileira, comandada por gente
dessa mentalidade, nunca fez nada pela massa negra que a construíra.
Negou-lhe a possa de qualquer pedaço de terra para viver e cultivar, de
escolas em que pudesse educar seus filhos, e de qualquer ordem de
assistência (2006, p. 204, 212 e 213).

E o autor complementa,

(...) Tratado como besta de carga exaurida do trabalho, na qualidade de
mero investimento destinado a produzir o máximo de lucros, enfrentava
precaríssimas condições de sobrevivência. Ascendendo à condição de
trabalhador livre, o negro se via jungido a novas formas de exploração, que,
embora melhores que a escravidão, só lhe permitiam integrar-se na
sociedade e no mundo cultural, na condição de subproletariado compelido
ao exercício de seu antigo papel, que continuava sendo principalmente o de
animal de serviço (2006, p. 204, 212 e 213).

Desde que o primeiro negro pisou em solo brasileiro, estão na luta contra sua

desvalorização. A questão racial esteve presente desde os primórdios da

colonização do Brasil, apesar disso, muitas vezes continuam com suas questões e

pautas isoladas e silenciadas, particularmente para as mulheres negras. Por isso é

de suma importância compreender essas relações de dominações no Brasil e do

mesmo modo, desconstruir diversos conceitos, lutando pela real emancipação da

classe trabalhadora, reunindo gênero, raça e classe nas pautas de luta.

No que tange as mulheres brancas, mesmo com sua conjuntura histórica e social

diferente das mulheres negras, apesar de acontecer de maneira muito mais “branda”,

também tiveram sua vida e liberdade subjugadas ao homem branco e senhor de

engenho, em uma rígida cultura machista e patriarcal.

As mulheres brancas, no período do Brasil Colônia, casavam-se muito cedo,

tanto que aos 20 anos de idade, eram consideradas muito velhas para casar-se, a

maioria se casava aos 13 e aos 15 já tinham mais de um filho. Educadas
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rigorosamente para seu papel de mãe, esposa e do lar, saíam do domínio do pai,

para o domínio do seu marido (SAFFIOTI, 2013, p. 241).

Essas moças brancas, raramente tinham acesso a algum tipo de instrução, que

não fossem para servir ao seu marido e a seu lar, “as instituições religiosas, únicas

responsáveis pela educação das moças da época, eram também responsáveis pela

transmissão de toda uma ideologia” (PRADO, 1995, p. 82). Fazendo com que se

mantivessem fiéis a Deus e a seu marido, casta e longe de qualquer atitude que

impulsionasse rebeldia. Ademais, devido a herança do modelo patriarcal português,

“a moral sexual imposta pelas leis, costumes e tradições é a mesma da doutrina

cristã católica: ser uma esposa fiel, monógama, ou manter o celibato, conservando a

castidade sob pena de decadência social (PRADO, 1995, p. 98). As moças casadas

da camada dominante raramente saiam a público, saindo de casa só para irem à

igreja, no qual sempre estavam acompanhadas (SAFFIOTI, 2013, p. 242).

Para essas mulheres, não havia muitos destinos acessíveis, que não fosse a

de esposa ou então, para as que não se casassem, reclusão nos conventos, de uma

forma ou de outra, ambas estavam confinadas a religião ou a um homem. Inclusive,

até mesmo a reclusão no convento, muitas vezes estava associada a escolha de um

homem, conforme destaca Saffioti,

Não obstante, a maneira pela qual se organizou no Brasil a família patriarcal
e as diferenças de grau de liberdade e de posição que conferia ao homem e
à mulher, o casamento representava praticamente a única carreira aberta a
esta. Evidentemente, a reclusão num convento constituía sempre uma
possibilidade de evitar-se a submissão ao pai ou ao marido. Todavia, esse
recurso parece ter sido empregado muito mais por iniciativa do homem que
da mulher. Não eram raros os casos de internamento de moças solteiras em
conventos quando o pai suspeitava de sua conduta e, embora menos
frequentes, havia maridos que mandavam para aquelas instituições as
esposas inconvenientes (2013, p. 243).

Foi a partir do século XIX que a vida das mulheres brancas sofria algumas

pequenas alterações, tanto pelo início do feminismo no Brasil, quanto pelo processo

intensificado dos ideários modernistas, que consistia no “abandono progressivo de

sua feição imperial, rural e escravocrata, e a adoção de uma organização

republicana, urbana e industrializada” (VALENTIM et al., 2019, p. 3). Isso tudo fez

com que essas mulheres da camada senhorial, conseguissem uma limitada

autonomia para comparecer em outros locais públicos que não fosse a igreja,
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participando mais de festas sociais com seu marido, teatros e entre outros eventos

(SAFFIOTI, 2013, p. 251).

O mais propagado é que o movimento feminista no Brasil surgiu no século

XIX, tendo como uma das pautas a luta pelo acesso das mulheres à educação e

direito ao voto, querendo desconstruir a figura feminina como sendo ligada somente

ao lar e ao âmbito doméstico. Tais pretensões e movimento, se assemelharam muito

ao começo da luta feminista nos EUA, feita pelas mulheres brancas de classe média

e alta, em concordância com que bell hooks descreve em sua obra,

Problemas e dilemas específicos de dona-de-casa brancas da classe
privilegiada eram preocupações reais, merecedores de atenção e
transformação, mas não eram preocupações urgentes da maioria das
mulheres, mais preocupadas com a sobrevivência econômica, a
discriminação étnica e racial etc. (2015, p. 194).

Se seguirmos por essa linha, podemos dizer, que o feminismo no Brasil teve

suas manifestações pioneiras em virtude de Nísia Floresta Augusta, Bertha Lutz,

Olga de Paiva Meira, Carrie Chapman Catt e entre outras intelectuais, que tinham

como premissa o direito ao voto, livre acesso de mulheres aos campos de trabalho,

entre outras medidas emancipatórias femininas, conforme abordado no subcapítulo

a seguir.
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2.1– O movimento feminista no Brasil: alguns apontamentos

De acordo com o final do item 2, o mais propagado sobre a luta feminista é que

começou no século XIX com mulheres exigindo seu direito à educação e à

desconstrução das imagens de “dona”-de-casa, esposa e mãe. Entretanto, tal visão

é reducionista e apaga as mulheres negras e escravizadas, as quais estiveram

desde cedo, lutando por sua liberdade e direitos.

Embora o movimento feminista comentado tivesse grande espaço e destaque, é

pertinente ressaltar e enfatizar sobre a limitação das reivindicações e lutas desses

movimentos. Os quais demonstravam um caráter branco e eurocêntrico nas pautas

de luta – direito ao acesso a maior qualificação educacional, direito ao voto,

desmistificação da condição subalterna das mulheres, que viviam para o ambiente

doméstico etc. – o que não condizia com o cenário multirracial do Brasil, com grande

contingente de mulheres negras, que possuíam outras pautas primordiais de

sobrevivência. Claudia Pons Cardoso faz contribuição imprescindível para essa

análise:

(...) remete ao estranhamento de muitas de nós com um feminismo com o
qual até gostaríamos de nos identificar, mas que, muitas vezes, possui uma
agenda e um legado histórico que pouco nos diz, uma vez que o sujeito
tomado como referência é a mulher branca, classe média, urbana,
heterossexual, acadêmica. Dessa forma, revisar a dicotomia entre o
feminismo e a história das mulheres é situar a discussão sobre gênero em
contextos locais, históricos, culturais e sociais específicos a partir das
experiências das mulheres em sua diversidade (2008, p. 2).

Desta forma “o movimento feminista não é um movimento popular e sua

chegada até as camadas populares ocorre ao longo de sua história como uma

escolha política estratégica, e não como decorrência natural de seu

desenvolvimento” (PINTO, 2003, p. 85 apud CARDOSO, 2008, p. 3).

Logo nos primeiros anos do século XIX algumas mulheres brancas e abastadas

já começaram a reivindicar seu direito à educação, uma vez que as escolas eram

divididas entre meninos e meninas, nas quais os meninos conseguiam um grau

muito mais alto de instruções (aritmética, geometria, língua portuguesa, escrita,

leitura etc.), enquanto as meninas tinham seu ensino concentrado em afazeres

domésticos e habilidades voltadas para o lar. A professora Maria da Glória
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Sacramento teve destaque nessa luta, sofrendo retaliação e suspensão de seu

ordenado, em razão de ensinar outras atividades além dos trabalhos de agulha e

doméstico, recusando a limitação imposta as garotas (TELES, 2017, p. 36).

À medida em que os processos de urbanização e industrialização se

intensificavam em larga escala, tivemos também o avanço de espaço para novas

ideias, um pequeno número de mulheres brancas começa a se questionar sobre seu

papel social e condição de submissão. Nesse mesmo período, o movimento

abolicionista – no qual os/as negros/as já lutavam há séculos – se estendeu a outros

segmentos da sociedade, fazendo com que tais mulheres brancas se organizassem

em sociedades abolicionistas:

Por volta de 1860, algumas mulheres brasileiras organizaram sociedades
abolicionistas que esporadicamente receberam alguma atenção da
imprensa da época: a Sociedade de Libertação, instalada no Rio de Janeiro
em 27 de março de 1870; a Sociedade Redentora, fundada em 10 de julho
de 1870; Ave Libertas, criada em Recife a 20 de abril de 1884 (TELES,
2017, p. 37).

Tais movimentos conduzidos pela classe dominante, tiveram o objetivo de

assegurar e direcionar o impedimento da reforma agrária, “consequência natural da

abolição” (TELES, 2017, p. 37). Essas ações abolicionistas, em certa medida, se

distanciaram da luta do povo negro, tendo em vista os motivos socioeconômicos

alinhados aos latifundiários e classe burguesa no geral.

No Brasil também teve um amplo movimento de jornais redigidos por mulheres,

sendo o país da América Latina com maior empenho no jornalismo feminista. O

primeiro que se tem conhecimento foi o “Jornal das Senhoras”, em 1852, sob

responsabilidade de Joana Paula Manso de Noronha, Violanta Atalipa Ximenes de

Bivar, Vellasco e Gervásia Memezia Pires dos Santos. Embora não tivesse cunho

nitidamente feminista, foi um marco importante na imprensa brasileira visto que

alertava as mulheres sobre suas necessidades e capacidades, conscientizando as

leitoras sobre seus direitos e superação de receios. Em sequência, em 1862, veio

outros jornais femininos tal como o “Belo Sexo” com a sua principal escritora Júlia de

Albuquerque Sandy Aguiar, que além da publicação, reunia mulheres para discutir

sobre o editorial e temas a serem publicados (RAMOS, 2016; TELES, 2017;

DUARTE, 2019).
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Um dos jornais que mais teve destaque no jornalismo feminista da época, foi “O

Sexo Feminino”, de 1873 a 1875, que depois da Proclamação da República, teve

seu nome modificado para “O Quinze de Novembro do Sexo Feminino”, dirigido pela

Francisca Senhorinha da Mota Diniz. De acordo com Ramos,

Na segunda metade do século XIX, enquanto muitos órgãos de imprensa
feminina pautavam-se pelo entretenimento, sem questionar as estruturas
vigentes, pelo reforço da doutrinação moral ou relegavam à mulher apenas
o papel passivo de musas inspiradoras e leitoras, uma gama de novos
periódicos contribuiu para sedimentar as reivindicações feministas no Brasil.
É o caso de O Sexo Feminino (1873–1889), sucedido por O Quinze de
Novembro do Sexo Feminino (1889–1890), dirigidos por Francisca
Senhorinha da Mota Diniz, com a proposta de defender a educação, a
instrução e a emancipação da mulher (2016, p. 4).

Indo ao encontro também ao indicado por Teles em sua obra,

Em vez de apelar aos homens, como fizeram suas antecessoras a fim de
ganhar espaço e talvez convencê-los, Francisca dirigiu-se diretamente às
mulheres, para que tomassem consciência de sua identidade e seus direitos.
Ela defendia a ideia de que a dependência econômica determina a sujeição
feminina e uma educação melhor ajudaria as mulheres a elevar seu status
(2017, p. 42).

Contudo, a imprensa feminista brasileira não contou só com os jornais

destacados acima, também tivemos: “O Domingo” e “O Jornal das Damas” (1870–

1879), com destaque para a jornalista Josefina Álvares; o “Echo das Damas” e “O

Direito das Damas” (1875–1885), editado por Amélia Carolina da Silva Couto e

Idalina D’Alcântara Costa; “O Corimbo” (1884–1944), das irmãs Revocata Heloísa de

Melo e Julieta de Melo Monteiro; “A Mensageira (1897–1900)” de Presciliana Duarte

de Almeida; o “Escrínio” (1898–1910), fundado por Andradina América de Andrade

Oliveira; e entre outros (RAMOS, 2016; TELES, 2017; DUARTE, 2019).

Em 1931, é fundada a Frente Negra Brasileira (FNB), a qual transformou

consideravelmente o movimento negro do Brasil, em um movimento de massa,

atraindo milhares de participantes negros/as e militantes, expandindo-se para vários

Estados brasileiros, como Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo e Rio

Grande do Sul, chegando a ter mais de 20 mil sócios e sócias. As mulheres

participantes desse movimento – apesar de atribuições que vão de encontro ao

estereótipo feminino – tinham participação ativa e desempenhavam funções
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fundamentais para manutenção e permanência da FNB (CAMPOS e PAIVA, 2018, p.

08).

Tais designações dos trabalhos realizados pelas mulheres eram retratados

dentro da FNB em duas comissões de frente: a Cruzada Feminina, que era

responsável pelas “mobilizações de mulheres negras para trabalhos de assistência

social” e a Frente Feminina / Rosas Negras, na qual organizavam bailes, festivais e

outras ações recreativas. A Cruzada Feminina tinha como atribuições a arrecadação

de materiais escolares e a organização de biografias dos membros da FNB, para

escrita de biografias ou exposição em eventos, aumentar o número de assinantes do

periódico da FNB, chamado A Voz da Raça. Dentro dessa frente tinham mais de

dezoito mulheres atuando, dentre elas: Jersen de Paula Barbosa, Francisca de

Andrade, Celina Veiga, Aracy de Oliveira, Silvia de Oliveira, Sebastiana Vieira,

Benedita Costa Paranhos entre outras (FABRINI, 2018, p. 3).

A segunda frente mencionada, a Frente Feminina / Rosas Negras, era presidida

por Benedita Costa, com a responsabilidade de organizar saraus e festas, “esses

bailes serviam como momentos de descontração e coesão do movimento, assim

como uma chamada para os festivais que para além do entretenimento, tinham

atuações de formação política” (FABRINI, 2018, p. 4). Em 1944, surge dentro do

FNB o Teatro Experimental do Negro (TEN), que tinha duas organizações de

mulheres negras, a Associação das Empregadas Domésticas e o Conselho Nacional

de Mulheres Negras. A Guiomar Ferreira de Mattos, Maria Nascimento, Laudelina de

Campos Melo e entre outras mulheres negras, atuavam intensamente na

regulamentação e condições dignas para as trabalhadoras domésticas (FABRINI,

2018, p. 5).

No período do Brasil República, que se estende até os anos de 1930, uma das

reivindicações de grande visibilidade dos movimentos feministas foi pelo direito da

mulher ao voto e igualdade política, sendo uma das figuras de maior destaque a

bióloga Bertha Lutz. Ademais, também tiveram numerosas greves, nas quais as

operárias – duplamente exploradas por trabalhar nas fábricas e nos seus lares –

participaram ativamente, especialmente das greves na indústria têxtil.

Em 1919, Bertha Lutz juntamente com Olga de Paiva Meira foram

representantes das mulheres no Conselho Feminino Internacional da Organização

Internacional do Trabalho, ao qual levaram pautas que foram aprovados princípios
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gerais como o dos salários iguais entre homens e mulheres, obrigação do Estado de

inspecionar e assegurar que as leis para proteção das trabalhadoras sejam

cumpridas, entre outros (SAFFIOTI, 2013, p. 358). Posteriormente, em 1922, Bertha

Lutz com apoio de Carrie Catt fundaram a primeira sociedade feminista brasileira,

chamada de Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, seu escopo estava

delineado em sete itens, explicitados por Saffioti,

1. Promover a educação da mulher e elevar o nível da instrução feminina;
2. Proteger as mães e a infância;
3. Obter garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino;
4. Auxiliar as boas iniciativas da mulher e orientá-la na escolha da sua
profissão;
5. Estimular o espírito de sociabilidade e de cooperação entre as mulheres e
interessá-las pelas questões sociais e de alcance público;
6. Assegurar à mulher os direitos políticos que a nossa Constituição lhe
confere e prepará-la para o exercício inteligente desses direitos;
7. Estreitar laços de amizade com os demais países americanos, a fim de
garantir a manutenção perpétua da Paz e da Justiça no hemisfério
Ocidental (ALBUQUERQUE e REZENDE, 1962 apud SAFFIOTI, 2013, p.
359).

Nesse interim, Bertha Lutz elaborou um projeto de lei criando o Estatuto da

Mulher com pautas sobre maior tempo de licença gravidez, remuneração da licença

especial por ocasião de parto e entre outras mudanças jurídicas em defesa das

mulheres (TELES, 2017, p. 53), algumas se mostraram equivocadas, tal como a

proposta da Semana Inglesa e de outras condições para o trabalho feminino, pois as

colocavam em uma posição que prejudicava a contratação, ao tentar protegê-las de

maneira excessiva (SAFFIOTI, 2013, p. 367– 371).

Por conseguinte, a luta dos movimentos feministas da época buscava pleitear o

direito ao voto, a ampliação dos campos de trabalho, o direito ao ensino superior, a

igualdade de salários e o direito entre homens e mulheres. O direito ao voto, tão

discutido nas pautas feministas nesse período, só se tornou realidade em 1932 com

presidente Getúlio Vargas cedendo e incorporando tal reivindicação no novo Código

Eleitoral e posteriormente com ajuda de Carlota Pereira de Queirós, incorporado na

Constituição brasileira de 1934, concedendo ao voto feminino as mesmas condições

que o voto dos homens. Todavia, tal situação foi abruptamente cortada com a

ditadura instaurada por Vargas, podendo as mulheres votarem somente em 1945,

quando tal ditadura havia sido desfeita.
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Devido ao período de ditadura, os emergentes movimentos e associações

feministas, foram criminalizados e banidos de continuarem suas atividades,

conforme exemplifica Saffioti,

A União Feminina, por exemplo, fundada em 1934, mal teve tempo
suficiente para obter um número razoável de adeptas dentre as mulheres
intelectuais e operárias. Como parte integrante da Aliança Nacional
Libertadora, foi colocada fora da lei em 1935, tendo todas as suas dirigentes
sido presas, algumas das quais permaneceram mais de um ano sem
liberdade (2013, p. 384).

Somente após o governo ditatorial de Vargas recomeçaram a surgir as

organizações feministas – muitas sendo influenciadas pelos ideários do Partido

Comunista Brasileiro (PCB) – sendo uma delas no Distrito Federal, resultando na

Federação de Mulheres do Brasil, em 1947, cuja primeira presidente foi Alice Tibiriçá,

A Federação de Mulheres do Brasil teve vida bastante ativa na luta em favor
de seus objetivos, organizando assembleias nacionais, congressos e uma
Conferência Latino–americana à qual compareceram delegações femininas
de quase todos os países de América Latina. Fundou filiais em todos os
Estados do Brasil, mantinha ligações e colaborava com outras organizações
congêneres, do país e estrangeiras, e vinculava-se ao Departamento
Feminino dos Sindicatos, com o qual organizou algumas campanhas
(SAFFIOTI, 2013, p. 386).

Nesse mesmo período, em 1948, merece atenção a formação do jornal “O

Quilombo”, que durou até 1951, com uma de suas importantes fundadoras e

contribuintes a Maria de Lurdes Nascimento (assistente social de formação e esposa

de Abdias Nascimento). Diferente dos jornais mencionados anteriormente – Jornal

das Senhoras, Belo Sexo, O Jornal das Damas etc., inclusive o próprio jornal A Voz

da Raça – o jornal O Quilombo consegue romper com os estereótipos femininos e

ainda promover uma conscientização das desigualdades tanto raciais como de

gênero em suas edições. Em 1950 Maria de Lurdes Nascimento faz uma fala no I

Congresso do Negro Brasileiro chamando atenção para a necessidade de se fazer

análises sociais referente aos direitos das empregadas domésticas e condições

dignas de sobrevivência para a população negra (FABRINI, 2018, p. 7).

Outro marco relevante, foi em 1952, com a realização da primeira Assembleia

Nacional de Mulheres e representantes de vários Estados do Brasil, a favor da
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defesa dos direitos das mulheres, da infância e juventude. Nessa assembleia se

alertou sobre o perigo de enviar os jovens brasileiros para a Guerra da Coreia, além

de levantar várias bandeiras em defesa das mulheres trabalhadoras e pela liberdade

democrática (TELES, 2017, p. 56).

Em 1956, o suposto governo democrático de Juscelino Kubitschek suspendeu

o funcionamento da maioria das associações femininas, dentre elas: Associação

Feminina do Distrito Federal e a Federação de Mulheres do Brasil (TELES, 2017, p.

57). Tal situação, fez com que o movimento feminista e as ações de reivindicações

de direitos sociais, ficassem cada vez mais dispersas e fragmentadas, sobretudo no

período conseguinte de vários anos de ditadura militar no Brasil.

No dia 13 de março de 1964, o atual presidente da época João Goulart

anunciou a deliberação de seguir com as reformas, inclusive a tão temida pelos

latifundiários, a Reforma Agrária. Desde o Brasil Colônia os “senhores de engenho”

e seus sucessores ocuparam o topo da pirâmide social e temiam a diluição de parte

dos latifúndios e de seu poder depois de tantos séculos. Não obstante, as forças

conservadoras e dominantes logo aceleraram o trabalho de aplicar o golpe, para que

tais reformas não se efetivassem e modificassem a conservação de domínio dos

latifúndios e outros aspectos da burguesia brasileira. Em consequência desse

cenário, no dia 1 de abril de 1964, os militares ascenderam ao poder.

Nesse período de ditadura militar, as organizações foram duramente

reprimidas e muitas vezes dissolvidas, apesar da resistência dos movimentos de

esquerda e da democracia. À vista disso, as associações feministas também foram

fechadas, o que não impediu as mulheres de continuarem lutando. Em concordância

com que destaca Pitanguy,

Durante a ditadura, que marcou por 21 anos o cenário político brasileiro,
com diferentes graus de repressão e violência do Estado, o feminismo
adquiriu visibilidade enquanto movimento político, questionando as relações
de poder, as desigualdades e hierarquias que definiam a mulher como
cidadã de segunda categoria. Organizado em coletivos informais, grupos de
reflexão, centro de estudos em universidade, trabalhando em articulação
com outras forças sociais que lutavam contra a ditadura militar, as
feministas levaram a agenda de direitos das mulheres a espaços diversos
como sindicatos, associações profissionais, academia, imprensa, entre
outros (2019, p. 82).

Esse cenário de resistência dos movimentos sociais, inclusive o movimento

feminista, se configura ao longo de todo período de ditadura, mesmo quando teve o
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Ato Institucional N. 58 instaurado. Tal experiência violenta e extrema da ditadura, no

qual custou diversas vidas fez com que muitas mulheres se unissem coletivamente a

favor dos direitos humanos, da democracia, de explicações e procura das pessoas

desaparecidas, torturadas e/ou assassinadas, sendo um dos famosos movimentos o

Movimento Feminino pela Anistia. Embora tivesse um cunho de resistência contra a

ditadura, cabe explicitar que não eram todas as mulheres que participavam dos

movimentos, que se consideravam feministas. Um número considerável se vinculava

ao movimento pela proximidade dos/as presos/as políticos, como uma iniciativa

afetiva. De acordo com Borges,

As mulheres foram figuras centrais nos movimentos de anistia no Brasil e
nos movimentos de direitos humanos na Argentina, contudo é necessário
lembrar que participar desses movimentos não as tornava automaticamente
feministas ou parte dos movimentos feministas. Pelo contrário, o diálogo
entre as que se identificavam como feministas e aquelas que rejeitavam
essa nomeação foi tenso (2013, p. 53).

Essa resistência tomou força, sobretudo nos anos de 1970, no qual, um dos

movimentos mais conhecidos foi o Movimento do Custo de Vida, desencadeando

“uma das maiores mobilizações em massa do pós-1964” (TELES, 2017, p. 86), a

princípio foi formado por mulheres da periferia, muitas delas “donas”-de-casa, e

alguns setores da igreja católica, depois foi-se ampliando e ocupando pauta em

sindicatos, agrupamentos políticos de esquerda etc., os quais tinham como

reivindicação o acesso a moradia, escolas, transporte, melhores salários e reforma

agrária.

Os anos de 1970 também foram de suma importância para o ressurgimento e

conquista de força dentro do movimento feminista negro, emergindo o Movimento de

Mulheres Negras (MMN) com contestações pela redemocratização, eliminação das

desigualdades sociais, contra o racismo e sexismo, busca pela cidadania, entre

outros.

Nesse mesmo período, tomou forma e espaço o slogan “Nosso corpo nos

pertence”, defendendo a liberdade sexual e reprodutiva das mulheres, incluindo o

8 “(...) após as revoltas populares ocorridas entre os anos de 1964 e 1968, o governo militar instituiu
em 13 de dezembro de 1968 o Ato Institucional N. 5 – AI-5 como ficou conhecido – conferindo amplos
poderes ao presidente da República e entre eles, a suspensão dos direitos políticos dos cidadãos. O
AI-5 forneceu os mecanismos constitucionais necessários para o recrudescimento do sistema
repressivo da ditadura brasileira” (BORGES, 2013, p. 43).
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direito ao aborto, pílulas anticoncepcionais, combate à violência doméstica etc.

(PITANGUY, 2019, p. 83). Conforme Borges,

(...) a censura moral ganhou a cena, mas teve que dividi-la com novos
padrões, comportamentos e sensibilidades que emergiam: saias com
comprimentos cada vez mais curtos, experiências homoeróticas, maior
liberdade sexual das mulheres, rechaço ao modelo de “dona-de-casa” e à
maternidade compulsória etc. Ou seja, ser jovem nesses países durante
esses anos significou para muitas jovens romper com a ordem estabelecida,
tentar estabelecer novas formas de ser e sentir ainda que essas entrassem
em choque com o imaginário tradicional e com as demandas colocadas em
relação à resistência aos contextos ditatoriais (2013, p. 44).

Nos anos de 1970, se buscou veementemente o direito a democracia, anistia,

liberdade e sexualidade. Complementado por Duarte,

É nos anos 1970 que o feminismo tem seu momento mais exuberante,
aquele que foi capaz de alterar radicalmente os costumes e transformar as
reivindicações mais ousadas em direitos conquistados. (...) Encontros e
congressos de mulheres se sucedem, cada qual com sua especificidade de
reflexão, assim como dezenas de organizações, todas reivindicando maior
visibilidade, conscientização política e melhoria nas condições de trabalho.
(...) No Brasil, o movimento feminista teve marcas distintas e definitivas, pois
a conjuntura histórica impôs que as mulheres se posicionassem também
contra a ditadura militar e a censura, pela redemocratização do país, pela
anistia e por melhores condições de vida. (...) Debateu-se muito sobre a
sexualidade, direito ao prazer e ao aborto (2019, p. 42).

O ano de 1975 se constitui como uma data histórica para a maior visibilidade

dos ideais feministas no Brasil, mesmo sob a ditadura militar, com a iniciativa da

Organização das Nações Unidas (ONU), foi considerado o Ano Internacional da

Mulher. “A mulher passou, então, a ser protagonista de sua própria história, em que

a luta por seus direitos específicos se fundia com questões gerais. Respondia de

maneira forte aos anseios da época: de se expressar, de falar, de enfrentar, de agir”

(TELES, 2017, p. 95).

Não obstante, em 1978, é criado o Movimento Negro Unificado (MNU), “como

reação à discriminação sofrida por quatro atletas negros no Clube Tietê e à morte de

um trabalhador negro, Robson Silveira da Luz, devido a torturas policiais” (PRADO e

RODRIGUES, 2010, p. 449), tal movimento exigia melhores condições de vida,

trabalho para a população negra, denunciava casos de racismo e violência policial.
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No entanto, dentro do movimento negro, foram produzidas formas de

opressões internas em virtude de considerarem as mulheres negras como

subjacentes, silenciando suas reivindicações. Tal conjuntura de supressão das

mulheres negras, tanto no movimento negro, quanto no feminista, fez com que o

feminismo negro emergisse, muitas vezes ocasionando rupturas, fazendo com que

as mulheres negras pudessem protagonizar suas reivindicações e criar movimentos

de luta com suas especificidades. Carneiro também nos chama a atenção

pontuando temas relevantes na área da saúde, os quais as mulheres negras

estiveram na linha de frente nas lutas,

A esterilização ocupou lugar privilegiado durante anos na agenda política
das mulheres negras que produziram campanhas contra esta prática em
função dos altos índices que o fenômeno adquiriu no Brasil,
fundamentalmente em mulheres de baixa renda (2019, p. 281).

E complementa a autora,

Outro tema de relevância da luta das mulheres negras na área da saúde é a
implantação de um programa de atenção à anemia falciforme, que consiste
numa anemia hereditária e constitui uma doença genética mais comum da
população negra. (...) As ações por políticas públicas para a atenção aos
portadores dessa doença de ativistas negras e outros atores da área da
saúde resultaram no Programa de Anemia Falciforme do Ministério da
Saúde (2019, p. 281).

As mulheres negras fizeram presença significativa em outros movimentos,

dentre eles: o Movimento de Favelas do Rio de Janeiro, os Movimentos de

Trabalhadoras Domésticas, as Associações Comunitárias, as Comunidades

Religiosas Afro-brasileiras e Movimento por creches. Cabe ressaltar que a luta por

creches se faz presente nas pautas de reivindicações das mulheres até os dias

atuais. Em 1979, no I Congresso da Mulher Paulista foi criado o Movimento de Luta

por Creche abrangendo o interesse de bairros, grupos feministas e sindicatos. O

movimento teve tanto alcance, que rapidamente outros Estados aderiram a luta.

Ademais, as feministas produziram o slogan “O filho não é só da mãe" uma vez que

foi amplamente questionado e debatido sobre o papel social da mulher, combatendo

a ideia do filho só poder ser criado pela mãe (TELES, 2017, p. 111). Devido a toda

influência causada por essa luta foi criada a primeira rede municipal de creches no
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Brasil, por exemplo São Paulo, de 4 creches diretas passaram a ter 134 (TELES,

2017, p. 113).

O ano de 1979 contou também com o Congresso da Mulher Paulista e o

Movimento Feminino pela Anistia, no qual se falou abertamente sobre prazer sexual

das mulheres, liberdade feminina, denúncia da educação diferenciada que as

meninas ainda recebiam e anistia ampla, geral e irrestrita aos exilados/as políticos.

No ano seguinte, grupos feministas se aliaram e geraram o “charmoso lobby do

batom” composto por 26 deputadas no intuito de garantir avanços de diretos

igualitários na Constituição Federal (DUARTE, 2019, p. 43).

Toda essa agitação e expectativa por acesso aos direitos, democracia e

liberdade fez com que os movimentos e protestos aumentassem cada vez mais. Em

1983 a 1984 milhares de pessoas estavam nas ruas, exigindo o direito de eleições

diretas, o famoso movimento cívico chamado de “Diretas Já”, nele milhares de

mulheres participaram conclamando pela redemocratização as instituições públicas

e políticas.

Nessa ocasião, ocorre um importante debate da necessidade de criar-se um

órgão governamental de nível federal para efetuar políticas públicas voltadas para as

mulheres e a condição feminina. Sendo assim, em 1983 foi fundado em São Paulo o

Conselho Estadual da Condição Feminina e em 1985 o governo federal inaugurou o

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, se tornando um marcante instrumento de

mobilização das mulheres por suas reivindicações (PITANGUY, 2019, p. 85).

A Constituição de 1988 foi um marco substancial na garantia dos direitos

femininos, em especial para o combate à violência doméstica, igualdade entre

homens e mulheres perante a lei etc. Consoante com Sueli Carneiro,

(...) a Constituição de 1988, que contemplou cerca de 80% das suas
propostas, o que mudou radicalmente o status jurídico das mulheres no
Brasil. A Constituição de 1988, entre outros feitos, destituiu o pátrio poder.
(...) A violência doméstica tida como algo da dimensão do privado alcança a
esfera pública e torna-se objeto de políticas específicas. Esse deslocamento
faz com que a administração pública introduza novos organismos, como: as
Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams), os abrigos
institucionais para a proteção de mulheres em situação de violência; e
outras necessidades para a efetivação de políticas públicas voltadas para
as mulheres, a exemplo do treinamento de profissionais da segurança
pública no que diz respeito às situações de violência contra a mulher, entre
outras iniciativas (2003, p. 117).
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Em 1988 também ocorreu o I Encontro Nacional de Mulheres Negras, em

Valença, no Rio de Janeiro, onde estiveram presentes mais de 450 mulheres negras

de 17 Estados do Brasil (COELHO e GOMES, 2015, p. 6), demonstrando que “as

mulheres negras vão construindo as bases de um novo movimento social com

características e reivindicações próprias” (PRADO e RODRIGUES, 2010, p. 451), o

que começou no início de 1980 está se tornando cada vez mais recorrente e se

solidificando como movimento feminista negro. A militância negra foi ganhando

corpo, rompendo com a não representação e fazendo história, grandes ativistas

como Lélia González, Thereza Santos e Sueli Carneiro engajadas na luta feminista e

antirracista se dedicaram a produção de conteúdo que fomentavam discussões

muitas vezes desconsideradas pelos outros movimentos. Carneiro traz um

apontamento relevante ao discorrer que,

As denúncias sobre essa dimensão da problemática da mulher na
sociedade brasileira, que é o silêncio sobre outras formas de opressão que
não somente o sexismo, vêm exigindo a reelaboração do discurso e práticas
políticas do feminismo. E o elemento determinante nessa alteração de
perspectiva é o emergente movimento de mulheres negras sobre o ideário e
a prática política feminista no Brasil. (...) Ou seja, grupos de mulheres
indígenas e grupos de mulheres negras, por exemplo, possuem demandas
específicas que, essencialmente, não podem ser tratadas, exclusivamente,
sob a rubrica da questão de gênero se esta não levar em conta as
especificidades que definem o ser mulher neste e naquele caso (2003, p.
118 e 119).

Desse modo, desde os anos de 1980 até os dias atuais tem-se disseminado

cada vez mais a concepção de feminismo e luta envolvendo classe, raça e gênero,

manisfestando a indissociabilidade estrutural do racismo, capitalismo e patriarcado.

Porquanto, se faz necessário um feminismo que alie “o combate ao machismo e ao

patriarcado articulado ao combate ao racismo e às questões de classe” (CAMPOS e

PAIVA, 2018, p. 7). Em concordância com Damasco,

(...) entre as décadas de 1980 e 1990, emergiu no interior do movimento
feminista brasileiro uma pluralidade étnica, cultural e de classe. Esse
processo resultou na fragmentação do movimento em vários grupos de
mulheres particulares. Em relação às mulheres negras (...), a principal
crítica centrava-se na falta de percepção, por parte do movimento feminista,
da temática racial e sua importância para a identidade das mulheres negras
atuantes no interior do feminismo. Esse fato foi crucial para que as ativistas
negras brasileiras se mobilizassem e fundassem um movimento próprio,
denominado por elas mesmas de “feminismo negro” (2009, p. 53 apud
COELHO e GOMES, 2015, p. 6).
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Atualmente, dentro dos fundamentos e iniciativas citadas acima, tem-se um

leque de grupos e movimentos sociais apoiados no movimento negro e feminista,

dentre eles: o Grupo de Mulheres (GM) do Movimento Negro Unificado da Bahia, o

Geledés, a Casa de Cultura em São Paulo, o Crioula do Rio de Janeiro, o Maria

Mulher no Rio Grande do Sul, a Casa da Lua, o Fala Preta, os Fóruns Nacional de

Mulheres Negras (FNMN), o Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa, entre outros

(PRADO e RODRIGUES, 2010, p. 451).

A partir do aumento do acesso ao ensino e escolarização feminina e

estabilização democrática no Brasil as pautas de luta da agenda feminista foram se

modificando à medida que a sociedade também foi se alterando. Desse modo as

questões que se concentram os movimentos feministas, em grande parte, passaram

a dar maior destaque ao combate a cultura do estupro, ao assédio, a desigualdade

salarial, a defesa da diversidade sexual, direito ao corpo (inclui-se nisso a

legalização do aborto e combate aos padrões de beleza impostos), criação de mais

políticas públicas voltadas a mulher e entre outros. Dentre eles: o ciberfeminismo9, a

Marcha das Vadias, a Marcha Mundial das Mulheres no Brasil, Chega de Fiufiu,

Movimento #EleNão (protesto de repudio contra o presidente Jair Bolsonaro) entre

outros. Além das manifestações e movimentos citados, desde 2003, ocorre a

Marcha da visibilidade negra e desde 2015 a Marcha das Mulheres Negras nas

quais as mulheres lutam pelo fim do genocídio da juventude negra e periférica, além

de manifestarem o seu repudio pelo racismo e outras formas de opressão como o

machismo e exploração sexual.

Nesse sentido, cabe destacar a sanção de algumas leis que demonstram

mais um passo nas conquistas feministas, dentre elas: a Lei Maria da Penha (de

2006) estabelece de maneira “mais rigorosa a punição para agressões contra a

9 “O uso de Blogs, sites, páginas e perfis nas redes sociais, passou a ser algo inerente a organização
da pauta dos movimentos feministas e, também de outros movimentos sociais, articulados através da
web (...). Aconteceram campanhas significativas no Brasil, encabeçadas por páginas feministas,
ligadas às redes sociais como o Facebook e o Twitter. Abordando assuntos como assédio, abuso
sexual, machismo, misoginia ou outros conteúdos, sendo transformados em hashtag ou expostos, em
qualquer outro espaço disponibilizado na rede. As hashtags #MeuPrimeiroAssédio,
#MeuAmigoSecreto e #AgoraÉQueSãoElas, foram campanhas que mobilizaram milhares de
mulheres, a compartilhar suas experiências para mostrar episódios de machismo, abuso sexual e
misoginia” (DUTRA, 2018, p. 23 e 24). Outro impacto do ciberfeminismo é a propagação das ONGs
feministas, como o CEMIDA: Comunicação, educação e informação em gênero e o CRIOULAS, nas
quais desde os anos 2000, fornecem softwares e rede de internet banda larga a vários pontos
remotos do Brasil (CAMPOS e PAIVA, 2018, p. 13).
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mulher quando ocorridas no âmbito doméstico e familiar” (Agência Senado,

27/11/2007); em 2015 com a aprovação da Lei n. 13.104, na qual coloca o

feminicídio como um crime de homicídio; em 2018 com a Lei n. 13.718/2018 a qual

caracteriza a impertinência sexual como crime; entre outras.



56

2.2 – O feminismo envolvendo Classe, Raça e Gênero

A partir dos elementos apontados anteriormente, é possível identificar as

dificuldades que as mulheres sofreram para conseguir exercer seus direitos políticos

ou até mesmo reivindicá-los, mais ainda se analisarmos a luta das mulheres negras,

que passaram por desafios ainda mais sinuosos.

Devido a uma série de adversidades o povo negro no Brasil teve seus direitos

e dignidades cercados pela escravização criando uma conjuntura precária de

condições de vida, em especial às mulheres negras, que além de terem vários

aspectos de sua vida ofuscados pelo trabalho compulsório também sofreram com os

diversos ataques e abusos sexuais:

A lógica da sociedade patriarcal e escravista parece delinear seus
contornos mais brutais no caso da mulher escrava. A apropriação do
conjunto das potencialidades dos escravos pelos senhores compreende, no
caso da escrava, a exploração sexual do seu corpo, que não lhe pertence
pela própria lógica da escravidão (GIACOMINI, 1988, p. 65).

Privada de diversos aspectos ao longo da história, as mulheres negras

sempre estiveram em luta pelos seus direitos sociais e políticos. Entretanto, muitas

vezes tiveram suas vozes silenciadas dentro dos movimentos, como relatado

anteriormente no item 2.1, as mulheres negras sofreram uma dupla discriminação

tanto no movimento negro, quanto no feminista.

No que tange ao feminismo no Brasil, esse durante muitos anos esteve

marcado por uma visão eurocêntrica e norte-americana, que aglutinava o tipo

feminino como um “ser mulher” universal, não identificando a condição multirracial e

pluricultural brasileira, silenciando e invisibilizando as mulheres negras, indígenas e

latinas no geral. Lélia Gonzalez traz considerável reflexão acerca do movimento

feminista no contexto latino-americano e seu caráter multirracial e cultural,

(...) o feminismo latino–americano perde muito da sua força ao abstrair um
dado da realidade que é de grande importância: o caráter multirracial e
pluricultural das sociedades dessa região. Tratar, por exemplo, da divisão
sexual do trabalho sem articulá-la com seu correspondente em nível racial,
é recair numa espécie de racionalismo universal abstrato, típico de um
discurso masculinizado e branco. Falar da opressão da mulher latino–
americana é falar de uma generalidade que oculta, enfatiza, que tira de
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cena a dura realidade vivida por milhões de mulheres que pagam um preço
muito caro pelo fato de não ser brancas (2011, p. 14).

Consequentemente essa conjuntura fez com que essas mulheres

subalternizadas no interior da luta feminista enfrentassem essas condições e

emergissem uma nova visão da luta das mulheres, na medida em que as propostas

universalistas do feminismo “branco-europeu” se demonstravam frágeis e

inconsistentes com a realidade brasileira. Em conformidade com Carneiro,

A consciência de que a identidade de gênero não se desdobra naturalmente
em solidariedade racial intragênero conduziu as mulheres negras a
enfrentar, no interior do próprio movimento feminista, as contradições e as
desigualdades que o racismo e a discriminação racial produzem entre as
mulheres, particularmente entre negras e brancas no Brasil.
Sendo assim, as propostas universalistas da luta das mulheres não só
mostram a sua fragilidade, como a impossibilidade de as reivindicações que
daí advêm, tornarem-se viáveis para enfrentar as especificidades do
racismo brasileiro (2003, p. 119 e 120).

Tal processo resultou na criação de diversas organizações do feminismo

negro, desde os anos de 1980 tem-se aumentado exponencialmente o número

dessas organizações, fóruns, congressos e a visibilidade de um feminismo

envolvendo classe, raça e gênero. Segundo Carneiro,

O efervescente protagonismo das mulheres negras, orientado num primeiro
momento pelo desejo de liberdade, pelo resgate de humanidade negada
pela escravidão e, num segundo momento, pontuado pelas emergências
das organizações de mulheres negras e articulações nacionais de mulheres
negras, vem desenhando novos cenários e perspectivas para as mulheres
negras e recobrindo as perdas históricas (2003, p. 13).

Em virtude que o feminismo deve ser compreendido com algo mais amplo,

uma luta conta a emancipação das mulheres, dos homens e da classe trabalhadora

como um todo,

(...) o feminismo, deveria ser compreendido em um sentido mais amplo,
como todo gesto ou ação que resulte em protesto conta a opressão e a
discriminação da mulher, ou que exija a ampliação dos seus direitos civis e
políticos, por iniciativa individual ou em grupo (DUARTE, 2019. p. 26).
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Desta forma, o feminismo com raízes eurocêntricas estava e esteve fora da

realidade do que acontece no Brasil, no qual possui um grande contingente de

mulheres negras, pobres e com múltiplas demandas políticas e sociais.

Consequentemente, “(...) as mulheres não brancas e pobres, de todas as partes do

mundo, lutam para integrar em seu ideário as especificidades raciais, étnicas,

culturais, religiosas e de classe social” (CARNEIRO, 2011, p.04).

Para entendermos melhor é preciso compreender que a sociedade capitalista

tem elementos estruturantes, em que o patriarcado e o racismo atravessam todas as

relações sociais e envolvem as opressões e exploração entre classes e dentro da

própria classe trabalhadora. Podemos colocar um exemplo: um homem e uma

mulher trabalhadores, ambos são explorados pela classe dominante/burguesa,

porém, a mulher historicamente tem sua força de trabalho desvalorizada e seu papel

social desprestigiado, sua condição é ainda pior quando se trata de mulheres negras.

Já o homem, dentro da sociedade patriarcal, possui melhores empregos do que as

mulheres da classe trabalhadora e tem poder sobre elas – apesar de muitas vezes

estarem subjugados a mulheres burguesas –, além de ter o papel e uma posição de

maior prestígio dentro da sociedade. Caso seja um homem negro e uma mulher

branca, ela terá privilégios referente a sua cor10, mas mesmo o homem sendo negro

não exclui seus privilégios referente ao patriarcado, ainda que sofra restrições

devido ao racismo. Da mesma forma, o patriarcado, racismo e antagonismo de

classes se aplicam se for utilizado como exemplo um homem negro e um branco,

uma mulher negra e uma branca, uma mulher negra e um homem negro etc.

É necessário ressaltar, que essa relação de subordinação não é algo fixo, ela

flui e se correlaciona com o patriarcado, gênero, raça e classe. Conforme indicado

acima nos exemplos, essas diferentes formas de opressão e dominação não estão

dicotomizadas em “homens dominadores de um lado e mulheres subordinadas de

outro” (SAFFIOTI, 1987, p.16). Existem estruturas de dominação na sociedade

capitalista que não se resumem somente a de gênero, há uma extrema

desigualdade referente a classe, raça/etnia e orientação sexual também.

Consonante a Cisne e Santos,

10 “A partir dos dados da PNAD, Nadya Araujo Guimarães mostra que, considerando sexo e raça, os
homens brancos possuem os salários mais altos; em seguida, os homens negros, as mulheres
brancas; e, por último, as mulheres negras têm salários significativamente inferiores” (GUIMARÃES,
2002, p. 13 apud HIRATA, 2014, p. 64).
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Nesse sentido, classe, raça e sexo são indissociáveis para que possamos
fazer análise de qualquer fenômeno social nesta sociedade. Dito de maneira
diferente, é preciso compreender que a classe, além de ter sexo, possui
raça/etnia, e essas dimensões imprimem condicionalidades que estruturam
de forma diferente as vivências das formas de exploração e opressão nesta
sociedade (2018, p. 77).

Existe uma forte propagação do feminismo não atrelado a luta de classes e a

uma perspectiva crítica, camuflado pela luta envolvendo raça e gênero, apagando a

luta de classe. Principalmente divulgado pela grande mídia, apoiado pelas grandes

corporações e empresas, com conteúdo aclamando o empoderamento feminino, a

diversidade sexual, a liberdade e o respeito as diversas etnias. É bem atraente e

chamativo: Existe mais representatividade LGBTQI+ nas propagandas; têm diversos

conteúdos dando visibilidade as mulheres negras, a sua ancestralidade e cultura; as

mulheres estão conquistando sua independência podendo trabalhar e se vestir como

quiser etc., mas se analisarmos mais profundamente, vemos que existe um

encobrimento e dissimulação no que se refere ao antagonismo de classes e os

interesses reais da classe trabalhadora nessa pauta de luta. Esse feminismo, ao

qual é chamado de feminismo liberal é insuficiente para proceder na desmistificação

dos papeis de gênero impostos e para lutar pela real emancipação das mulheres e

classe trabalhadora como um todo. Em razão de continuar a propor pautas que não

modificam o status quo e a ordem social vigente, mantendo em grande medida, a

maior parcela das opressões e desigualdade social:

A grande mídia costuma equiparar o feminismo em si, com ao feminismo
neoliberal. Longe de oferecer uma solução, contudo, o feminismo liberal é
parte do problema. Centrado no Norte global, entre a camada gerencial–
profissional, ele está voltado para a “imposição” e a “quebra do telhado de
vidro”. (...) Esse feminismo propõe uma visão de igualdade baseada no
mercado, que se harmoniza perfeitamente com o entusiasmo corporativo
vigente pela “diversidade”. Embora condene a “discriminação” e defenda a
“liberdade de escolha”, o feminismo liberal se recusa firmemente a tratar
das restrições socioeconômicas que tornam a liberdade e o empoderamento
impossíveis para uma ampla maioria de mulheres (ARRUZA;
BHATTTACHARYA e FRASER, 2019, p. 37, grifos das autoras).

Diante do exposto, podemos dizer que a luta abrangendo gênero, raça e

classe é imprescindível para a real emancipação feminina e humana. Uma vez que

essas três categorias de luta, se acaso separadas, não formam uma base sólida

para a luta de emancipação, visto que é a mulher negra e pobre a que sofre com as
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piores condições em nossa sociedade. Não é possível falar de maneira crítica sobre

opressão de gênero, sem situar seu contexto social, histórico e político. Se o objetivo

é compreender da maneira mais próxima da realidade concreta, temos que ter

ciência dessas mediações sociais. Angela Davis traz importante apontamento em

sua obra, ao relatar que,

Devemos começar a criar um movimento de mulheres revolucionário e
multirracial, que aborda com seriedade as principais questões que afetam
as mulheres pobres e trabalhadoras. Para mobilizar tal potencial, devemos
desenvolver ainda mais aqueles setores do movimento que estão se
ocupando dos problemas que atingem as mulheres pobres e da classe
trabalhadora, como emprego, equidade de salários, licença–maternidade
remunerada, creches com subvenção federal, abortos subsidiados e
proteção contra esterilizações forçadas. Mulheres de todas as raças e da
classe trabalhadora se beneficiarão enormemente de uma abordagem como
essa (2017, p. 18).

O feminismo envolvendo classe, raça e gênero é um modo de se lutar contra

o racismo, sexismo e outras situações de marginalização e sub-representação,

gerando novas formas de resistência, em “que a visão da complexa relação de

gênero com outras categorias de opressão, especialmente em um país desigual

como o Brasil, abre caminhos para uma ação em direção a uma sociedade onde

todo mundo possa viver melhor” (AZEREDO, 1994, p. 204). Sobretudo, levanta

questões e demandas que não podem ser tratadas somente pela perspectiva de

gênero. Se faz necessária a ampliação dos movimentos de luta, considerando outras

óticas do protagonismo feminista, enfatizando a importância da vinculação de raça,

classe e gênero, como fatores que juntos determinam um horizonte maior para a

emancipação social e humana.
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3 – Gênero, patriarcado e racismo.

Não podemos ser plenamente sabedoras nem dos determinantes
inconscientes nem dos determinantes sociais da identidade de gênero, mas

podemos estar certas de que ela não é simplesmente uma identidade
passiva adquirida pela socialização.

(Henrietta L. Moore, 2000, p.20)

Temos que ter em mente que existem diversas vertentes teóricas sobre o

conceito que engloba gênero, nesse estudo partimos da premissa de que gênero é

algo socialmente construído. Não é um órgão sexual que define sua identidade de

gênero, ou seja, o gênero não é um fator puramente natural e biológico, desde a

mais tenra idade aprendemos e somos influenciados pelo meio em que vivemos: de

como nos comportar, o que vestir, o que optar por etc. O uso da categoria gênero

não é só para substituir ou neutralizar o termo “mulher”, deve ser considerado de

maneira bem mais abrangente, incluindo os gêneros fluídos11 e não-binários12, os

homens e as mulheres nas suas múltiplas configurações.

O termo gênero também tem caráter além do social, tem cunho político, se

remete a conjuntura de subordinação das mulheres ao longo da história; ao

processo de construção de relações de poder entre homens e mulheres; as bases

patriarcais que cerceiam o público e privado; a delimitação dos sistemas ideológicos

que hegemonizam deveres, direitos e papeis, conservando e legitimando a ordem

estabelecida.

Apesar dessas normas sociais moldarem a construção da identidade,

estereótipos e papeis de gênero, elas não são imutáveis e estáticas, ou seja, elas

estão em constante transformação ao longo da história dos diversos povos, locais e

culturas. Então podemos dizer que em grande medida, uma mulher ou homem na

Antiguidade Clássica em alguma pólis grega tem uma concepção de feminino e

masculino diferente de uma mulher ou homem na Idade Média, do mesmo modo que

um indivíduo na Inglaterra da Idade Moderna – período que se estende de 1453 à

11 “Identidade de pessoas que possuem o espectro de gêneros em constante mudança, não sendo
restrito a dois gêneros apenas. Ou seja, na prática, o indivíduo pode se sentir mulher em algum
momento, homem em outro ou até "flutuar" por outras identidades de gênero” (REIS e PINHO, 2016,
p. 15).
12 “Termo associado a pessoas cuja identidade ou expressão de gênero não se limita às categorias
"masculino" ou "feminino". Pessoas que são totalmente de dois gêneros, sem que haja, entretanto,
uma mescla bem delimitada entre os dois; qualquer combinação de gêneros é possível, não apenas a
combinação feminina com masculino” (REIS e PINHO, 2016, p. 15).
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1789 – tem a noção de homem e mulher diferente de um/a africano/a escravizado/a

no Brasil nessa mesma época. Já na atualidade a visão em relação aos homens e

mulheres vem passando por significativas metamorfose. Se tem maior diversidades

de identidade de gênero, tais como a transexualidade, gêneros fluídos, não binários

etc. Deve ser enfatizado, que um ser social tem múltiplas subjetividades e realidades

diferentes um dos outros, que atravessam a mudança de gerações, culturas e de

regionalidades inseridas no processo histórico.

A construção do gênero se dá a partir de inúmeras aprendizagens, trocas e

práticas e metamorfoseia-se ao longo da vida, podendo ser absorvida explicitamente

ou implicitamente por esse conjunto inesgotável e mutável de instâncias culturais,

regionais, históricas etc. A autora Bila Sorj traz uma síntese pertinente em sua obra,

(...) compreende a ideia de que o equipamento biológico sexual inato não dá
conta da explicação do comportamento diferenciado masculino e feminino
observado na sociedade. Diferentemente do sexo, o gênero é um produto
social, aprendido, representado, institucionalizado e transmitido ao longo
das gerações. E envolve a noção de que o poder é distribuído de maneira
desigual entre os sexos, cabendo às mulheres uma posição na organização
da vida social (2019, p. 99 e 100).

Claudia Vianna e Daniela Finco se mantém nesta linha, ao afirmarem que

Gênero remete, então, à dinâmica de transformação social, aos significados
que vão além dos corpos e do sexo biológico e que subsidiam noções,
ideias e valores nas distintas áreas da organização social: podemos
encontrá-los nos símbolos culturalmente disponíveis sobre masculinidade e
feminilidade, heterossexualidade e homossexualidade; na elaboração de
conceitos normativos referentes ao campo científico, político e jurídico; na
formulação de políticas públicas implantadas em instituições sociais; nas
identidades subjetivas e coletivas. Ele permite reconhecer a tendência à
naturalização das relações sociais baseadas na fisiologia dos corpos e
enxergá-los como signos impressos por uma sociedade e por uma cultura
(2009, p. 269).

Desta forma, o gênero está envolvido pela concepção da desnaturalização

biológica do que é ser homem e ser mulher em uma sociedade, entendendo a sua

dimensão histórica, cultural, social e política dos papeis feminino e masculino.

Portanto, existe uma “transversalidade de gênero, isto é, do entendimento de que a

construção social de gênero perpassa as mais diferentes áreas do social”

(MACHADO, 1998, p. 108). Ademais, por o gênero ser algo construído e
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influenciado pelos diversos contextos sociais, econômicos, políticos, culturais e

históricos, não existe o “ser homem e o ser mulher” universais, todos passam por

diferentes contextos. Os estudos envolvendo gênero em uma perspectiva crítica,

segundo o autor,

(...) reivindicam radicalmente o simbólico, no sentido forte da simbolização
como englobante do cultural, social e econômico e da simbolização como o
não biológico, como o não natural, isto é, o social pensado na sua antinomia
com o biológico. Trata-se da construção de um paradigma que reivindica,
radicalmente, o caráter simbólico das relações de gênero, (...) no que tange
a ruptura com o sexo biológico e com a dessubstancialização das
categorias naturalizadas de homens e mulheres (MACHADO, 1998, p. 112).

Ao partimos de uma reflexão crítica, percebemos que ser homem ou ser

mulher não é algo natural – decorrente da biologia denominadora dos sexos macho

e fêmea – e que essas relações de gênero são complexas e diversas, podemos

dizer que “o ser social é um complexo de complexos, cuja reprodução se encontra

em variadas e múltiplas interações parciais e relativamente autônomas, porém onde

a totalidade exerce, sempre, uma influência predominante no interior destas

interações” (LUCKÁCS, s/d, p.149 apud NOGUEIRA, 2011, p.146). Desse modo,

existe a preocupação proeminente com a limitação dos discursos do que é feminino

e masculino, principalmente em relação ao papel social subalterno e precarizado da

mulher e na dominação nos moldes patriarcais.

Tal maneira de analisar os papeis de gênero e seus desdobramentos leva a

entender que antes mesmo de nascermos já temos preceitos e normas sociais

projetados, concordando com elas ou não, elas fazem parte da nossa vida e levam a

diversas implicações. Esses paradigmas são contornados e delineados por múltiplas

instâncias da sociedade, mesmo não sendo sempre “coerentes ou igualmente

autorizados estão inegavelmente, espalhados por toda a parte e acabam por

constituir-se como potentes pedagogias culturais” (LOURO, 2008, p. 18). Atribuem-

se mundos distintos do masculino e feminino, qualquer indivíduo que saia fora

desses modelos designados para cada sexo é duramente reprimido, seja pelos

pais/família, escola, Igreja ou outras instâncias da sociedade – que em grande

parcela – são responsáveis por difundir esses padrões e normas. Nos dizeres de

Vianna e Finco,
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Essa perspectiva permite centrarmos nosso olhar nas formas de controle do
corpo, um processo social e culturalmente determinado, permeado por
formas sutis, muitas vezes não percebidas. Poderíamos, então, dizer que as
características tidas pela tradição como naturalmente masculinas ou
femininas resultam de esforços diversos para distinguir corpos,
comportamentos e habilidades de meninas e meninos. (...) O corpo é como
um lugar de inscrição da cultura, um lugar que revela toda a dinâmica de
elaboração de códigos, técnicas, pedagogias, arquiteturas e instrumentos
desenvolvidos para submetê-lo a normas (2009, p. 268, grifos das autoras).

Esses papeis sociais distintos entre homens e mulheres não são somente

diferentes, são hierárquicos e desiguais, sendo coordenados pelo discurso

dominante da superioridade masculina da figura do homem branco, hétero e rico,

logo, “a posição-de-sujeito ou a identidade referência, segue-se que serão diferentes

todas as identidades que não correspondam a esta ou que desta se afastem”

(LOURO, 2008, p. 22), ou seja, essa posição de supremacia é algo que paira

incessantemente às pessoas, mesmo não mencionando ou percebendo, ela está ali

e marcam as identidades de todos os homens e mulheres dentro de uma sociedade.

Mesmo o indivíduo tendo uma variedade13 de posições do que é feminino ou

masculino, o discurso da heteronormatividade do homem branco e da ideologia

burguesa14 se mantém como hegemônico dentro do sistema capitalista,

consequentemente se torna o discurso dominante e mais propagado nas falas,

pensamentos e ações das pessoas.

Beauvoir em seus estudos analisa o lugar da mulher no mundo, no qual ela

problematiza sobre as mulheres serem o Outro, visto que o mundo e suas

possibilidades na maioria esmagadora das vezes pertencem ao homem. É comum

13 “É pelo envolvimento com as posições de sujeito oferecidas pelos discursos nesse nível e pelo
investimento nelas que as mulheres e homens individuais conseguem reproduzir o discurso cultural
dominante, ao mesmo tempo em que se mantêm a certa distância das categorias desse discurso. E é
nesse nível que podemos falar propriamente da existência de múltiplas feminilidades e
masculinidades, múltiplas maneiras de ser feminina ou masculino dentro do mesmo contexto”
(MOORE, 2000, p.31).
14 “Numa situação de confrontação de classes, a ideologia parece estar ligada aos interesses da
classe dominante e sua crítica aos interesses das classes dominadas; em outras palavras, a crítica
da ideologia da classe dominante é realizada a partir de uma posição de classe diferente, ou – por
extensão – de um diferente ponto de vista ideológico. Portanto, a ideologia torna-se a consciência
política ligada aos interesses de cada classe. A ideologia oculta o caráter contraditório do padrão
essencial oculto, concentrando o foco na maneira pela qual as relações econômicas aparecem
superficialmente. Esse mundo de aparências constituído pela esfera de circulação não só gera
formas econômicas de ideologia, como também é “um verdadeiro Éden dos direitos inatos do homem,
onde reinam a Liberdade, a Igualdade, e Propriedade e Bentham”. (O Capital, I, cap.VI). Sob esse
aspecto, o mercado é também a fonte da ideologia política burguesa: “a igualdade e a liberdade são,
assim, não apenas aperfeiçoadas na troca baseada em valores de troca, como também a troca dos
valores de troca é a base produtiva real de toda igualdade e liberdade.” (Grundrisse, Capítulo sobre o
capital)” (BOTTOMORE, 2001, p. 294).
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nos depararmos com o termo “homem” ao se referir ao ser social em geral, como se

o homem fosse o universal, as mulheres são seus opostos, ou como destacado

acima o Outro:

“Ser mulher”, diz Kierkegaard, “é algo tão estranho, tão complexo, tão
complicado que nenhum predicado consegue exprimi-lo e que os múltiplos
predicados que desejaríamos empregar se contradiriam de tal modo que só
uma mulher o pode suportar”. Isso decorre do fato de que ela não é
considerada positivamente, tal qual é para si, mas negativamente, tal qual
se apresenta ao homem. Pois se há outros Outros além da mulher, ela
continua, contudo, sempre definida como Outro (2016, p. 203, grifos da
autora).

Nem sempre esse domínio masculino sobre o feminino estava vigente, sabe-

se que existiu um período com existência de diversas comunidades matriarcais, mas

não foi infundado essa devoção às mulheres. Tal hegemonia feminina estava

relacionada ao desconhecimento do papel masculino na fecundação. As mulheres

eram vistas como capazes de gerar vida e ainda por cima alimentá-las, eram

consideradas seres mágicos, poderosos e divinos (SAFFIOTI, 2015, p. 35). Essa

assimilação caiu por terra, quando os homens perceberam que eram imprescindíveis

para engendrar uma nova vida, provavelmente com a expansão da agricultura e

domesticação dos animais, pôde se observar mais o acasalamento dos animais, por

isso, Heleieth Saffioti indicou,

Desacreditado o caráter mágico de reprodução feminina e descoberta a
possibilidade de este fenômeno poder ser controlado como qualquer outro,
estava desfeito o vínculo especial das mulheres com a força da vida
universal, podendo os homens se colocar no centro do universo. Como
portadores das sementes que espalhavam nos passivos úteros das
mulheres, os homens passaram a se considerar a fonte de vida (SAFFIOTI,
2015, p. 129).

Tal compreensão da vida gerada através do homem nos remete a Apolo na

tragédia grega Eumênides de Ésquilo: “Não é a mãe que engendra o que se chama

filho, ela é apenas a nutriente do germe deitado em seu seio, quem engendra é o pai.

A mulher, como um depositário alheio, recebe o germe e, se for a vontade dos

deuses, a conserva” (BEAUVOUIR, 2016, p. 114).

Outro fator que impulsionou a subalternização da mulher e a decadência dos

modos de sociedade matriarcais foi o direito da herança dos bens dos familiares
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falecidos. Por ter pouca relevância, esses bens eram sempre herdados para o

parente mais próximo, ou seja, os parentes consanguíneos maternos. Todavia, com

o desenvolvimento da agricultura e pecuária, o avanço dos ideários da propriedade

privada e acúmulo das riquezas fez com que o homem percebesse a importância do

direito a herança e bens. Engels relata na sua obra sobre o definhamento do direito

materno,

(...) as riquezas, à medida que iam aumentando, davam, por um lado, ao
homem uma posição mais importante que a da mulher na família e, por
outro lado, faziam com que nascesse nele a ideia de valer-se dessa
vantagem para modificar em proveito de seus filhos, a ordem da herança
estabelecida. Mas isso não se poderia fazer enquanto permanecesse
vigente a filiação segundo o direito materno. Bastou decidir simplesmente
que, no futuro, os descendentes de um membro masculino permaneceriam
na gens, mas os descendentes de um membro feminino sairiam dela,
passando às gens de seu pai. Assim, foram abolidos a filiação feminina e o
direito hereditário materno sendo substituído pela filiação masculina e o
direito hereditário paterno (2012, p.76)

Contudo, essa dominação masculina para os moldes patriarcais não ocorreu

de maneira rápida e sem a resistência das mulheres, no qual durou milênios até se

consolidar,

(...) O processo do patriarcado teve início no ano 3100 a.C. e só se
consolidou no ano 600 a.C. A forte resistência oposta pelas mulheres ao
novo regime exigiu que os machos lutassem durante dois milênios e meio
para chegar a sua consolidação. Se a contagem, for realizada a partir do
começo do processo de mudança, pode-se dizer que o patriarcado conta
com a idade de 5.203–4anos. Se, todavia, se preferir dizer fazer o cálculo a
partir do fim do processo de transformação das relações homem-mulher, a
idade desta estrutura hierárquica é de tão somente 2.603–4anos. Trata-se,
a rigor, de um recém-nascido em face da idade da humanidade, estimada
entre 250 mil a 300 mil anos (SAFFIOTI, 2015, p. 62).

Como já destacava Engels, parafraseando-o: a primeira opressão de classes

foi do homem sobre a mulher. Especialmente com a instauração da monogamia, na

qual se pretendia ter ainda mais controle sobre os corpos, vidas e papel social

feminino, a fim de garantir a herança e os bens da família patriarcal. O casamento

monogâmico não teve como objetivo em sua criação o interesse afetivo, ao invés

disso tinha como interesse as condições econômicas e concretização da

propriedade privada,
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Os gregos proclamavam abertamente que os únicos objetivos da
monogamia eram a preponderância do homem na família e a procriação de
filhos que só pudessem ser seus para herdar dele. Quanto ao mais, o
casamento era para eles uma carga, um dever para com os deuses, o
Estado e seus antepassados, dever que estavam obrigados a cumprir
(ENGELS, 2012, p. 87).

O machismo e patriarcado é algo singular e peculiar, diferentemente das

outras formas de opressão como o racismo e o antagonismo de classes, nas quais,

de maneira geral, as pessoas não vivem intimamente com seus opressores. Em

grande parcela, as famílias e relacionamentos afetivos se desenvolvem nesses

moldes patriarcais e machistas, o contexto desses relacionamentos íntimos e

privados é palco da dominação masculina e opressão sobre as mulheres (HOOKS,

2019, p. 266). O patriarcado confere o privilégio aos homens de dominar as

mulheres independente da sua condição financeira, “quer se trate de Pedro, João ou

Zé Ninguém, a máquina funciona até mesmo acionada por mulheres” (SAFFIOTI,

2015, p. 108).

O patriarcado também consiste na discriminação salarial das trabalhadoras,

em razão do ideário da superioridade masculina; na segregação dos cargos ditos

masculinos ou femininos, tal como a inferioridade das funções ditas femininas; na

marginalização das mulheres nos processos dos altos cargos políticos, de trabalho

ou decisórios; e ainda exerce relevante função no controle da sexualidade das

mulheres – seja para aumentar a taxa de natalidade ou para diminuí-la.

Entretanto, é incontestável que as formas de opressão do patriarcado vêm

acompanhadas do racismo e ambas são englobadas pela dominação de classe,

essas estruturas são intrinsecamente indissociáveis. Além disso, o patriarcado,

racismo e antagonismo de classes não é somente uma relação privada, é também

pública e civil, invade todos os espaços da sociedade, à vista disso, “as diferenças

entre o público e o privado, estão nesses espaços profundamente ligados e

parcialmente mesclados” (SAFFIOTI, 2015, p. 57).

Como Saffioti enuncia “sexismo e racismo são irmãos gêmeos” (2015, p. 132),

a dominação da classe burguesa, racismo e patriarcado se articulam, forma-se uma

fusão ou como a autora diz, forma-se um “nó”. A discriminação racial, o gênero e

patriarcado advém bem antes do capitalismo, mas ele se apropria dessas questões

e acirra ainda mais as desigualdades, competições e individualismo, provocando
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uma divisão da classe trabalhadora. Assim, com o objetivo de se manter como

sistema hegemônico, ele se alimenta das desigualdades sociais, provocando ainda

mais a desestruturação da organização da luta de classes.

Na conformação sócio-histórica brasileira, esse enovelamento de classe, raça

e patriarcado nunca fez tanto sentido, a escravização foi institucionalizada dentro de

um cenário profundamente patriarcal, racista e misógino. Havia um sistema de

castas, cada indivíduo pertencia a uma parte de uma espécie de pirâmide social,

que estava ligado à sua cor, gênero e classe social, no qual o senhor do engenho

(homem, branco e rico) estava no topo dessa pirâmide. A mulher branca tinha sua

sexualidade e corpo controlados, a fim de preservar sua castidade, para garantir os

bens e posses do senhor do engenho. A família do senhor de propriedades,

“residente no engenho, cultora dos valores cristãos, configurava um padrão ideal de

organização familiar, naturalmente inatingível por ninguém mais” (RIBEIRO, 2006, p.

258).

Na base dessa pirâmide social estavam os negros e negras escravizados,

considerados como propriedades e sem nenhum direito, sendo a condição da

mulher negra ainda mais precária, pois seu corpo era alvo – além do trabalho

escravo e compulsório – dos recorrentes estupros dos homens brancos, o fruto

desses estupros era visto como controle de sua fertilidade, para manutenção e

continuidade da força de trabalho escrava e como forma de domínio através do sexo

não consentido. Essa herança sócio-histórica, permanece até os dias atuais, onde a

população negra, em sua maioria, tem os piores empregos, moradias e condições

de vida no geral.

Desta forma é essencial enfatizar que no capitalismo “enquanto sistema

econômico-social, está necessariamente ligado ao racismo e ao sexismo”, ou seja, o

capitalismo tem a necessidade de mistificar as contradições inerentes ao seu

sistema. Tal sistema se reproduziu principalmente pela rede de desigualdade que foi

construída em cima da classe trabalhadora ao longo da história, das relações sociais

de trabalho e sua capacidade de globalizar a exploração (FEDERICI, 2017, p. 37).

A partir dos elementos resgatados podemos afirmar que as condições em que

vivem as mulheres e homens são frutos de uma construção social, os papeis sociais

designados para os homens e para as mulheres são, por muitas vezes, distintos

entre si. Essas distinções podem ser pensadas e refletidas através da divisão
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sociossexual do trabalho e da mulher ser, em grande parcela, relegada a esfera

doméstica, a esfera da reprodução – no qual vamos discorrer com mais detalhes no

próximo item deste estudo. Vale ressaltar, que as posições de maior prestígio social,

em grande parcela, ficam destinada aos homens:

A permanência da chamada divisão sexual e racial do trabalho, relega
homens e mulheres a um lugar específico no mercado de trabalho, impõe
às mulheres a ocupação dos empregos mais precarizados, cujo a
qualificação, em muitos casos, é dispensável e a remuneração é menor –
vagas essas também destinadas a população negra. A situação da mulher
negra na sociedade é uma das mais complexas formas de discriminação.
Sendo assim, é válido ressaltar que a divisão sexual do trabalho atua na
manutenção da desigualdade entre homens e mulheres (CAMPOS E PAIVA,
2018, p. 2).

Desse modo, a divisão sociossexual representa um universo onde os

indivíduos passam a adquirir responsabilidades e posições marcados pelo gênero e

outras denominações sociais, no qual o patriarcado articulado pelas classes sociais

e racismo representa um aparato refinado de dominação e exploração. Nessa

divisão sociossexual, tem-se papeis sociais do masculino e feminino bem delineados,

no qual em sua maioria, as mulheres são responsáveis pelo cuidar da família e

esfera doméstica / esfera da reprodução e os homens estão ligados a esfera pública,

em serem os provedores do lar.

Tal discurso de representação do homem provedor e da mulher cuidadora

pôde ser visto nas falas de alguma das mulheres entrevistadas15, como nas falas da

Bertha, Céu e Osíris respectivamente, ao serem indagadas sobre o papel do homem

e da mulher na sociedade:

No meu tempo era cuidar do marido, da casa, das crianças. Arrumar a casa,
os afazeres. Quando eu casei, tanto a minha mãe, quanto a minha sogra,
“não que você tem filho, que vai deixar meu filho de lado”. No meu
casamento, tive muita desavenças, mas eu não combatia. Tinha muita
fofoca dele, que ele era mulherengo, mas quando fui ver, já tinha 4 filhos,
então tinha que saber lidar com meu casamento, olhava mais pra eles do
que pra mim mesma. E o papel do homem é cuidar da esposa né, no
momento que casou, tratar ela igual uma rosa, é o que eu penso, mas hoje...
Misericórdia [risos]. Sustentar a casa também...

Na parte do casamento, que foi o que eu vivi, geralmente a mulher é como
se tivesse a obrigação de cuidar da casa, dos filhos e trabalhar fora e tá
tudo bem. Agora o homem a obrigação dele é como se ele tivesse como

15 Cabe explicitar, que mantivemos nas transcrições as falas obtidas durante as entrevistas.
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(pausa)... É como meu ex-sogro falava, é o provedor, entendeu? Então ele
sempre foi dado como o provedor, eu era pra ficar sempre tipo assim,
aceitar tudo que viesse, como se a obrigação era me dar comida e já era
uma grande coisa e né... Entendeu? Então acho que essas coisas hoje em
dia têm muita mudança, que eu vejo que o pessoal mais jovem não aceita
nem metade do que se aceitava antigamente. Então nem era questão de
aceitação, foi da educação que nós tivemos, parte de mãe e de pai.

Na minha opinião a obrigação da mulher é ser mãe, cuidar dos filhos, cuidar
da casa. Eu sou mãe solteira, então eu sempre cuidei dos meus filhos e
cuidei tudo em casa, ainda trabalhava. Meu marido não ajudava no serviço
de casa não, ele tinha a responsabilidade de pôr alimentação em casa.

Essa situação complexa tanto das estruturas de opressão – patriarcado,

classes sociais e racismo – quanto a divisão sociossexual do trabalho e sua

distinção dos papeis sociais entre os gêneros, faz com que se mantenha o status

quo das estruturas de dominação e conservação do sistema capitalista. Ademais, a

família tem uma função fundamental de propagar e conservar a ideologia dominante,

para mulher ser, em sua maioria, a responsável por cuidar dos filhos e filhas, ela é

incumbida de transmitir aos seus filhos e filhas os valores socioculturais:

No dia-a-dia, através de observações sobre o mundo à volta da criança e
pela adoção de medidas de ordem, normas de disciplina, perspectivas de
vida, ela condiciona ou reforça as atitudes da classe dominante, sem
mesmo às vezes perceber o que faz (PRADO, 1995, p. 223).

Cabe evidenciar que, por mais que existam instituições que propaguem a

ideologia de gênero (Igreja, ensino etc.), a família é o “microcosmo” central de

disseminação dessas ideias, é geralmente nessa microestrutura que se tem as

vivências primárias da moral (“o que é certo ou errado”) e dos laços afetivos (entre

cônjuges, irmãos, filhos e pais etc.), que serão transmitidos aos membros da prole e

perpetuado tais preceitos por gerações (MÉSZÁROS, 2002, p. 268).

Nesta conjuntura, devemos nos atentar para a função que os papeis de

gênero desempenham no capitalismo, sem eles a perpetuação de princípios como o

da propriedade privada e da ordem social não seriam germinados tão

consolidadamente. Conceitos como a figura do homem presunçosamente dominante

e provedor e a imagem da mulher cuidadora, carinhosa e acolhedora, inclusive a

condição de subalternidade do povo negro etc. não existiriam com tamanha

intensidade, sem essa hierarquia imposta pelo sistema capitalista.
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3.1– A divisão sociossexual do trabalho, a esfera da reprodução e o
estereótipo de gênero

“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (2016, p.11), essa frase icônica da

obra de Simone de Beauvoir tem profundo sentido de como as relações de gênero

são sociais. Saffioti também vai ao encontro dessa afirmação ao dizer que

“rigorosamente, os seres humanos nascem machos e fêmeas. É através da

educação que recebem que se tornam homens e mulheres. A identidade social é,

portanto, socialmente construída” (1987, p.10).

Entretanto, a simbologia do “ser mulher” se distingue nos diferentes contextos e

períodos da história. É um equívoco recorrente definir que a divisão sociossexual

das tarefas seja algo estático, no qual sempre foi consolidado que os homens são os

provedores e as mulheres as cuidadoras. Um exemplo é a afirmação feita pelo

psicólogo Pease, ao relatar que “os homens caçavam, as mulheres ficavam com o

grupo. Os homens protegiam, as mulheres cuidavam. (...) As mulheres ficavam

satisfeitas de ver seus homens saírem para trabalhar enquanto elas mantinham o

fogo aceso na caverna” (2000, p.7). Existem estudos que mostram a participação

inegável de mulheres na caça, sendo impedida somente pelos últimos meses de

gestação ou parto, conforme D'eauboone:

Por fim, a própria lógica leva-nos a acreditar que a ausência das mulheres
da caça para sobreviver, só podia ser ditada pelos últimos tempos da
gravidez e pelo parto, ou seja em breves períodos. Nem as menstruações,
nem o início da gravidez, nem o período a seguir ao parto são obstáculos
dirimentes para uma mulher tão robusta como um homem, e motivada
imperiosamente pela necessidade de sobreviver e pela fome possível (1977,
p.31).

Leacock citada no estudo de Lessa, também relata que as atividades hoje

ditas como masculinas ou femininas, no período pré-histórico não havia uma

distinção incisiva:

Nem as tarefas de criação dos filhos, preparação dos alimentos etc., eram
femininas ou masculinas; eram atividades coletivas que envolviam pessoas
de ambos os sexos e de todas as idades. Pouquíssimas tarefas eram
atividades divididas segundo o sexo e, quando eram, era frequente caber
aos homens atividades que hoje são tidas como femininas (LEACOCK,
1981, p.21 apud LESSA, 2012, p.19).
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Diante disso, a divisão sociossexual depende de várias outras causas que

vão além do papel feminino naturalizado ligado a esfera da reprodução – do cuidar

do lar e família – e da posição de precarização da mulher na sociedade. Não existe

uma sociedade sem imagens construídas de gênero e sem uma divisão

sociossexual correspondente, porém isso não necessariamente envolve que os

trabalhos atribuídos às mulheres sejam considerados inferiores em relação aos dos

homens. Engels traz um exemplo relevante,

Povos nos quais as mulheres se veem obrigadas a trabalhar muito mais do
que lhes caberia, segundo nossa maneira de ver, têm frequentemente muito
mais consideração real por elas que os nossos europeus. A senhora
civilizada, cercada de aparentes homenagens, estranha a todo trabalho
efetivo, tem uma posição social bem inferior à mulher bárbara, que trabalha
duramente, e, no seio do seu povo, vêse respeitada como uma verdadeira
dama (lady, frowa, frau = senhora) e o é de fato por sua própria posição
(2012, p. 68 e 69, grifos do autor).

Saffioti suscita uma hipótese coerente para a manifestação e

desenvolvimento da divisão sociossexual do trabalho nas sociedades de caça e

coleta até o avanço do que conhecemos hoje, das mulheres ligadas aos serviços

domésticos e da esfera reprodutiva, do cuidar da prole e do lar e dos homens

ligados ao espaço produtivo e público, a ser o provedor da família e chefe. Apesar

de como vimos anteriormente, não haver uma distinção tão delimitada na época da

pré-história e as mulheres caçarem tanto quanto os homens, para as mesmas era

destinado o aleitamento de sua cria, à vista disso, com a evolução das comunidades,

foi-se percebendo que o choro dos bebês atrapalhava no sucesso das caçadas:

A hipótese mais convincente para justificar a divisão sexual do trabalho nas
sociedades de caça e coleta parecer ser a que se segue. Como não havia
Nestlé, era obrigatório o aleitamento do bebê ao seio. Desta sorte, o
trabalho feminino era realizado com a mulher carregando seu bebê
amarrado ao peito ou às costas. Os bebês eram, assim, aleitados facilmente
toda vez que sentissem fome. Como o bebê não fala, sua maneira de
expressar suas necessidades é o choro. (...) O menor sussurro do bebê
espantaria o animal destinado à morte e as caçadoras voltariam,
invariavelmente, para seu grupo, sem nenhum alimento. Já as plantas,
desde as raízes, passando pelas folhas e chegando aos frutos,
permanecem imperturbáveis ouvindo o choro das crianças (2015, p. 64).

Em grande medida, foi a partir da criação de classes sociais e da propriedade

privada que a mulher sentiu o peso da opressão de gênero, ou seja, a opressão do



73

feminino pelo masculino. Uma vez que os homens sentiram a necessidade de

dominá-las, pois supostamente elas poderiam prejudicá-los ou se voltar contra eles.

Como por exemplo na Antiguidade com os romanos e as pólis gregas, havia as

estratificações em escravos, mulheres e crianças, abaixo dos homens livres e líderes;

já na Idade Média com os senhores feudais, as terras e camponeses; e a partir da

Revolução Industrial com os burgueses, as fábricas e classe operária etc. No Brasil

essa conjuntura não é tão diferente, visto que a partir da colonização portuguesa

instaurou-se um rígido sistema de hierarquia social patriarcal e racista, onde o

homem branco e de posses estava em seu topo e as mulheres negras em sua base:

A propriedade privada é, assim, a terra e os escravos do senhor romano, o
feudo do senhor feudal, o capital do burguês. Não porque essas "coisas"
tenham em si mesmas qualquer poder especial, já que elas são expressões
da relação de exploração e apenas no interior das relações de exploração
essas "coisas" possuem o poder de oprimir as pessoas. Por isso, a
propriedade privada, as classes sociais e a violência cotidiana, são, no dizer
de Marx, "determinações reflexivas": uma não existe sem as outras,
elementos são de uma totalidade, a sociedade de classes (LESSA, 2012, p.
24).

A propriedade privada transforma, em grande medida, o contexto social da

mulher, “(...) é o destino que a mulher permanece ligado durante séculos: em grande

parte, sua história confunde-se com a história da herança” (BEAUVOIR, 2016,

p.117). A mescla de mulher e herança surge com a necessidade do homem

controlar seus herdeiros, em virtude de a mulher gerar o filho e o homem não saber

se é “legítimo” de sua prole, como já diz o ditado popular: “Os filhos da minha filha

meus netos são, os do meu filho serão ou não”. É na propriedade privada que ele

“prolonga sua vida”, lhe rendendo a tranquilidade e repouso de sua alma sabendo

que seus herdeiros são parte de seu domínio. Sendo assim, a monogamia e família

patriarcal surgem no contexto e cerne desse misto de opressão, classes sociais e

propriedade privada.

Antes de adentrar e aprofundar mais o assunto, é necessário enfatizar o

conceito do que é a divisão sociossexual do trabalho e a esfera reprodutiva nesse

contexto. A divisão sociossexual do trabalho, se caracteriza como uma forma de

divisão do trabalho decorrente das relações e papeis sociais entre os gêneros, mais

do que isso “é um fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os

sexos. Essa forma é modulada histórica e socialmente” (HIRATA e KERGOAT, 2007,
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p. 599). Nessa divisão sociossexual do trabalho tem-se papeis e espaços delineados

às mulheres e aos homens, nos quais para os homens é designado

predominantemente a esfera produtiva, ou seja, a esfera do mundo do trabalho, do

provento e sustento da família. Já as mulheres, estão ligadas em maior grau a

esfera reprodutiva, ou seja, a esfera do âmbito doméstico, do cuidar e manutenção

do lar e da família.

Colocamos anteriormente, que o ser social é um “complexo de complexos”,

logo a categoria da reprodução vai muito além do espaço doméstico e de dentro do

lar, ela é uma série de complexos sociais, que vão desde os costumes, culturas,

alimentação e culinária, tipos de vestimentas, sexualidade, leis, ética, moral, religião

etc. De acordo com Nogueira,

A categoria da reprodução é um fenômeno presente no indivíduo e no
gênero humano. Tanto o indivíduo tenta se reproduzir a si mesmo,
reprodução individual, quanto o gênero humano também necessita se
reproduzir (2011, p. 155).

E complementa a autora,

É nessa tensão que a Moral, os Costumes, a Tradição, o Direito, a Política,
a Ética, dentre outros, têm um papel importante. Cabe a esse conjunto de
complexos sociais fazer a mediação no processo de superação da
contraposição individualidade/gênero humano, transformando a
individualidade em-si em individualidade-para-si, ou seja, na individualidade
tornada efetivamente humana e social.
(...) Outros complexos de mediação também estão presentes no processo
reprodutivo do indivíduo e da sociedade que articulam necessidades
humano-coletivas e de individuação. Como, por exemplo, a divisão do
trabalho, a fala, a alimentação, a sexualidade e a educação (LESSA, 1996,
p. 101 e ANTUNES, 1999, p. 169 apud Nogueira, 2011, p. 156).

No entanto o trabalho doméstico e o trabalho dentro da esfera da reprodução, se

caracterizam como um dos elementos mais indispensáveis para a manutenção da

força de trabalho e, consequentemente, do capital. Sem o cuidar do lar e da família,

não existiriam trabalhadores dispostos e a geração das futuras forças de trabalho –

os filhos e filhas do proletariado. Dessa maneira, “(...) a venda da força de trabalho

do proletário/a é garantida pelas atividades domésticas realizadas, na grande

maioria das vezes, pela mulher, quer ela seja uma trabalhadora produtiva ou não"

(NOGUEIRA, 2011, p. 169).
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Por conseguinte, a construção dessa nova divisão sociossexual do trabalho,

aliada ao patriarcado – no qual torna o papel feminino como subalterno e as

mulheres como “servas” do lar – foi indispensável para o desenvolvimento do

capitalismo. “Deste modo, assim como a divisão internacional do trabalho, a divisão

sexual foi, sobretudo, uma relação de poder, uma divisão dentro da força de trabalho,

ao mesmo tempo que um imenso impulso à acumulação capitalista” (FEDERICI,

2017, p. 232).

Essa nova divisão sociossexual do trabalho não fez só com que as mulheres

fossem ligadas a esfera da reprodução e de atividades subalternas, fez também –

em grande parcela – com que se diferenciasse os homens e mulheres das

experiências sentidas, suas relações com setores de trabalho, suas vidas no geral.

Essas diferenças delineadas maximizam e potencializam ainda mais a desigualdade

entre homens e mulheres, criando protótipos de inferiorização do que condiz ao

universo feminino em contrapartida da suposta superioridade masculina.

Danda Prado traz um exemplo da divisão sociossexual na Europa no século

XVIII:

As obrigações que cabem à mulher são numerosas. Primeiro ela prepara as
refeições de todos que moram na casa: marido, filhos, outros parentes,
empregados fixos ou temporários. No momento dos grandes trabalhos
agrícolas, ela precisa alimentar um grande número de pessoas. O centro
principal da cozinha é a lareira, que é mantida e tratada pela mulher. (...) A
mulher organiza as refeições, três no inverno e mais ou menos cinco no
verão, quando os homens levantam-se de madrugada. Nesse caso algumas
refeições são levadas ao campo (...) e quando os trabalhadores voltam do
campo o jantar deve estar pronto. O cerimonial exige que as mulheres
tragam os pratos e sirvam os homens. As mulheres comem depois e não se
sentam à mesa; comem em pé ou sobre os joelhos, sentadas em
banquinhos perto da lareira. Fabricar tecidos e roupas é também uma
importante função feminina. A fiação do cânhamo ou da lã produz um fio
que a dona-de-casa leva para o tecelão local, a fim de obter uma peça de
tecido com o qual confecciona lençóis, toalhas, camisas, lenços, aventais e
também sacos destinados a guardar sementes (1995, p. 74 e 75).

No Brasil existia uma diferença na vida das mulheres, nem todas passavam pela

mesma realidade das mulheres européias apontadas pela Danda Prado, dependia

da sua renda, mas principalmente, da sua cor, conforme apontado ao longo desse

estudo, a sociedade brasileira pode ser vista como em castas (SAFFIOTI, 2013, p.

234). As mulheres brancas tinham sua liberdade cerceada, a fim de manter sua

castidade e garantir os herdeiros da herança, tinham seu ensino inferior aos homens,
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mas não desempenhavam as atividades domésticas pesadas, na sua maior parte

das vezes, não saiam de suas casas – muito menos desacompanhadas – passavam

o dia coordenando e dando ordens referente aos afazeres da casa para as criadas,

costuravam, bordavam e faziam outros tipos de serviços manuais etc. Na sociedade

de castas brasileira, os negros e negras escravizados desempenhavam os trabalhos

mais aviltantes e tinham as piores condições de vida. As mulheres negras

desempenhavam as responsabilidades de cuidar do lar, faziam a comida, cuidavam

das crianças – sendo a babá e/ou ama de leite etc. – eram “criada / mucama16” e

ainda cuidava dos trabalhos da lavoura, além de serem alvo de constantes estupros

pelos senhores. Segundo June E. Hanner no estudo de Lélia Gonzalez,

(...) a escrava de cor criou para a mulher branca das casas grandes e

das menores, condições de vida amena, fácil e na maior parte das vezes

ociosa. Cozinhava, lavava, passava a ferro, esfregava de joelhos o chão

das salas e dos quartos, cuidava dos filhos da senhora e satisfazia as

exigências do senhor (HANNER, 1978, p. 120 e 121 apud GONZALEZ,

2019, p. 243).

Contudo, o trabalho da esfera reprodutiva é um trabalho peculiar, envolve

uma “manipulação mais disseminada e da violência mais sutil que o capitalismo já

perpetuou contra qualquer setor da classe trabalhadora” (FEDERICI, 2019, p. 42).

As incontáveis atividades encontradas no trabalho doméstico, a função de “dona”-

de-casa – independente se a mulher está trabalhando fora ou não – foram impostas

às mulheres e naturalizadas como seu papel e inclinação, “foi transformado em um

atributo natural da psique e da personalidade femininas, uma necessidade interna,

uma aspiração, supostamente vinda das profundezas da nossa natureza feminina”

(FEDERICI, 2019, p. 43).

De acordo com dados do Dieese, as mulheres gastam 95% mais tempo em

afazeres domésticos que os homens, somando um total de mais de 1.166 mil horas

no ano17 (DIEESE, 01/03/2019). Por maior que esse total de horas sejam,

16 “Mucama (do quimbumdo mu’kama ‘amásia escrava’) S.f. Bras. A escrava negra moça e de
estimação que era escolhida para auxiliar nos serviços caseiros ou acompanhar pessoas da família e
que, por vezes, era ama de leite” (GONZALEZ, 2019, p. 242, grifos da autora).
17 Segundo estudo do IBGE em 2018, as mulheres dedicam, em média, 22 horas semanas aos
afazeres domésticos, contando que em um ano se totalizam aproximadamente 53 semanas, fez-se a
conta de 53*22, totalizando 1.166 horas anuais (IBGE, 18/04/2018).
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provavelmente não chegam nem de perto da estimativa real que uma mulher tem

que se desdobrar para cuidar das suas crianças e da casa, além de naturalizadas,

essas funções são praticamente invisíveis e não valorizadas, não se tira férias e

estão sempre em demandas de afazeres.

A situação de sobrecarga das tarefas de casa pelas mulheres pôde ser

encontrada nas falas de Céu:

Assim, não vou citar nomes [risos], “Ah arrumei meu quarto”, só que você
não mora só no seu quarto, porque se for assim vou arrumar só meu quarto
e não arrumo mais nada. Tipo assim, eu faço a comida, então pica os
legumes, pica as coisas e eu faço, “Ah mas eu não gosto de fazer”, mas eu
também não gosto, se for fazer só questão de gostar, eu até gosto, mas as
vezes eu tenho que fazer, lavar a louça, secar a louça e guardar, não dá.
Porque assim “Meu horário está contado pra tudo, eu tenho horário de fazer
isso, tenho horário de fazer aquilo”, aí perguntam “Poxa, por que você não
lê um livro?”, “Porque eu não tenho tempo”, “Por que você não arruma um
tempo?”, “Se eu arrumar um tempo, eu não faço a comida”. Tenho que
arrumar a casa, fazer a comida, tenho que descer para comprar as compras,
eu faço tudo. (...) Então é isso, não tenho feito mais nada da minha vida,
acaba que eu não leio, aí eu vejo também as notícias no Google, só assim
que eu sei das notícias, aí quando vou assistir TV, eu estou igual velhinha,
eu ligo a TV e durmo [risos].

Também no relato da Íris, ao questionarmos se gostava das atividades que

realizava dentro de casa:

Ah eu gosto, mas eu acho um pouco abusiva [risos], eu acho assim que
parece e a impressão que eu tenho, é que se você morrer, vai todo mundo
morrer junto, porque se você largar fica. Aí elas ficam tudo esperando, as
vezes eu brigo com elas e elas “Ah mas a senhora faz porque quer”, mas
poxa se eu ficar dias sem lavar a louça, a louça fica dias lá na pia, como se
só eu que enxergasse o que tem que ser feito na casa. É mais ou menos
assim, eu tento passar isso pra elas, essas questões de ensinamento,
porque uma hora vai morar sozinha ou se tiver que morar numa república,
como que vai fazer? Não vai levar a mãe no bolso né. (...) Ah eu tô tentando
aprender a fazer isso também, porque eu vou ficando cansada e
sobrecarregada, se eu tiver que fazer alguma coisa na rua, tem que deixar
uma coisa pronta aqui dentro. Que nem eu falo pra elas “Poxa se eu saio, a
louça fica, se eu não estender uma roupa, ninguém estende, se chover, a
roupa fica lá na chuva”. Sendo que não são só minhas, é delas também,
então tem que ter essa parceria, não só sobrecarregar uma pessoa. Eu tô
pegando no pé delas pra mudar isso um pouco né.

Sol vai ao encontro dessa situação, ao contar sobre sua rotina que acha

“puxada”:
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É puxado, bem puxado. A gente acorda pela manhã, levantar, cuidar das
crianças em primeiro lugar, depois cuidar de mim, é higiene, café da manhã
e tal, depois cuidar da casa, aí vou fazer o almoço, depois banho deles,
depois eu, aí depois do almoço cuidar de outras coisas, se tiver serviço de
banco, só que na pandemia a gente não está fazendo mais, fazendo tudo
pela internet, mas antes era assim.

Todo esse panorama de sobrecarga de trabalho e afazeres domésticos, bem

como ao papel subalternizado e não reconhecido pela sociedade, fazem com que,

em grande medida, acumulem sofrimentos e malefícios para a saúde mental das

mulheres, especialmente as “donas”–de–casa, em conformidade com Danda Prado,

Do ponto de vista médico, a mulher que exerce a profissão de dona-de-casa
sofre de males específicos porque não é uma profissão igual às outras.
Ainda não foi analisada nem regulamentada como outras profissões, para
as quais se busca a proteção da saúde do trabalhador e,
consequentemente, maior eficiência no trabalho. Não sendo reconhecida
como profissão, é tratada como assunto de vida privada.

E continua a autora,

(...) Ultimamente, entretanto, os especialistas (médicos, psicólogos,
sociólogos) começam a perceber um grave sintoma: o esgotamento, a
fadiga da dona-de-casa. Apresenta-se da mesma maneira que a maioria
dos sintomas de esgotamento profissional, em geral (1995, p. 141).

Podemos situar essa circunstância na resposta da Dione, ao ser perguntado

se tinha algum problema de depressão ou ansiedade,

Praticamente é quase tudo igual [falando das amigas “donas”-de-casa],
inclusive a maioria adquiriram problemas de ansiedade, como eu também
adquiri, eu tive ansiedade, eu tive crises de pânico. Essa cobrança em
cuidar dos filhos e dar conta e não ter um tempo pra você, não ter um tempo
de trabalho, porque eu acho importante, o tempo de trabalho é um tempo
seu. Minha vida inteira eu sempre sonhei a minha profissão, eu estudei, eu
exerci e depois parei, por isso eu tô te falando, eu tentaria fazer diferente e
não largar o meu sonho.

Cabe ressaltar que “a sociedade não está” somente “dividida entre homens

dominadores de um lado e mulheres subordinadas de outro. Há homens que

dominam outros homens, mulheres que dominam outras mulheres e mulheres que

dominam homens” (SAFFIOTI, 1987, p. 16). No entanto, a sociedade muitas vezes

nos coloca parâmetros a serem seguidos que são genéricos. Um desses parâmetros
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genéricos, são os estereótipos de gênero, em que se atribuem qualidades distintas

entre o homem e a mulher, no qual a mulher remete-se a passividade, resignação,

fragilidade, emoção, insegurança, carinho etc. Já o homem, está ligado à atitude,

independência, impetuosidade, virilidade, coragem, força etc.

Entretanto, é fundamental fazermos um parêntese nesses estereótipos de

gênero ligados a mulher, afinal, as mulheres negras – em sua maioria – não são

vistas nessas qualidades de fragilidade e de estarem presas ao ambiente doméstico.

Muito pelo contrário, as mulheres negras,

Como consequência direta do seu trabalho fora de casa – tanto como
mulheres “livres” quanto como escravas –, as mulheres negras nunca
tiveram como foco central de sua vida as tarefas domésticas. (...) As
mulheres negras dificilmente poderiam lutar por fraqueza; elas tiveram de se
tornar fortes, porque sua família e sua comunidade precisavam de sua força
para sobreviver. Embora raramente tenham sido “dona-de-casa”, elas
sempre realizaram as tarefas domésticas. (...) Da mesma maneira que suas
irmãs brancas chamadas de “dona-de-casa”, elas cozinharam e limparam,
além de alimentar e educar incontáveis crianças. E, ao contrário das dona-
de-casa brancas, que aprenderam a se apoiar no marido para ter segurança
econômica, as esposas e mães negras, geralmente também trabalhadoras,
raramente puderam dispor de tempo e energia para se tornar especialistas
na vida doméstica (DAVIS, 2016, p. 232 e 233).

De maneira mais geral, podemos conceitualizar o estereótipo de gênero como

espelhos triviais, no sentido de serem atributos vistos como corriqueiros e banais,

mas que na realidade, possuem múltiplos desdobramentos objetivos e subjetivos

para os indivíduos, são íntegras engenharia social de controle e limitação. Os

estereótipos de gênero são padrões generalizados que colocamos para homens e

mulheres desde a mais tenra idade, esses padrões artificiais causam um estigma

para todos os gêneros envolvidos.

Um desses estigmas – arraigado de discursos patriarcais – no qual vamos

adentrar nesse estudo, coloca que as mulheres devem ser dóceis, passivas e

obedientes e os homens devem ter atitudes, serem racionais e fortes. Esses

estereótipos projetam que as mulheres devem se comportar de maneira inferior aos

homens. As mulheres tidas como “rebeldes”, que lutam e “tomam a frente”, que

quebram esse estereótipo, são muitas vezes reprimidas e malvistas por vários

setores da sociedade tanto atualmente quanto ao longo da história – um grande

exemplo disso foi a caça às bruxas na Europa –, em concordância com Federici,
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Foi estabelecido que as mulheres eram inerentemente inferiores aos
homens – excessivamente emocionais e luxuriosas, incapazes de se
governar – e tinham que ser colocadas sob o controle masculino. Da
mesma forma que ocorreu com a condenação da bruxaria, o consenso
sobre esta questão atravessava as divisões religiosas e intelectuais. Do
púlpito ou por meio da escrita, humanistas, reformadores protestantes e
contrarreformadores católicos, todos cooperaram constante e
obsessivamente com o aviltamento das mulheres.

E acrescenta a autora,

(...) Todavia, a bruxa não era só a parteira, a mulher que evitava a
maternidade ou a mendiga que, a duras penas, ganhava a vida roubando
um pouco de lenha ou manteiga de seus vizinhos. Também era a mulher
libertina e promiscua – a prostitua ou adultera e, em geral, a mulher que
praticava a sua sexualidade fora dos vínculos do casamento e da procriação.
(...) Era a mulher rebelde que respondia, discutia insultava e não chorava
sob tortura. As mulheres eram acusadas de ser pouco razoáveis, vaidosas,
esbanjadoras. A língua feminina era especialmente culpável, considerada
um instrumento de insubordinação (2017, p. 201 e 202)

Os estereótipos de gênero perpassam e influenciam as mais diversas

estruturas da sociedade, desde a divisão sociossexual do trabalho – relegando as

mulheres a esfera reprodutiva e funções de pouco prestígio social – até o imaginário

e subjetividade de homens, mulheres e crianças, mesmo no significado velado

dentro da linguagem: “Na boca do homem o epíteto fêmea soa como um insulto; no

entanto, ele não se envergonha de sua animalidade, sente-se, ao contrário,

orgulhoso se eles dizem: É um macho!” (BEAUVOUIR, 2016, p. 31). Estudos

realizados pela Universidade de Nova York, Universidade de Illinois e da

Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, mostraram que meninas a partir

dos seis anos de idade tendem a se considerar inferiores e menos inteligentes que

os homens18.

18 Na primeira fase, uma história sobre alguém muito inteligente era contada, sem revelar o gênero do
personagem. Depois, os coordenadores perguntavam às crianças quem eles acreditavam ser a
pessoa mostrando imagens de homens e mulheres desconhecidos. Aquelas com cinco anos de idade
escolhiam o próprio gênero como mais inteligente. Mas as meninas de seis e sete anos eram menos
propensas a considerar as mulheres sinônimo de inteligência quando em comparação com os
meninos em relação aos homens. Na segunda parte, eram apresentados dois tipos de jogos: os jogos
para pessoas "muito, muito inteligentes" e os jogos para pessoas "muito, muito esforçadas". Ambos,
porém, eram quase iguais em nível de dificuldade. Os mesmos resultados do primeiro experimento se
repetiram. Entre as crianças de cinco anos, nenhuma grande diferença de resposta apareceu. Mas a
partir dos seis anos, as meninas eram mais propensas a escolher o jogo para pessoas esforçadas em
detrimento do para pessoas inteligentes (REVISTA GALILEU, 27/01/2017).
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Os homens e as mulheres enfrentam desafios, aprendendo o significado de

pertencer ao masculino ou feminino, que são assimilados através de

(...) mitos, estereótipos e imposiciones que las formaron según el criterio de
las personas que poseen el poder de construir su imaginario como ser
social, en este se determinaron conductas, practicas, tareas,
comportamientos y formas de vestir. (...) Según Aguilar (2011), estas
pueden ser activadas por medio de una imagen o una palabra, lo que
permite que las personas logren realizar uma asociación entre el mandato y
la realidad en la que se encuentran, provocando ansiedad y dificultando el
desempeño en uma variedad de tareas (HERNÁNDEZ e MÉNDEZ, 2018, p.
33)19.

Desde cedo crianças são definidas em suas ações e corpos a diferença entre os

gêneros, podemos usar como exemplo disso o fato de que logo que as meninas

nascem, muitos pais mandarem furar a orelha para pôr brincos ou determinar que

azul é para meninos e rosa são para as meninas etc. Não obstante, às vezes, as

características físicas e emocionais de meninos e meninas são reforçados em

gestos imperceptíveis no dia-a-dia, pode ser com pequenas recompensas por

determinados comportamentos, como por exemplo, elogios a uma menina por ser

meiga e carinhosa, ou por um garoto ter coragem e atitude. Pode ser por

reprovações de o menino chorar muito e ser delicado ou a menina ser “desleixada”,

sentar-se com a perna aberta e entre outros comportamentos que não se esperam

do feitio dito “feminino” ou “masculino” dentro desses “espelhos triviais”, dentro

desses estereótipos de gênero.

Sendo assim, a educação e sociabilidade de meninos e meninas são

transmitidas através das expectativas para cada gênero, manipulam as

recompensas e penalidades quando essas expectativas estão ou não sendo

satisfeitas. Essa diferença está em formas, que para os familiares e outras

instituições da sociedade – escolas, creches, Igrejas etc. – passam na maioria das

vezes despercebidas, são formas aparentemente veladas e sutis, que estão inscritas

essas diferenciações e estereótipos de gênero. Em pormenores,

19 Tradução: “(...) mitos, estereótipos e imposições que os formaram a partir dos critérios de pessoas
que têm o poder de construir seu imaginário como ser social, foram determinados comportamentos,
práticas, tarefas, comportamentos e modos de vestir. (...) Segundo Aguilar (2011), estes podem ser
acionados por meio de uma imagem ou de uma palavra, o que permite às pessoas conseguirem uma
associação entre o mandato e a realidade em que se encontram, causando ansiedade e dificultando
desempenho em uma variedade de tarefas” (RICA, 2018, p. 33).
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Se, por um lado, é possível observar o controle da agressividade na menina,
o menino sofre processo semelhante, mas em outra direção: nele são
bloqueadas expressões de sentimentos como ternura, sensibilidade e
carinho. Os brinquedos oferecidos às crianças também estão carregados de
expectativas, simbologias e intenções. As expectativas em relação à
diferença de comportamento que se deseja para o menino e para a menina,
justificadas pelas diferenças biológicas, acabam proporcionando distintas
vivências corporais e determinando os corpos infantis: meninos e meninas
têm no corpo a manifestação de suas experiências (VIANNA e FINCO, 2009,
273).

Basta “O fato de pedir para uma menina a tarefa de ajudar na limpeza e ao

menino para carregar algo já demonstra como as expectativas são diferenciadas. O

que é valorizado para a menina não é, muitas vezes, apreciado para o menino, e

vice-versa” (VIANNA e FINCO, 2009, p. 272). É um processo minucioso de

“feminilização e masculinização dos corpos, presente no controle dos sentimentos,

no movimento corporal, no desenvolvimento das habilidades e dos modelos

cognitivos de meninos e meninas” (VIANNA e FINCO, 2009, p. 272).

Esse controle de diferenciação e expectativa para o feminino e masculino está

materializado nos ensinamentos e brincadeiras para meninos e meninas. Os

brinquedos ditos femininos fazem com que as meninas aprendam, sem perceber,

suas funções desde cedo: ensinam com as bonecas e panelinhas, casinhas, a

serem “donas”-de-casa, mães e esposas, a brincarem mais dentro de casa e lidarem

com o espaço doméstico. Já os meninos, com os carrinhos, bonecos de super heróis

e brinquedos para usar na rua tais como bola, pipa, bicicleta etc., ensinam a lidar

com o espaço público, encorajam a coordenação motora, tomada de iniciativa e

impetuosidade.

Esse processo reflete-se nos tipos de brinquedos destinados aos meninos e as

meninas, aprendem a comportar-se dentro desses estereótipos de gênero de

maneira lúdica e mascarada. Nas entrevistas realizadas, foi perguntado quais eram

as brincadeiras dos/as filhos/as das mulheres entrevistadas ou até mesmo a

brincadeira delas quando crianças, a maioria dos relatos se enquadravam na

situação “bonecas e casinha para meninas e carrinho, bola, pipa e super-heróis para

meninos”. Talitha e Ximena, respectivamente, vão nessa linha, ao relatar que suas

filhas brincavam muito de casinha, boneca e Barbie:
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Barbie cara, Barbie (pausadamente), era Barbie casamento, Barbie isso e
Barbie aquilo. Um dia eu sonhei que iam lançar a Barbie funeral, a
bonequinha chorando e o cachorrinho triste, aí não só a Barbie morreu,
como veio a Monster High20, que é tudo pós–morto, aí eu pensei “Caramba”.
Aí a primeiro foi a Barbie e a segunda foi Monster High, então o desejo se
realizou, mas não da mesma forma que eu tinha projetado [risos].

Elas costumavam brincar de boneca, de roupinha e casinha, elas tinham
quase tudo da Barbie: carro da Barbie, casa, lanchonete, cozinha. Então era
muito disso, de boneca, de escolinha também, mas brincavam muito mais
de casinha.

Querena em relação a essa questão, respondeu:

A Ayla gosta de brincar de boneca, de massinha e slime, gosta de assistir
YouTube, mas eu não deixo.

Esse padrão das brincadeiras dividida entre os sexos, também foram

encontrados nos meninos, a qual Dione e Nadir responderam referente aos

brinquedos dos filhos:

Eles gostam muito de bola, de jogar bola, mas eu vi que foi muito diferente
de um e outro, porque o outro cresceu e já viu o irmão mais velho fazendo
outras coisas, é mais fácil ele aprender a fazer o que o ele tá fazendo, do
que outra. Mas eles brincavam muito de carrinho, de autorama, eles tiveram
uma infância mesmo, não eram de ficar em computador e em videogame,
como é hoje em dia, que eles já são adolescentes.

Ele gosta de carrinhos, mas não é muito, ele gosta mais de bichos de
pelúcia e bonecos de personagens. Ele gosta do Toy Story, a gente
comprou o Woody pra ele, ele adora o Woody, ele gosta dos bonecos da
Patrulha Canina, os desenhos que ele mais gosta é o que a gente compra,
tipo o Júlio do Cocoricó, o Tyrone do Backyardigans, o Patati.

As falas de Íris e Sol também acompanham esse padrão, com os meninos

brincando de carrinho e brincadeiras mais dinâmicas e as meninas brincando com

bonecas e brincadeiras mais calmas:

De videogame, porque assim, os dois mais velhos são mais próximos,
porque a diferença de idade é de 3 anos, então eles brincavam muito juntos,
aí o mais velho quando ficou adolescente, começou a ir mais pra rua,
porque era aquela brincadeira de menino, empinar pipa e essas coisas né.
Agora as duas... (pausa pensando) eles brincavam juntos sim, as meninas
sempre dentro de casa, brincadeira de boneca, essa brincadeira mais calma.

20 Monster High é uma franquia criada em 2010 da Fashion Dolls da empresa de brinquedos Mattel, as bonecas
e outros conteúdos giram em torno da vida escolar de monstros clássicos dos filmes de terror, tais como
Frankenstein, Drácula, Múmia, Lobisomem, Zumbis etc.
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O Izar tá mais em uma fase que ele não brinca mais, ele está mais na parte
de jogos online e tecnologia, quando era criança brincava muito de carrinho.
O Astro, ele gosta muito de brincar de luta e espada. A Ascélia gosta de
brincar de boneca.

Porém, seria um equívoco colocar que esses estereótipos de gênero e

características só são assimilados pelos indivíduos na infância, muito pelo contrário,

essa aprendizagem contínua por toda a vida e muitas vezes, por serem mudanças

sutis nos hábitos, fazem com que escapem os detalhes e definições mais concretas

dessa cooptação. Apesar disso, sem dúvida, esses estereótipos difundem uma série

de demandas sociais, que perpassam e são enquadrados a uma construção sócio-

histórica, cultural e política, alinhadas a conceitos patriarcais e machistas, que são

reforçados dentro do capitalismo para sua manutenção e conservação como sistema

dominante.

Devido aos estereótipos de gênero serem integrados a uma determinada

construção histórica, bem como atravessados pelo patriarcado, machismo e outras

estruturas de controle do poder, os estereótipos femininos perpassam as

características de raça / etnia, sendo assim, as mulheres brancas e negras – em sua

maior parte das vezes – possuem estereótipos atribuídos com algumas diferenças.

Essas diferenças estão arraigadas ao contexto histórico da escravidão, no qual

deixaram heranças profundas nas condições de vida e de ser da população negra.

“Proporcionalmente, as mulheres negras sempre trabalharam mais fora do que suas

irmãs brancas”, as mulheres negras eram vistas como unidades de trabalho, como

meras propriedades que geravam lucros e trabalhavam em tempo integral para seu

senhor (DAVIS, 2016, p. 17). Sueli Carneiro aponta uma reflexão e análise crítica

sobre isso,

Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou
historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de
que mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, fazemos parte de
um contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca
reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas como
frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam
durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas, como
vendedoras, quituteiras, prostitutas... Mulheres que não entenderam nada
quando as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e
trabalhar! Fazemos parte de um contingente de mulheres com identidade de
objeto. Ontem, a serviço de frágeis sinhazinhas e de senhores de engenho
tarados (2011, p. 1).
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Portanto, as mulheres trabalhavam em serviços pesados tanto quanto os

homens nas lavouras ou como criadas, elas não eram consideradas frágeis e

“femininas demais” para trabalhar nas fazendas carregando fardos pesados, arando

a terra, colhendo a plantação ou “nas minas de carvão e nas fundições de ferro,

tampouco para o corte de lenha e a abertura de valas”, trabalhando desde o

amanhecer até o pôr do sol (DAVIS, 2016, p. 22).

Os senhores viam os negros e negras escravizados desprovidos de gênero,

mas quando era conveniente explorá-las como mulheres, o faziam, as submetendo a

vários estupros e violência de gênero. Essa situação levou a um desencadeamento

de fatores de intensificação da precarização das mulheres negras, sendo uma delas,

a hiperssexualização de seus corpos, que também se deve ao estupro como forma

de poder e como que essa prática sexual se naturalizou no período da escravidão.

Lélia Gonzalez traz um interessante exemplo dessa situação da sexualidade dos

homens brancos com as mulheres negras,

(...) Foi aí que uma delas contou uma história muito reveladora, que
complementa o que a gente já sabe sobre a vida sexual da rapaziada
branca até não se faz muito: iniciação e prática com crioulas. Quando
chegava a hora do casamento com a pura, frágil e inocente virgem branca,
na hora da tal noite de núpcias, a rapaziada simplesmente brochava. Já
imaginaram o vexame? E onde é que estava o remédio providencial que
permitia a consumação das bodas? Bastava o nubente cheirar uma roupa
de crioula que tivesse sido usada, para “logo apresentar os documentos”. E
a gente ficou pensando nessa prática, tão comum nos intramuros da casa-
grande, da utilização desse santo remédio chamado catinga de crioula
(2019, p. 248).

Ademais, as mulheres negras eram vistas como meras reprodutoras, eram

consideradas “brutas”, masculinizadas e sub-humanas, “(...) animais cujo valor

monetário poderia ser calculado com precisão a partir de sua capacidade de

multiplicar. Uma vez que as escravas eram classificadas como “reprodutoras”, e não

como “mães”, suas crianças poderiam ser vendidas e enviadas para longe, como

bezerros separados de vacas” (DAVIS, 2016, p. 19 e 20).

Consequentemente, os estereótipos ligados as mulheres negras se diferenciam

das mulheres brancas, no momento que estas ao longo de sua herança histórica,

não condiziam com o papel de mãe, esposa e “dona”-de-casa. Mesmo com a

abolição da escravidão, não libertou de fato a população negra, posto que não se
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proporcionou condições de vida dignas e oportunidades de emprego para os negros

e negras que foram escravizados (conforme colocamos no capítulo 2 deste estudo),

condições essas que permanecem, em grande parte, até os dias atuais.

Nos dias de hoje, a mulher negra geralmente sobrevive “na base da prestação

de serviços, segurando a barra familiar praticamente sozinha. Isso porque seu

homem, seus irmãos ou seus filhos são objeto de perseguição policial sistemática

(que se veja quem é a maioria da população carcerária deste país)” (GONZALEZ,

2019, p. 245).

Nos estudos de Lélia Gonzalez (2011; 2019), ela discute sobre os espaços

permitidos para a mulher negra: que vai do “endeusamento” da rainha das escolas

de samba do Carnaval à ruptura brusca do espaço doméstico, da “mucama

permitida”. Se constata que o termo “mulata e doméstica são atribuições de um

mesmo sujeito” (GONZALEZ, 2019, p. 242), que essa nomeação vai depender da

situação que as mulheres negras são vistas e como que convém enxergá-las. Daí

vem a exaltação da hiperssexualização do corpo dessas mulheres (com a “mulata”

passista do Carnaval) ou então o serviço pesado e não valorizado da trabalhadora

doméstica, herança dos tempos escravocratas no Brasil da mucama, criada e “mãe-

preta” da casa-grande. Em conformidade com Gonzalez,

(...) E o momento privilegiado em que sua presença se torna manifesta é
justamente o da exaltação mítica da mulata neste entre parênteses que é o
Carnaval. Quanto a doméstica, ela nada mais é do que a mucama permitida,
a da prestação de bens e serviços, ou seja, o burro de carga que carrega a
sua própria família e a dos outros nas costas. Daí, ela ser o lado oposto da
exaltação; porque está no cotidiano. E é nesse cotidiano que podemos
constatar que somos vistas como domésticas. (...) Os porteiros dos edifícios
obrigam-nos a entrar pela porta de serviço, obedecendo instruções dos
síndicos brancos (os mesmos que as “comem com os olhos” no Carnaval ou
nos oba-oba. Só pode ser doméstica, logo, entrada de serviço) (2019, p.
244).

O estereótipo da mulher negra vai além do estereótipo da “dona”-de-casa,

esposa, mãe e mulher frágil, ligada a amabilidade, ao cuidado e ternura. Desta

forma, fica nítido que existe uma complexa articulação de sexismo e racismo,

produzindo efeitos atrozes na vida das mulheres negras, conforme pudermos

demonstrar anteriormente. Porém, isso não significa que as mulheres brancas não
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sofram ou carreguem um fardo pelos estereótipos de gênero atribuídos a elas.

Segundo hooks,

Como grupo, as mulheres negras estão em uma posição incomum nesta
sociedade, pois não só estão coletivamente na parte inferior da escada do
trabalho, mas a condição social geral é inferior à de qualquer outro grupo.
Ocupando essa posição, suporta o fardo da opressão machista, racista e
classista. Ao mesmo tempo, é o grupo que não foi socializado para assumir
o papel de explorador/opressor, no sentido de que não permitem ter
qualquer “outro” não institucionalizado que possa explorar ou oprimir (2015,
p. 207).

Outro elemento que ajuda na disseminação dos estereótipos de gênero, é a

influência da Igreja e modelos cristãos, principalmente em países que tem a cultura

arraigada no etnocentrismo europeu, como é o caso do Brasil. Tal modelo propaga

dois arquétipos de mulher: a culpada pelo pecado original – através da figura icônica

da Eva na bíblia, concomitantemente responsável pelos pecados cometidos pelos

homens e a da virgem Maria sofredora e “preservada livre de toda a mácula do

pecado original”. Esses arquétipos disseminam ainda mais uma ideologia patriarcal

com valores conservadores e misóginos, se tornando peça fundamental para manter

a situação de opressão existente.

Através desses dois modelos difundidos nasce o paradigma da mulher “dona”-

de-casa, mãe e mártir e a “da outra”, a amante, “máquina de proporcionar prazer”, a

que não serve para ser mãe ou cuidar de um lar. Ou seja,

(...) enquanto “santas” e “prostitutas” continuarem a representar os papeis
de que a hipócrita sociedade burguesa lhes atribui, o status quo, o estado
de coisas presente, encontrará suporte para se manter intacto, intocável”.
(SAFFIOTI, 1987, p.32).

O papel social e o estereótipo de gênero designado as mulheres “demonstra o

enorme potencial político do poder das mulheres: o poder daquelas cujo o trabalho

remunerado e não remunerado sustenta o sistema capitalista” (ARRUZA;

BHATTTACHARYA e FRASER, 2019, p. 33, grifos das autoras), ao tornar visível

esse papel e estereótipo atribuídos as mulheres de cuidado e submissão – sejam

elas negras ou brancas – ficamos alertas para como o capital se beneficia com isso,

bem como quais são os mecanismos para sua perpetuação e as consequências



88

para os indivíduos, principalmente para as mulheres. De acordo com Hernández e

Méndez

Esta situación ha hecho que las mujeres se inhiban a la hora de transgredir
esquemas de comportamiento, pues significa romper o superar lo
interiorizado, es decir verse como uma mujer diferente que además va a ser
criminalizada, criticada, etiquetada y estigmatizada por los discursos
patriarcales que rigen en la mayor parte de la sociedad, ya que son una
forma eficiente de control social para mantener el orden estabelecido (2018,
p. 34)21.

Essas estruturas sociais de gênero “empurram muitas mulheres para o universo

exclusivo da casa e da reprodução” (RIBEIRO, 2006, p. 149) e quando trabalham

fora, mesmo assim, em sua maioria, não tem as suas responsabilidades divididas,

fazendo com que tenha uma dupla ou até mesmo tripla jornada de trabalho. Esses

espelhos triviais dos estereótipos de gênero, que são colocados como algo banal,

corriqueiro e natural, mas que disso não tem nada, trazem diversas consequências

para os sujeitos.

Desde o momento em que nascemos somos inseridos nesses padrões artificiais

e imagens estigmatizadas do masculino e feminino, a partir de uma certa idade na

infância, “começa a haver uma separação das crianças por sexo, e as famílias

exercem grande pressão para que essas distinções se acentuem, principalmente

com os “cuidados” redobrados com as meninas” (RIBEIRO, 2006, p. 153). Assim,

desde cedo, aprende-se que homens e mulheres são distintos, trazem muitas vezes

características de universos opostos, as quais homens devem ser corajosos,

incentivados a desbravar o mundo, serem impetuosos e viris, já as mulheres devem

ser meigas, sentimentais, delicadas e tem sua sexualidade muito mais reprimida que

os homens.

Outra consequência dos estereótipos de gênero, é a cultura do homem viril e

hiperssexualização do corpo das mulheres na mídia e em outros veículos sociais,

gerando uma cultura de “estupro, intimidação sexual, espancamento, estupro

21 Tradução: “Esta situação tem feito com que as mulheres se inibam quando se trata de transgredir
esquemas de comportamento, pois significa romper ou superar o que está internalizado, ou seja, se
ver como mulher diferente que também será criminalizado, criticado, rotulado e estigmatizado pelos
discursos regras patriarcais que regem a maior parte da sociedade, pois são uma forma eficiente de
controle social para manter a ordem estabelecida” (2018, p. 34).
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conjugal, abuso sexual de crianças e incesto, sendo só algumas das muitas formas

de violência sexual explicita sofrida por milhares de mulheres” (DAVIS, 2017, p. 41).

Desde o levante do movimento feminista e, posteriormente, do movimento

feminista envolvendo raça, classe e gênero, fez com que diversos segmentos da

sociedade denunciassem esse cenário machista, classista, racista e patriarcal,

gerando uma série de movimentos e lutas para novas conformações sociais e de

gênero, tentando deixar visível para a sociedade que existem outros modos de se

viver. Tem-se notado, cada dia mais, para o fato de que toda essa conjuntura de

opressão de gênero, raça e classe não pode ser erradicada no sistema capitalista,

pois ele se sustenta e se mantém através delas, demonstrando a importância da luta

pela real emancipação humana e da classe trabalhadora em outro tipo de sistema

societário.
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3.2– Impactos dos estereótipos de gênero nas “donas”-de-casa

Em grande parte, as mulheres são responsáveis pela esfera da reprodução, ou

seja, por sua reprodução biológica, o cuidado da família e do lar. Ao serem

questionadas sobre a divisão das tarefas domésticas e quem é a pessoa que tem

maior responsabilidade por elas, Thalita e Gatria, responderam:

Eu! Só eu que faço tudo. Não existe uma divisão, minha filha levava duas
vezes o Adamastor [cachorro da família] para passear, mas quando
começou a pandemia, era um isolamento puro, aí eu levava de manhã e à
noite. Aí uma hora eu me rebelei e falei: “Peraí, agora acabou esse negócio
de isolamento e as pessoas já estão saindo na rua”, então ela leva para
passear a tarde e à noite. Aí hoje, por exemplo, cheguei da feira, tinha que
deixar tudo no canto e lavar tudo com esponjinha, aí eu falei: “Escuta já
acabou a aula? Você poderia dar uma lavada na louça, porque aí quando
eu chegar, já vai estar tudo limpo e eu posso higienizar as coisas da feira”,
aí assim ela faz.

A maioria eu. Ah sim, mesmo porque eu tenho dois homens dentro de casa,
homem por si só é mais acomodado. Lógico, se eu pedir qualquer um dos
dois vai fazer.

Querena também vai ao encontro dessa realidade, ao dizer:

Na minha casa é eu e minha vó, minha vó faz comida e lava roupa. Meu vô
não faz nada, vai pra padaria e traz um pãozinho e só, vai deitar [risos].

Aurora também dá o seu depoimento:

Eu com certeza, total! Nenhuma divisão, é eu faço tudo e eles ficam
sentados. Então, quando eu trabalhava fora e era solteira, em casa eu
ajudava a minha mãe, moleza. Nada de ficar aquela responsabilidade da
casa, quando eu casei que aí sim, que fiquei com a responsabilidade da
casa. Nunca gostei de serviço de casa e de ser dona-de-casa, gostava mais
de trabalhar fora, mas quando eu casei, no início tive que fazer as duas
coisas por alguns anos. Chegava em casa e tinha toda a tarefa de casa pra
fazer, e de manhã acordar cedo e ir trabalhar, cuidar de filho e tudo. Hoje eu
levanto, cuido da casa, faço pilates três vezes por semana - antes de ir já
vou ajeitando o que eu posso, porque eu vou às 9 horas. Chego em casa,
cuido da casa, lavo, passo – não todo dia – cozinhar eu cozinho todo dia,
lavo a louça, serviço de casa mesmo, aí eu vou ao banco quando tem que
pagar conta, saio pra resolver alguma coisa e é isso aí. Que nem eu te falei,
eu tenho 59 anos e meu marido também, então como ele nasceu em uma
família de 10 irmãos, o pai foi embora cedo, a mãe ficou cuidando daquele
monte de filho pequeno, sozinha e ficou só ele de homem, com todas as
mulheres em casa, então, o que acontecia: todo mundo fazia o que ele
queria: “Dá um café, dá uma água”, elas vinham trazer. Quando casou, ele
fazia isso, entendeu, então é complicado, foi mimado e foi mal-acostumado.
Então quando casou meio que continuou mais ou menos igual.
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Lua relata que sempre faz a maior parte das tarefas e menciona a educação

dos filhos referente aos afazeres domésticos:

Então né, eu acho que eu criei meus filhos mal em relação a isso, eu nunca
exigi que eles ajudassem no serviço de casa, então eu que sempre faço, aí
quando dá uns 5 minutos e eu não quero fazer, meu marido que faz.

Íris relata que não existe uma divisão das tarefas e que só as vezes recebe

ajuda, se sentindo sobrecarregada:

Não, não existe uma divisão, as vezes uma vem e ajuda, mas daquele jeito.
Minha rotina é essa de dona-de-casa mesmo, fico mais tempo em casa,
acordo, faço café, já lavo e passo a roupa, tudo eu que faço.
Sobrecarregada, é tudo eu que faço.

Essas falas confirmam que há uma intensificação das tarefas domésticas para as

mulheres, no entanto, em alguns casos, pudemos verificar que os homens e outros

integrantes da família ajudam nas tarefas de casa, no entanto, existe uma diferença

crucial entre ajuda e divisão dos afazeres. Visto que a ajuda se remete a algo

pontual e a divisão das tarefas são distribuídas de fato equitativamente e realizadas

no dia-a-dia entre os membros da família. Podemos encontrar a questão da ajuda

presente nas falas de Ulana e Dione, nessa ordem:

Sou eu a responsável de todas as tarefas, mas o Taurus [marido] me ajuda
muito, eu ponho a roupa na máquina, quando está seca ele vai lá e pendura
no varal, ele recolhe a roupa, ele me ajuda muito.

Meu marido me ajuda, mas não dá pra me ajudar tanto porque ele trabalha.
Então chega em casa, ele me ajuda a lavar uma louça, a pôr uma mesa, me
ajuda a arrumar a cama das crianças, a nossa cama, as vezes ele vê uma
coisa fora do lugar e arrumar, ele me alivia, ele me ajuda bastante, porque
ele sabe que é puxado. Ele me ajuda bastante, quanto a isso não posso
reclamar dele.

Outrossim, o conceito de ajuda aqui mencionado, afirma ainda mais a questão

dos estereótipos de gênero, dos quais reafirmam as mulheres como responsáveis

pelo cuidar do lar e da família. Uma vez que essas mulheres precisam dar as

coordenadas das tarefas e pedir para que os outros membros da família participem

da divisão sociossexual do trabalho na esfera doméstica, contribuindo inclusive em
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uma sobrecarga mental dessas mulheres. Vega e Zênite vão ao encontro dessa

situação, onde relatam que são as maiores responsáveis pelas tarefas domésticas,

recebendo ajuda caso solicitem:

Depende, a maior parte das coisas da casa sou eu que faço - quando ele
pode e eu peço, ele ajuda nas coisas, que nem agora, ele está trabalhando
e sou eu que estou cuidando da casa. Só que tem dias, tipo, ele tava de
férias, ele ficou me ajudando na casa, eu fazia o almoço e ele limpava, a
gente tava dividindo.

Eu sou a maior responsável pelas tarefas [risos]. Eu faço a maior parte
delas, eles me ajudam, se eu precisar, eu falo e eles me ajudam, mas o
fundamental e a maior parte das coisas sou eu, sou eu que decido.

A questão da ajuda também aparece nas falas de Juno e Flora:

Aqui dentro de casa sou eu a maior responsável, apesar que meu marido
me ajuda, esses dias ele que teve que fazer comida coitado, eu não
conseguia ficar em pé. Mas ele sempre me ajudou, sempre, porque a gente
casou e eu trabalhava em dois empregos e estava terminando a faculdade,
então fim de semana ele me ajudava, apesar de ter faxineira, ele sempre
me ajudava. Como ele morou 8 anos sozinho, teve que aprender muita
coisa, mas a maior parte fica fazendo eu né, se eu estou em casa, vou parar
ele de fazer um cartão pra um cliente, pra vir passar roupa, é sem
cabimento.

Eu acordo, aí meu marido sai pra trabalhar, eu cuido dos meus bichos aqui,
faço almoço, dou um jeitinho na casa, aí dou uma cuidada no leilão, quando
tem alguma coisa e só. Quando ele tá em casa, ele me ajuda: ele lava o
banheiro, lava uma louça.

Nadir vai nessa mesma linha, ao comentar que ela faz as tarefas de casa e o

marido a ajuda, mas que não foi criada assim pelos seus pais:

Então, quando eu estou mais em casa, eu faço, quando ele tá em casa, ele
pega no pesado também, faxina ele ajuda, ele ajuda com o Netuno demais,
a gente divide bastante. Como ele tem um horário que não é certo, tem dias
que ele sai meia-noite, tem dia que ele chega meia-noite, então na semana
que ele está mais cansado, eu acabo assumindo mais e ele assumindo
menos, pra um não sobrecarregar o outro, mas a gente se ajuda bastante
graças a Deus. Não fui criada assim, fui criada vendo minha mãe fazer tudo
e meu pai ali sentadinho, porque ele já tinha trabalhado, não precisava fazer
mais nada.

Embora a maioria das entrevistadas confirmaram que em suas casas não

existem de fato uma divisão sociossexual do trabalho, mas uma dimensão de ajuda,
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algumas das mulheres entrevistadas, expuseram que de fato ocorre uma divisão das

tarefas dentro de casa, como foi o caso de Estrela e Kristin, nessa mesma ordem:

Eu faço as coisas da casa, mas a gente divide. Por exemplo, o namorado
da Atlas [filha], ele está indo no supermercado, ele vai lá, faz as compras, aí
chega e limpa todos aqueles negócios. Eu cozinho, porque eu gosto muito
de cozinhar e lavo a louça, tem uma faxineira que vem e dá uma limpadinha
na casa, mas eu faço as coisas da casa, porque eles também estudam
muito e trabalham de turno, ficam muito cansados.

Aqui não tem quem faz mais coisas, aqui é dividido. Eu faço o almoço, a
comida, lavo o banheiro, o quarto e a cozinha. O Eduardo limpa o quarto
dele e o quintal, então é dividido sempre aqui.

Wanda relata que agora com sua filha e genro, as tarefas são divididas, que

antes quando seu marido estava vivo, ele não fazia nenhum serviço doméstico:

É dividido agora. Quando meu marido estava vivo não, ele não fazia nada,
ele só dava as ordens. Aí vai de combinar, eu acabo fazendo o arroz, o
Artóris [genro] faz o feijão, minha filha lava a louça...

Hana e Rose, respectivamente, também mencionam que há uma divisão das

tarefas domésticas, sendo que ambas possuem em sua composição familiar

somente mulheres:

Aqui em casa, a gente praticamente divide no ponto. Eu gosto de arrumar,
faço a faxina, gosto de passar e guardar tudo, a minha irmã ela trabalha, ela
costura em casa, mas aí ela faz o almoço e a roupa geralmente é ela que
lava, a gente se combina bem. Não tem assim de uma ficar chutando pra
outra.

O almoço ou é comigo ou com a minha mãe, é a gente sempre que ajeita, aí
cada uma arruma seu quarto, banheiro fica com a minha tia, às vezes minha
mãe arruma a sala, outras vezes sou eu que arrumo, a sala e a cozinha é a
minha tia que arruma tudo. É tudo dividido.

Essa configuração de atribuições de funções para o feminino e masculino é

indissociável e profundamente relacionada aos estereótipos de gênero, no qual o

homem é ligado a razão, impetuosidade, coragem, atitude, a liderança e ser o

“chefe” da família. E a mulher está ligada ao carinho, doçura, emoção, sensibilidade,

ser mãe e se doar incondicionalmente ao seu lar, em outras palavras, ser a

“cuidadora” da família. No caso da mulher negra, que também está relacionada ao
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papel de “cuidadora” e responsável pelas tarefas domésticas, tem uma diferença

marcada pela herança sócio-histórica da escravização, fazendo com que seu

estereótipo não esteja somente relacionado a delicadeza e ao “confinamento” da

esfera privada e doméstica, uma vez que teve sua vida vincada pelo trabalho

compulsório e pesado, trabalhando em algumas situações tanto quanto os homens

negros escravizados.

Essa conjuntura de subalternização e racismo acompanham o povo negro até

os dias atuais, os quais possuem as piores condições de vida, os salários mais

baixos, trabalhos não valorizados etc. Em 2009, de acordo com o levantamento do

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), as mulheres negras recebem 73%

dos rendimentos dos homens brancos, ao passo que homens negros e mulheres

brancas empatam com 85%. Essa condição de subalternização da população negra,

permanece praticamente igual, visto que, em 2017, o PNAD declarou que as

mulheres negras têm a menor renda entre os/as trabalhadores/as com ensino

superior, recebendo 43% dos rendimentos do homem branco (UOL, 22/11/2017).

As disparidades também permanecem no que tange o desemprego, pois as

mulheres negras têm a taxa de desemprego 50% maior que o restante da população.

De acordo com estudos do IPEA em 2018, a cada 1 ponto percentual a mais na taxa

de desemprego geral, as mulheres negras sofrem, em média, aumento de 1,5 ponto

percentual (IPEA, 31/10/2018). Pudemos constatar que todas as mulheres negras,

que participaram desse estudo sendo entrevistadas, possuem renda de até um

salário mínimo e no máximo de três salários mínimos, além de terem no máximo a

escolaridade de 2º grau incompleto. Sendo assim, as mulheres negras estão entre

as que ganham os menores salários e as que possuem as menores taxa de

escolaridade.

Esse processo que insiste em limitar as pessoas nesses “espelhos triviais”,

nesses estereótipos de gênero está longe de ser natural, ele está refletido desde a

infância, nos tipos de brinquedos e comportamentos permitidos para meninos e

meninas. A maior parte das mulheres entrevistadas, ofertam brinquedos ditos

femininos para suas filhas (boneca, Barbie, casinha, jogos de tabuleiros e

brincadeiras dentro de casa etc.) e brinquedos considerados masculinos para seus

filhos (carrinho, bola, pipa, bonecos de super-heróis e brincadeiras na rua etc.),
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confirmado através dos relatos de Estrela e Ulana, respectivamente, falando sobre

as brincadeiras das filhas:

A Atlas brincava de boneca, adorava brincar de Polly, Barbie, de andar de
bicicleta com a turminha do condomínio, mas ela brincava muito de boneca
e casinha, brincava disso.
Ela brincava com boneca, andou de bicicleta, brincou de joguinho com a
avó. Ela ficava muito em casa e não saia, a única vez que saia seria na
casa da minha mãe ou minha mãe vinha pra cá, ou eu ia pra casa da minha
mãe.

Aurora vai nessa mesma direção, ao contar sobre como suas duas filhas

brincavam:

Elas brincavam no parquinho do prédio, na piscina, de boneca. Não tinha
muita brincadeira de correr na rua e tal. Às vezes andava de patins, assim
no parque ou dentro de casa, nos finais de semana íamos no parque e as
vezes andava de bicicleta e patins.

Bertha também vai nessa linha, ao comentar que apesar de seus filhos

trabalharem desde cedo, eles brincaram muito de futebol:

Eles brincavam muito de bola, de futebol... Mas eles não tinham muito
tempo para ficar brincando, quando meu marido faleceu, eles tiveram que
trabalhar para me ajudar. Então eles não tinham muito tempo para
brincadeira assim, era de vez em quando.

Yolanda e Céu, nessa mesma ordem, reforçam as respostas anteriores e

ainda complementam afirmando que seus maridos pensavam que os meninos

tinham que brincar na rua e de bola e as meninas tinham que brincar dentro de casa

e de boneca:

Primeiro elas brincavam muito de casinha, porque a diferença de idade
delas é de um ano e dois meses, então as duas ficavam juntas e brincava
de casinha e boneca essas coisas. Ele jogava bola, depois ganhou uma
bicicleta e andava de bicicleta. Só que eu morava em casa e não deixava
ele brincar com muitas crianças, porque como eu tinha os três, então eu
achava que os três brincando juntos já bastava. Meu filho que saia mais pra
brincar na rua, porque o pai dele achava que porque ele era menino, que
ele tinha que brincar mais na rua, jogar bola, isso e aquilo, aí ele brincava
mais na rua do que elas.

A primeira brincava mais de Barbie, de casinha e de escolinha... A segunda
também, brincava de Barbie e de escolinha, gostava de brincar de bola
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também. Apesar que assim, o pai achava que menina tinha que brincar de
boneca e menino tinha que brincar de bola, eu já não pensava dessa forma.
Meu filho mais novo brincava de boneco de super-herói, de carrinho e
andava de bicicleta na rua, ele só parou de brincar assim, porque os amigos
que vinham já queriam brincar mais no computador, aí ele estava se
sentindo excluído.

Osíris e Maia, respectivamente, também comentam que suas filhas preferiam

brincar mais dentro de casa e seus filhos na rua:

Eles brincavam no quintal de casa, brincavam na rua, pega-pega e
esconde-esconde. As meninas brincavam mais em casa do que na rua.

Minha filha brincava mais de boneca, assim de coisa de criança mesmo,
porque não tinha essas coisas de celular ainda. Ele gostava de bicicleta e
jogar bola, até hoje joga bola com os moleques. Ela não é muito de sair de
casa não, ela é mais caseira.

O relato de Wanda também vai nesse padrão, ao relatar que sua filha

brincava muito com bonecas e que ela também demonstrava gostar de carrinhos e

robôs, mas não tinha nenhum. Ao ser perguntada o porquê de a filha não ter

carrinhos e robôs, ela respondeu:

Ela só brincava com brinquedos pequenininhos e bonecas pequenininhas,
gostava de brincar com robozinho e carrinho. Ela não teve nenhum, mas
gostava de brincar, porque eu mesma não comprava carrinho e robô pra ela,
comprava boneca né.

Não existe necessariamente um conjunto de normas explícitas que designa o

papel de cada um na conformação familiar, todavia, quando olhamos mais

atentamente é possível ver de maneira nítida os conceitos que carregamos do papel

de gênero dentro do lar ou na sociedade. O que mais apareceu nos relatos das

mulheres entrevistadas, é o papel da mulher como a cuidadora e a principal

responsável pelas tarefas domésticas (ligado a emoção, carinho e sentimentalismo),

do homem como o provedor (atrelado a razão, força, atitude e chefe da família) e os

filhos e filhas como perpetuadores dessa divisão. Tal concepção de papeis de

gênero foram encontrados nas falas de Wanda e Yolanda:

Homens e mulheres são diferentes, na roupa, no cabelo, nas atitudes, são
diferentes. O homem ele trabalha né, pra levar o dinheiro pra casa e a
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mulher pra ficar em casa, trabalhando e fazendo os serviços de casa. Cada
homem é um jeito de ser, tem homem que é mais rude e outros que é mais
carinhoso. A mulher por si ela é carinhosa, ela é romântica.

A mulher age e pensa mais com o coração, o homem pensa mais com a
razão. As mulheres são criadas para cuidar e o homem são criados para ser
o chefe de família, mas isso no meu tempo era maior, agora está mudando.
O papel do homem eu acho assim, desde que ele foi colocado no mundo,
há anos atras, eles achavam que tinham que ser o machão, que ele podia
fazer isso e a mulher não podia. Que ele poderia sair com não sei quantas
mulher e a mulher dele não podia.

Sol também vai nessa linha, ao relatar sobre o papel da mulher na sociedade:

Vou te falar o meu papel, não vejo como obrigação, eu vejo como um dever
para manter a minha família e minha casa organizada. Mas eu não vejo
como obrigação, mas um dever que é cuidar de nós mesmas e das nossas
casas, o lugar da onde a gente vive e dos nossos filhos. É complicado,
porque eu não vejo como obrigação, mas é obrigação minha cuidar dos
meus filhos, porque eu quis ter, essa é a minha obrigação, acho que é só
isso que eu vejo. O papel da mulher na sociedade? Acho que é educar e
cuidar dos filhos.

Querena e Hana, respectivamente, vão nessa mesma direção, ao comentar:

Homem e mulher são diferentes, mulheres sofrem mais [risos]. O homem é
mais privilegiado, saí, trabalha e pronto. A mulher não, mesmo que saia
para trabalhar, chega em casa, a mulher tem que cuidar da casa, tem que
fazer comida, tem que cuidar de filho e homem não tem toda essa
responsabilidade, a responsabilidade do homem é bem menos. O homem
normalmente é sair pra trabalhar, é trazer o sustento para dentro de casa,
quando a mulher fica em casa né. Quando a mulher também trabalha, tipo
assim os dois dividem as contas, mas a mulher que tem mais
responsabilidade dentro de casa né, dentro do lar, de lavar a roupa, passar,
cozinhar. Tem homem que ajuda, mas normalmente os homens não ajudam.

No caso, a mulher tem que se privar, ter postura, já não pode. Como eu tive
né, saber até onde você pode ir, tem limite. Pro homem tem um pouco mais
de liberdade, porque é homem, ele sabe aonde vai, entendeu, por aí. São
sexos diferentes, porque tem muito homem que ainda é machista, não dá
pra dizer que hoje mudou, porque tem uns que parecem que nasceram na
época da Pedra. Eu acho assim, o papel da mulher hoje tá muito
complicado, porque antigamente, meu entendimento, eu achava assim... Eu
via pela minha mãe, meu pai ele trabalhava, nós morava no Nordeste e ele
veio pra São Paulo, o pouco que ele mandava, quando ele mandava, a
gente tinha que sobreviver. Minha mãe, ela vivia pra nós, pra educar, ela
vivia pra isso, ela tinha os trabalhos dela de casa, era o jeito e a gente via
que a maioria das mulheres viviam de doméstica e pra atender o homem né.
Hoje a mulher já trabalha, a mulher chega em casa e ela tem filhos, mudou
muito, porque ela hoje já tem o dinheiro dela e já começa aquela discussão,
é muito complicado. Na minha visão, eu acho que o homem tinha que ser
mais participativo em tudo, não é porque ele trabalha que tem que ser assim.
Se a maioria dos homens trabalham, chega em casa e a maioria não faz
nada, eu acho que ele tem que chegar brincar com a criança e ajudar.
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Lua e Kristin, nessa mesma ordem, indicam sobre a mulher ser a principal

responsável pela educação dos filhos e filhas:

Hmmm [pensativa e sorrindo], complicado. Eu discuto muito com a Moira
[filha] sobre isso. Hoje a mulher tem tanta capacidade de ser independente
do marido, só que eu costumo falar pros meus filhos, sem querer tirar a
responsabilidade do homem, a questão da educação a responsabilidade é
da mulher. Ou a mulher educa ou a criança não vai ter educação nenhuma,
porque o homem nunca ligou pra isso. Eu que eduquei meus filhos, então
dos meus filhos eu que eduquei, o marido não participou nenhum pouco da
educação deles. Eu acho que a única obrigação que eu tenho como mulher
e, eu acho que deveria todas ter, é a educação dos filhos, o resto é igual
pros dois. Já o homem, é não deixar nada faltar para sua família,
principalmente o homem que não quer que a mulher trabalhe. Ele tem que
arcar com todas as despesas da casa e apoiar a mulher na educação dos
filhos, claro que eles não participam, tipo se eu colocar de castigo, ele me
apoiar e não ir lá tirar a criança do castigo, coisas assim, que ele não me
apoia, mas tudo bem. Mas a obrigação é essa, a obrigação do homem é
manter a família e da mulher é educar os filhos.

Hoje em dia não tem tanto aquela definição de mulher ficar em casa e
homem trabalhar, porque as mulheres estão saindo para trabalhar há
muitos anos. Porque eu sempre trabalhei e eu nem vi meus filhos crescer,
não fui aquela mãe presente, porque eu trabalhava muito. Quando não
trabalhava, eu fazia bolo pra fora, saia pra fazer bolo, ia pra São Paulo
vender produtos pras pessoas, ia fazer faxina, então não fui aquela mãe
presente entende. Porque o marido não era muito responsável né, então eu
tive que trabalhar, mas a mulher tem mais responsabilidade com os filhos,
porque o pai está nem aí, a mãe não, ela já vai atrás, educa e procurar
saber.

Já Maia compartilha do ponto de vista, que tanto a mulher quanto o homem

precisam contribuir enquanto casal e família, cuidando um dos outros e dos filhos:

Eu acho as mulheres mais guerreiras, mas elas enfrentam qualquer
tempestade, os homens enfrenta, mas quando adoece parece que vai
morrer. A mulher não, ela trabalha, faz os serviços de casa... E o homem
parece que caiu o mundo [risos]. A mulher é mais calma também, homem
não tem muita paciência, essas coisas, a mulher tem, ela é diferente em
quase tudo né. Eu acho, quando ela escolhe ser dona-de-casa, ela tem que
ser né, mas também tem que ter uma ajuda do marido, eu acho que os dois
tem que alinhar. Já o homem tem que trabalhar, cuidar da sua esposa e dos
filhos, cuidar das casas e da mulher, ser um marido bom né, atender a
esposa quando precisar, não ser aquele ogro né [risos], tem uns que só
Deus.

Vega reafirma os padrões dos estereótipos e papeis de gênero em sua fala ao

comentar sobre a mulher ser o “coração” da casa e o homem a “cabeça” da casa,
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além da responsabilidade do homem de conseguir um emprego para seu sustento e

de sua família:

Depende, tem questões que as mulheres se destacam mais e tem também
situações que o homem se destaca mais, na questão de conhecimento e
tudo mais, eles são iguais. Eu acho que na questão de – deixa eu tentar
achar uma palavra – em um trabalho que exija força, acho que os homens
se destacam mais. Acredito que na questão de sensibilidade, de acolher, as
mulheres conseguem se adaptar muito rápido as situações. Eu acredito que
ela seja o coração da casa, porque ela – não é todo relacionamento e nem
toda casa que é assim – ela mantém a casa, ela tranquiliza situações... O
homem é como se fosse a cabeça da casa, porque a responsabilidade
também cai sobre ele, tem situações que a mulher tem mais
responsabilidade que o homem, mas geralmente é o homem que tem. A
partir do momento que ele completa 18 anos, ele tem na mente dele que ele
tem que começar a trabalhar, que tem que sustentar a família dele. Então já
tem essa carga natural, ele tende a trazer essa reponsabilidade pra ele
mesmo.

Zênite relata que a mulher é fundamental para o funcionamento da “casa”,

que o trabalho de “dona”-de-casa é 24 horas por dia, causando uma sobrecarga:

O papel da mulher é fundamental, porque a casa não funciona sem a
mulher, claro que tem homens que dão conta, mas a maioria, 98% é a
mulher que decide tudo e faz tudo, sobrecarrega, tem muitas que trabalham
fora e ainda dão conta de filhos e marido. Não é que você não trabalha fora
que não trabalha, mas você trabalha dentro de casa e é um trabalho que
nunca acaba, você está aqui parada, mas se você entrar em casa, com
certeza tem coisa pra fazer. É um trabalho 24 horas por dia, ainda mais que
você tem filho, você não pára! Os filhos e o marido, tudo precisam da
mulher e ela tem que ser muito mais valorizada e tem muitas coisas que
não são. Às vezes existe muitas cobranças e você não dá conta, você não é
100%, você tem o seu limite, tem hora que não dá, é muito complicado.
Acho que os dois são importantes, mas eu falo que o papel da mulher é
fundamental, porque as vezes sobrecarrega muito mais a mulher do que o
marido, ele trabalha fora e tal. Se você for comparar o papel da mulher, ela
faz mil coisas dentro de casa e fora e o homem não, ele vai trabalhar,
quando acaba o expediente vai no barzinho, mas a mulher está lá o tempo
todo.

Há um forte senso de dever e compromisso subjetivo, quase que intangível

entre as mulheres – que reverbera em condições objetivas de sobrecarga física e

mental – de se doar à família e ao lar, no qual novamente, está intrinsecamente

ligado e influenciado pelos estereótipos de gênero. Segundo Danda Prado:

De um lado, a mulher sente que se espera dela o cumprimento de todas as
tarefas exigidas de uma esposa e mãe num lar, de outro lado, sente que
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deveria projetar uma imagem feminina que exige uma disponibilidade de
tempo, muitas horas consagradas a seu aspecto físico, e exigências todas
incompatíveis com a distribuição de tempo das mulheres. (...) A mulher
moderna, como esposa, é tida como capaz de assumir um grande número
de funções que contêm regras fortemente impregnadas de aspectos
emocionais (1995, p. 209, grifos da autora).

Indo ao encontro dos elementos colhidos, podemos afirmar que muitas das

mulheres entrevistadas pararam de trabalhar fora de casa, devido a necessidade de

cuidar dos filhos e filhas em tempo integral ou até mesmo de se dedicar mais ao seu

casamento, como foi o caso da Wanda e Zênite:

Eu até cheguei a procurar emprego, mas já era por conta da idade e não
achava, quando minha filha nasceu, ela era tão doente, não comia, só sei
que os taxistas de São Vicente todos me conheciam de levar ela pro médico.
Minha mãe não ficava com ela pra eu trabalhar, foi muito difícil.

Trabalhei, quando era mais nova. Porque na verdade, quando eu conheci o
meu marido, eu morava no interior e ele na praia, então a gente namorou
um ano a distância, depois eu vim pra cá pra conhecer a família dele e daí
eu fiquei aqui um tempo, depois a gente acabou tendo o primeiro filho e
como eu não tinha ninguém para ficar tomando conta. Se eu tivesse que
fazer alguma coisa, ia deixar com quem? Não tenho parente nenhum aqui e
aí eu acabei optando por ficar em casa, aí eu tive três filhos.

No caso de Céu, ela comenta que seu marido pediu para que parasse de

trabalhar:

Trabalhava de promotora e vendedora, o meu marido na época, pediu para
mim parar de trabalhar, ele falava que ia me dar um dinheiro, naquela época
a Lucila tinha um aninho, hoje ela tem 23. Naquela época ele disse que me
daria 500 reais por mês pra mim. Eu tinha 10 anos de empresa, aí eu pedi
pra ser mandada embora, eles falaram que não que eu era ótima
funcionária, passei por três psicólogas e uma delas até perguntou: “Ele tem
condições de sustentar você e te dar o padrão que você tem hoje?”, aí eu
até falei: “Ahh tem sim”, me enganei né, mas tudo bem. Não foi bem isso
que eu consegui, até hoje não recebi os 500 reais. Era muito bom trabalhar
fora, é outra vida, ainda era multinacional, era outra coisa trabalhar em
multinacional.

Yolanda também segue nesse exemplo, relata que trabalhou até pagar as

faculdades das duas filhas, pois somente o dinheiro do seu marido, não supriria os

gastos da família. Depois disso, seu marido pediu para que não trabalhasse mais:

Já trabalhei muito. Eu quando casei, eu trabalhava, trabalhava em uma
fábrica de açúcar União e café Caboclo, aí quando eu ganhei a minha filha
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mais velha, eu saí, depois fiquei dentro do lar, tomando conta de casa.
Depois quando eles já estavam adolescentes, eu fui estudar pra cabeleireira
e manicure, aí eu entrei em um salão e comecei a trabalhar como manicure
e cabeleireira. Eu continuei trabalhando, para ajudar a pagar a faculdade
deles, porque todos os três tem faculdade, a gente pagava aluguel e meu
marido trabalhava na Cosipa, não dava tanto assim. Quando eu paguei a
faculdade das meninas, aí eu parei de trabalhar. Aí do meu filho, meu
marido já estava ganhando mais, a gente já não estava pagando a
faculdade das duas, era só a dele, aí então dava pra ele pagar sozinho. Aí
meu marido não quis mais que eu trabalhasse, disse que não tinha
necessidade, que eu tinha mais que cuidar da casa e deles.

Já Ulana, relata que deixou de trabalhar para se dedicar mais ao seu lar,

entretanto, não recomenda que outras mulheres façam o mesmo:

Trabalhei, 10 anos na Veranista em São Vicente. Porque eu demorei muito
para ir trabalhar, fui trabalhar com 30 anos, aí quando foi 39 anos, eu
comecei a namorar e casei com 40 anos, aí eu pedi as contas na Veranista,
porque era São Vicente que eu trabalhava e ia morar em Santos, mas isso
não era problema, porque todo mundo faz isso, mas eu resolvi me dedicar
mais ao lar. Não aconselho ninguém a fazer isso, mas foi uma opção minha.

Sol também vai nessa direção ao deixar de trabalhar para se dedicar mais a

seus filhos, uma vez que trabalhando, não teria com quem deixá-los e não

compensaria colocar seus filhos em escola período integral:

Deixei de trabalhar por causa deles, porque não tem uma pessoa que eu
confie para deixar pra cuidar, eu trabalhar e colocar em uma escola em
período integral, para mim não compensa, porque acabaria pagando para
trabalhar. Então compensa muito mais, eu estar olhando e cuidar, eu
educando do meu jeito, quando está mais velho já está mais educado,
agora eles estão na fase de aprendizado ainda.

Já Nadir comenta que tinha como plano, cuidar do seu filho até os dois anos

de idade e voltar a trabalhar depois disso, mas descobriu que seu filho tem autismo

e desde então anulou o plano de voltar a trabalhar, para cuidar integralmente do filho:

Eu era auxiliar administrativa, trabalhei até 6 anos atrás, que foi o ano que
ele chegou. Eu parei, porque quando ele chegou com 3 meses, eu tinha
ficado 5 anos na fila de adoção, então quando a gente conheceu ele, que
resolveu adotar ele, eu optei por não trabalhar fora. A minha ideia era cuidar
dele até ele conseguir ir pra escola, com uns 2 anos, depois voltar a
trabalhar. Só que com dois anos, quando fui pôr ele na creche, foi quando
descobrimos que ele tem autismo, começou todas as terapias, aí eu abonei
de vez a ideia de voltar a trabalhar, porque fui me dedicar a ele.
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Também podemos analisar sob uma outra ótica essa realidade exposta pelas

entrevistadas – por conta do patriarcado, aliado ao racismo e opressão de classe –

se veem sem saída de conseguirem um emprego, posto que segundo dados do

IPEA, em 2019 o desemprego feminino foi de 28,8% contra 20,3% do desemprego

dos homens (IPEA, 18/06/2019). Em concordância com Angela Davis,

Como o racismo, o sexismo é uma das grandes justificativas para as
elevadas taxas de desemprego entre mulheres negras. Muitas delas são
apenas donas-de-casa porque, na verdade, são trabalhadoras
desempregadas. Portanto, o papel de apenas donas-de-casa não seria
desafiado de modo mais efetivo pela reivindicação de empregos para as
mulheres em nível de igualdade com os homens, bem como pela pressão
por serviços sociais (creches, por exemplo) e benefícios trabalhistas
(licença-maternidade etc.) (2016, p. 240, grifos da autora).

Tudo indica que a sobrecarga e dedicação quase que exclusiva ao lar e a

família, faz com que gere uma situação de disponibilidade “permanente” de um

trabalho invisibilizado e não valorizado, sem férias ou descanso – quando há tempo-

livre, na maioria das vezes, este é dedicado ao lazer e o cuidado familiar. Dado que

elas praticamente não tiram nenhum tempo para si mesmas, acabam adoecendo

mentalmente e fisicamente. Como relatado pela Querena e Dione, nessa ordem, ao

serem perguntadas se tinham algum problema de ansiedade ou depressão e se

tinham noção do que podia estar causando esta situação:

Tenho um pouco de ansiedade, agora eu vou fazer terapia. Isso é devido a
correria do dia-a-dia, fico lá e vou pra cá, tenho que dar conta de tudo, muita
tarefa, aí vem as pessoas e pedem, eu faço alguma coisa e favor pra não
sei quem, aí essas coisa despertam ansiedade né e compulsão alimentar.

Às vezes eu sonho que estou trabalhando, minhas amigas falam que é
pesadelo, eu falo: “Não, é que vocês falam isso é porque trabalham”, mas
tem umas que nunca trabalharam e falam que é pesadelo, mas eu sinto
falta sim, eu sinto falta do meu momento, de olhar para mim, porque depois
que você é mãe, você se deixa de lado né. Eu vivo hoje em dia e minha vida
é meus filhos e meu marido, então as vezes eu tenho um pouco de
dificuldade de falar assim “Nossa o que eu gosto? O que eu faço para
mim?”, eu acho que dona-de-casa tem esse problema.

Lua e Íris, respectivamente, também vão ao encontro dessa situação, ao falar

sobre a sobrecarga de ser a maior responsável pelas tarefas domésticas e o cuidar

dos filhos e filhas:
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Não sei dizer se tenho depressão, acho que as vezes, fico depressiva sim.
Dá uma crise de choro e vontade de ficar sozinha. Talvez o motivo de eu ter
que resolver tudo relacionado a casa e aos filhos sozinha. Como eu disse,
só eu preciso me preocupar com as coisas, então estão todos tranquilos.

Então, essa ansiedade é devido a família e as tarefas da casa. Criei 4 filhos
e agora o neto, mais as tarefas da casa, o meu terapeuta fala que sempre
fui e ainda sou muito sobrecarregada.

Esses relatos nos reportam a Angela Davis, que afirma:

(...) as tarefas domésticas – particularmente quando são ocupações de
tempo integral – invadem a personalidade da dona-de-casa tão
profundamente que não é possível distingui-la de seu trabalho: Em um
sentido determinante, a dona-de-casa é o seu trabalho: a separação entre
os elementos subjetivos e objetivos nessa situação é intrinsecamente mais
difícil. Com frequência, a consequência psicológica é uma personalidade
tragicamente reprimida, assombrada pelo sofrimento de inferioridade.
Outros estudos sociológicos confirmaram o agudo desencantamento sofrido
pelas donas-de-casa contemporâneas. Quando Myra Ferree entrevistou
mais de cem mulheres em uma comunidade operária próxima a Boston,
“quase o dobro das donas-de-casa em relação às mulheres que
trabalhavam fora revelavam estar insatisfeitas com a vida” (1976, p. 76 apud
DAVIS, 2016, p. 243). Não é preciso dizer que muitas das trabalhadoras
não tinham um emprego inerentemente gratificante: eram garçonetes,
operárias, datilografas, vendedoras de lojas de departamentos e
supermercados etc. Ainda assim, a possibilidade de deixar o isolamento de
sua casa “sair e ver outras pessoas”, era tão importante para elas quanto
seus ganhos (DAVIS, 2016, p. 243).

Esse descontentamento com sua condição de “dona”-de-casa e a vontade de

se voltar a esfera produtiva, ver pessoas e vivenciar circunstâncias fora do ambiente

doméstico, pôde ser observado nas respostas da Ulana e Aurora:

Tem dias que o trabalho de casa é chato, é saturado, porque é sempre a
mesma coisa, não muda, as vezes eu tenho saudade do meu trabalho da
Veranista, de ficar falando com as pessoas, eu tenho saudade.

Foi horrível para mim, trabalhei minha vida inteira e achei que fosse
enlouquecer ficando em casa, mas a gente acaba acostumando com tudo e
aí eu falei “bom, já que precisa trabalhar e meu marido tem comércio, mas
ele não acha legal trabalhar junto, porque a gente não concorda em
algumas coisas”, aí acabei não indo trabalhar com ele e aí acabei tomando
conta de casa, a gente acaba se envolvendo com a criação dos filhos: põe
na natação, busca da natação, faz inglês, faz não sei o quê. Então o tempo
foi passando foi passando e aí não trabalhei mais, aí me aposentei,
trabalhei muito, que é pior que se tivesse trabalhando.



104

Juno vai nessa mesma direção ao falar sobre seu dia-a-dia e que se sentia

mais útil trabalhando fora de casa:

Meu dia-a-dia agora está sendo de dona-de-casa, eu levanto, faço as coisas
aqui de casa, faço o almoço pro meu marido, não é todo dia que eu tenho
roupa para lavar e pra passar. Porque quando a gente trabalhava, tinha os
horários mais restritos, tinha que arranjar um tempinho para fazer, mas era
bom, hoje em dia eu fico em casa. Eu me sinto mais útil trabalhando do que
ficar aqui em casa, mas agora também se tivesse com a pandemia, eu não
sei o que a gente iria fazer.

Dione menciona que se pudesse, faria diferente, tentaria conciliar e flexibilizar

o cuidar do filho, com o seu antigo trabalho no fórum:

Olha, eu vou te falar, com a minha experiência de hoje em dia, eu arrumaria
algum jeito. Eu não me arrependo, mas com a minha experiência, se fosse
voltar atrás, eu arrumaria algum jeito, nem que eu trabalhasse um
pouquinho, algumas horas, alguma coisa... Pra não largar, eu tentaria um
pouco mais a flexibilização do trabalho, de cuidar da casa e do meu filho.
Porque eu acho isso muito importante, porque você vive muito dentro de
casa, você vive a vida dos filhos, a vida do marido, você fica meio
desconectada das coisas que acontecem de trabalho. Eu trabalhava, eu ia
pra São Paulo, trabalhei em São Paulo, então meu mundo era diferente,
quando eu parei de trabalhar, eu pensei: “Poxa, eu não tenho uma calça
jeans, eu não tenho um tênis” e hoje em dia eu sinto falta de trabalhar,
dessa papelada, de ir pra fórum.

Zênite vai nessa mesma linha ao comentar que deixou de fazer uma

faculdade ou trabalhar para cuidar do seu lar e seus filhos e que atualmente tenta

passar um conceito diferente para sua filha para que ela se dedique aos estudos:

Mas eu falo pra você que é muito ruim, a gente como mulher vem uma
frustração, porque as vezes você quer trabalhar e fazer coisas fora, aí tem o
outro lado, a opção de ter seus filhos, aí você tem de cuidar e abrir mão de
muita coisa, que foi o meu caso. Querendo ou não eu abri mão de trabalhar
e fazer uma faculdade, coisa que eu não fiz. Querendo ou não a gente se
arrepende, hoje eu falo pra minha filha: “Estude, faça curso, aproveite”,
porque tudo que tem a hora certa, talvez eu não soube aproveitar, enfim, é
a minha história e foi o que eu passei, mas hoje eu procuro passar pra
minha filha de outra forma.

Já Céu comenta sobre a culpa que sentia por estar trabalhando, muitas vezes

ocasionada pelo seu marido:

Então, na época que eu trabalhei, meu marido falava pras meninas assim
“Olha, enquanto você está aqui, sua mãe está na rua”, então dava a
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entender que eu estava passeando na rua, ele usava muito desse artificio.
Eu acabava me sentindo culpada por estar trabalhando e as meninas em
casa, os filhos em casa e eu trabalhando, tanto é que na época que a
Vênus estava na escola, no Novos Caminhos, a dona da escola veio falar
comigo “Você não tem que se sentir culpada de estar trabalhando, porque
você está trabalhando para dar o melhor para ela”. Então teve uma
mudança muito grande na minha vida, tanto econômica e financeira, como
também a gente não saia mais quase, porque depois que eu fui ver que era
eu que pagava a maioria das coisas. Quando você para de trabalhar e
depende de marido, companheiro, seja lá o que for, ele acha que tá na mão
dele, que pode fazer o que quiser com você. Porque até então não existia
reclamação nenhuma, o que acontece, você se vê na mão da pessoa, você
fica com medo de não conseguir sobreviver sem o dinheiro da pessoa, você
se vê com os filhos e sem dinheiro algum.

Desde quando os homens controlam os seus herdeiros, a propriedade privada

e a instauração de papeis sociais hierárquicos, as mulheres foram tratadas como

socialmente inferiores, contraditoriamente ocorre a supremacia da condição e papel

social dos homens. Desses preceitos resultam os estereótipos de gênero e a divisão

sociossexual do trabalho, sendo que, em conformidade com Danda Prado, alguns

destes mecanismos de controle são impulsionados por três medidas:

1- Medidas institucionais (educativas, culturais, socioeconômicas), postas
em execução com a finalidade de modelar a personalidade feminina, desde
seu nascimento;
2- Medidas de ordem psicológica, social e econômica, visando recompensar
aquelas cujos comportamentos respondem ao modelo feminino ideal
preconizado pelo grupo dominante;
3- Medidas repressivas visando punir as mulheres cujos comportamentos
não correspondem ao modelo prescrito pelo grupo dominante (1995, p. 277
e 278).

Ainda que exista uma aceitação da hierarquia nos papeis de gênero e isso

resulte em uma subordinação feminina prevaleçam em maior grau, apareceu com

frequência nos relatos das mulheres entrevistadas, uma quantidade significativa de

falas que expressam que os papeis de gênero deveriam ser iguais e que as

mulheres avançaram na conquista de seus direitos e espaços que antes não lhe

eram permitidos ocuparem. Como foi o caso da Juno e Flora:

Essa história de ser provedor de casa, está fora, porque hoje tem uns ainda
que quer que seja assim, que a mulher tem que ficar em casa criando os
filhos. Tem algumas profissões que vão acabar ganhando igual, porque vão
estar trabalhando em firma essas coisas, mas você vê que em outras
profissões, ainda permanece essa diferença né. Às vezes você tem mais
capacidade do que o Manoel, mas como Manoel é homem, vai ganhar mais.
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Eu acho que nem a casa é obrigação da mulher, eu faço, mas se você
disser assim pra mim “O que você gosta de fazer em casa?”, eu só gosto de
cozinhar [risos], limpar a casa não é comigo. Então eu acho que as pessoas
podem dividir as obrigações de casa. Eu acho que também o homem não
tem que suprir a casa, um exemplo, se o homem está desempregado e a
mulher está trabalhando ou vice-versa, então não acho que tem essas
obrigações.

Rose indica que os papeis de gênero deveriam ser iguais e que caso um

homem quisesse se dedicar exclusivamente à esfera doméstica, não haveria

problema algum:

Eu acho que os papeis deveriam ser iguais. Eu acho que se ele sentir
vontade de ser dono-de-casa ou sentir vontade de trabalhar ou ficar em
casa cuidando do filho... Acho que os dois tem que ter o mesmo papel, não
é obrigação só do homem trabalhar, como não é obrigação só da mulher
ficar em casa, eu acho que cada um faz o que gosta e o que quer, nenhum
dos dois tem que ser obrigado a fazer nada.

Polaris e Gatria, respectivamente, vão nessa mesma linha ao relatarem que

tanto o homem, quanto a mulher não deveriam ter diferenças nos papeis

desempenhados, uma vez que todos tem a obrigação de cuidar do espaço onde

vivem:

Eu não definiria o papel da mulher que fosse diferente de um homem. Ah
[risos], não sei, é muito complexo, acho que pode ser o papel que a pessoa
quiser. Porque eu penso, outras pessoas acham que o papel da mulher é
criar o filho, mas se o casal quer ter filho, acho que as duas pessoas têm
que ser responsabilizadas. Ou então, se duas pessoas moram juntas, eu
acho que o cuidado da casa tem que ser responsabilidade de ambos.

Eu acho que a mulher deveria ser igual ao do homem, eu não vejo diferença,
“Ah porque a mulher tem de ganhar menos”, não, para mim são iguais. Eu
acho que os papeis são iguais, tem que haver muito diálogo na família,
pode ser de dois, quatro ou seis, não interessa, tem que ter distribuição das
tarefas. Aqui todo mundo mora na mesma casa, todo mundo desfruta do
mesmo espaço, todo mundo tem que cuidar do mesmo espaço, eu penso
assim.

Aurora complementa comentando dos espaços que as mulheres

conquistaram, enfrentando preconceitos e lutando em prol dos direitos das mulheres:

Hoje, eu acho que a mulher já conquistou bastante coisa, a vista do que era,
graças a Deus eu não nasci naquelas épocas antigas, porque tem coisas
horríveis, que alguns países ainda acontecem com as mulheres. Acho que a
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mulher está ganhando espaço cada vez mais, porque ela está indo atrás e
está conseguindo, ela é capaz e inteligente tanto quanto o homem e em
muitas situações melhor que o homem né. Eu acho que em muitos casos a
mulher é melhor que o homem, só que eu acho que ainda tem muito a
conseguir, graças a Deus tem mulheres que enfrentam, muitas já morreram
lutando por esses direitos que a gente hoje usufrui, eu não sou essas
mulheres, mas eu admiro essas que tem coragem de lutar por nós.

Em suma, através da utilização da acentuada apreensão dos estereótipos de

gênero, cria-se um cenário muito favorável para a manutenção da ordem capitalista,

dado que as mulheres desempenham um papel social e econômico imprescindível e

gratuito para o capital e ao mesmo tempo, quando se inserem no mundo do trabalho

assalariado tornam-se força de trabalho mais “barata”. Essa realidade pode ser

exemplificada através da pesquisa realizada pelo Comitê de Oxford para Alívio da

Fome (Oxfam) de 2020 (23/01/2020), onde o trabalho doméstico realizado pelas

“donas”-de-casa, totalizaram 10 trilhões de dólares não pagos as mulheres

anualmente, ou seja, são 10 trilhões de dólares por ano que o capital economiza,

não pagando por esse trabalho. Portanto, é do interesse da classe dominante, que

esse status de “mulher cuidadora e homem provedor” permaneça inalterado.
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Considerações finais

A sociedade brasileira é articulada com os assentamentos de latifúndios,

extração compulsória de matéria-prima e riquezas naturais no Brasil, com a África

como provedora de força de trabalho escravizada e a Europa como parte

privilegiada dessa articulação. A violação dos senhores de engenho, dos

colonizadores, entre outros homens brancos, a partir do estupro contra as mulheres

negras e indígenas, além do intenso controle sobre as mulheres brancas, originou a

miscigenação, que resultou no povo brasileiro. O patriarcado e o racismo tornam-se

como um “cimento” das hierarquias de gênero, raça e classe na sociedade brasileira,

é improvável que se consiga falar substancialmente sobre a história do Brasil, sem

abordar a escravização, racismo, patriarcado, patrimonialismo e latifúndio.

A formação da sociedade brasileira foi marcada por desigualdades sociais,

raciais e de gênero que, em grande medida, ainda permanecem presentes. Por

exemplo, situação das mulheres negras na sociedade é uma das mais complexas

formas de opressão e discriminação, ela integra todas as condições do nó

envolvendo “patriarcado, racismo e classe”.

É fundamental concatenar com os dados trazidos ao longo dessa pesquisa,

que a escravidão aliada ao patriarcado no Brasil, deixou marcas profundas nas

relações sociais e de trabalho, uma delas é o trabalho doméstico ser visto como um

atributo feminino e, por muito tempo, realizado por mulheres negras escravizadas

(as mucamas ou criadas), contendo pouco valor monetário.

Toda moral burguesa tem por interesse contribuir para a manutenção,

conservação e ampliação do sistema capitalista, através das diversas formas de

exploração da força de trabalho, resultando na intensificação da acumulação de

capital. Isso inclui, de certa maneira, as diversas instituições e concepções da nossa

sociedade, dentre elas a Igreja, o casamento monogâmico e heteronormativo, a

família patriarcal, a invisibilidade e desvalorização do trabalho da “dona”-de-casa,

incluindo a manutenção dos estereótipos de gênero.

Cabe destacar que os papeis de gênero (e suas identidades de gênero)

confirmam a manutenção da lógica capitalista, tanto na esfera da reprodução,

quanto na esfera da produção. Na esfera da reprodução define-se a mulher como

cuidadora e o homem como provedor. Além do mais, o capital se beneficia pelo
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papel da mulher como cuidadora, uma vez que seu trabalho doméstico e o cuidar da

família, fazem a manutenção da força de trabalho, sem que o capital pague nada por

isso. E na esfera da produção ele incorpora a força de trabalho feminina com

salários mais baixos do que o dos homens e se for uma mulher negra, o salário

tende a ser menor ainda. Mostrando que os interesses do capital, independente da

conformação familiar, estão preservados através da conservação dos papeis de

quem “cuida” e de quem “provê”, que em grande medida, são reforçados pelos

estereótipos de gênero e raça.

Os estereótipos de gênero, se camuflam no comportamento e escolha das

pessoas, assim como um reflexo no espelho, que muitas vezes passa despercebido,

por isso reiteramos a ideia de “espelhos triviais”. Entretanto não é algo natural, a

construção do gênero e da sexualidade se dá ao longo de toda a vida e não é um

órgão sexual que faz de nós homens ou mulheres. Como exposto no começo do

item 3.1 desse estudo: “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 2016,

p.11), essa frase e expressão ganhou impacto mundial, pois nos mostra que o modo

de ser e de estar no mundo não é algo estático, único e atemporal. “Tornar-se

mulher ou homem” é uma construção contínua, que depende da educação, contexto

social e histórico, cultura, preferências, normas ensinadas, comportamentos

reiterados e entre outros elementos.

Os estereótipos de gênero trazem diversas consequências, no que tange as

“donas”-de-casa entrevistadas, pudemos analisar que trazem prejuízos para sua

saúde mental, gerando problemas de ansiedade e/ou depressão, impactos na sua

subjetividade ao ponto de cooptar suas necessidades e a de sua família. Por

exemplo, a sobrecarga física e mental dessas mulheres decorre de suas ditas

responsabilidades pelas tarefas domésticas, por estarem sempre disponíveis para

cuidar do lar e da sua família, sem “férias” e sem descanso. Outro exemplo, é o

desânimo e esgotamento por não ter seu trabalho doméstico valorizado, entre outras

decorrências indicadas ao longo da nossa dissertação.

Como mostramos em nossa pesquisa, historicamente, as mulheres sentiram

de várias formas o peso da opressão de gênero, ficando muitas vezes alheias as

tomadas de decisões políticas importantes. Para além dessa dimensão política, as

mulheres sofrem também com a supremacia masculina na sociedade ou até mesmo

com falta de autonomia, ou seja, na grande maioria das vezes, elas se encontram
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sob a tutela dos homens. Ademais, o reforço aos estereótipos de gênero que as

cercam, tentam intensificar a concepção da submissão, passividade,

sentimentalismo e amabilidade para seu comportamento, ao contrário do que se

espera dos homens.

Com o passar do tempo, a teoria e luta feminista abrangendo classe, raça e

gênero, manifestou-se para dar visibilidade e combater essas desigualdades

presentes em nossa sociedade, nos movimentos sociais, na política etc.,

enfrentando sempre que possível a opressão de classe, sexualidade ou etnia nos

mais diferentes contextos.

O feminismo crítico desafia cada um de nós a refletir nosso comprometimento

político e pessoal, consiste na erradicação da exploração do modo de produção

capitalista e da opressão na família patriarcal, nos movimentos políticos, em suma,

em todos os espaços da esfera produtiva e reprodutiva da nossa sociedade. Visto

que o sistema capitalista compartilha uma base ideológica com o racismo,

patriarcado e outras formas de opressão/exploração.

Sendo assim, por mais que historicamente a luta feminista tenha conquistado

e ampliado os direitos políticos e sociais – tais como creches, direito ao voto

feminino, leis trabalhistas etc. – nunca se alcançou uma igualdade de gênero real e

substantiva, pois, enquanto ainda houver estruturas de dominação presentes e

necessárias ao sistema capitalista, não haverá, lembrando Marx, emancipação

política e social universal.

E para finalizar nossa análise, resgatamos Angela Davis, que nos sugere que

temos que nos esforçar para “erguer-nos enquanto subimos” (2017, p. 17), ou seja,

temos que avançar na luta e garantir que todos os indivíduos – independentemente

de seu gênero, raça e condição social – subam conosco nesse desafio e

comprometimento em direção da real emancipação das mulheres e classe

trabalhadora.
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Apêndice

A – Questionário

1- Idade:

2- Escolaridade:
( ) Não alfabetizada ( ) Alfabetizada ( ) 1° grau incompleto ( )1° grau

completo ( ) 2° grau incompleto ( ) 2° Grau completo ( ) Superior

incompleto ( ) Superior completo

( ) Pós–Graduação Latu Sensu ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) Pós–

Doutorado ( ) Especialização

3- Naturalidade:

4- Raça/Etnia:
( ) Branca ( ) Negra ( ) Parda ( ) Indígena ( ) Amarela

5- Estado civil:
( )Solteira ( ) Casada ( ) Amasiada ( ) Divorciada

( ) Separada ( ) Viúva ( ) Outro

6- Tem filhos?
( ) Não ( ) Sim, quantos? ( ) maiores de idade ( ) menores de idade

7- A educação dos seus filhos e filhas é a mesma? Eles fazem alguma
tarefa de casa?

8- Do que eles costumam brincar? Se for maior de idade, como eram as
brincadeiras deles?

9- Seu filho chora? E sua filha? Se sim, em quais situações? Se não,
por quê?

10-Já trabalhou alguma vez? Se sim, por que você deixou de trabalhar?
Se não, por que nunca trabalhou?
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11-Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com
você, quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal?
(Tomando como base o valor do salário–mínimo atual de R$ 998,00)
( ) Até 1 salário mínimo ( ) De 1 a 3 salários mínimos ( ) De 3 a 6 salários

mínimos ( ) De 6 a 9 salários mínimos ( ) De 9 a 12 salários mínimos ( )

De 12 a 15 salários mínimos ( ) Mais de 15 salários mínimos

12-Como é a sua composição familiar? Quantas pessoas vivem na casa?

13-Quantas pessoas trabalham?

14-Possui alguma religião? Se sim, qual? É praticante?

15- Qual a influência da religião em sua vida?

16-Segundo a sua experiência de vida homens e mulheres são
diferentes ou iguais?

17-Como você definiria o papel da mulher na sociedade?

18-Como você definiria o papel do homem na sociedade?

19-Como é a sua rotina do dia-a-dia?

20-Quem é responsável pelas tarefas na sua casa? Há uma divisão das
tarefas?

21-Você gosta das tarefas que realiza?

22-Você possui alguma pessoa contratada para ajudar nas tarefas de
casa?

23-Você tem algum problema de depressão e/ou ansiedade?

24-Você gostaria de dizer mais alguma coisa?
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Apêndice

B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Universidade Federal de São Paulo
Campus Baixada Santista

Instituto de Saúde e Sociedade/ Instituto do Mar
Departamento de Saúde, Educação e Sociedade

Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Políticas
Sociais

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Projeto de Pesquisa: Espelhos Triviais, os impactos dos estereótipos
de gênero nas “donas”-de-casa
Pesquisador Responsável: Letícia Yumy Tabosa Matsunaga
Vínculo Institucional: Campus Baixada Santista, Unidade I – Endereço: Av. Ana
Costa, 95 – 1° Andar – Vila Mathias – Santos–SP – CEP 11060–00.

Prezada participante,

Você está sendo convidada a participar como voluntária desta pesquisa,

“ESPELHOS TRIVIAIS, os impactos dos estereótipos de gênero nas “donas”-de-

casa, em desenvolvimento pela mestranda Letícia Yumy Tabosa Matsunaga, do

Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da Universidade

Federal de São Paulo, sob a orientação da Profa. Dra. Claudia Maria França Mazzei

Nogueira. A proposta do projeto é analisar os impactos dos estereótipos de gênero

nas “donas-de-casa”, tentando se aproximar da realidade relatada das mulheres

entrevistadas.

Assim, o objetivo é entender os impactos dos estereótipos de gênero nas “dona-de-

casa”, refletindo sobre a constatação ou não das diferenças presentes na divisão

sociossexual do trabalho na esfera reprodutiva, bem como compreender os fatores

dos estereótipos de gênero e sua influência na precarização feminina. A intenção

deste trabalho resultada de nossa inquietação em relação aos estereótipos de

gênero trazerem como algo natural que as mulheres são destinadas ao espaço

privado, ou seja, ao âmbito doméstico do cuidar do lar e dos filhos. Portanto,
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pretendemos entender quais são as concepções e visões referentes ao papel social

das mulheres “dona-de-casa” que serão entrevistadas, a educação que destina aos

seus filhos e filhas (se o tiver), etc., a fim de analisar os impactos dos estereótipos

de gênero nessas circunstâncias.

Portanto, solicito a sua colaboração para compartilhar com suas vivências no

formato de entrevista, com tempo médio de aproximadamente uma hora, podendo a

qualquer momento interromper, desistir, corrigir, retirar seu consentimento, ou

recusa–se a participar, independente da etapa do processo, sem nenhuma forma de

penalização ou algo parecido. Vale lembrar, sua colaboração por ser voluntária não

haverá nenhuma forma de compensação financeira antes, durante e após o

desenvolvimento da pesquisa. Advirto, que por se tratar de histórias pessoais,

poderá haver desconfortos, contudo, você terá total autonomia para solicitar pausas

e/ou sanar possíveis dúvidas.

Garantimos que as informações fornecidas nesta entrevista serão analisadas em

conjunto com as das outras voluntárias, preservando a identificação de cada

participante, onde nos comprometemos a não divulgar os dados pessoais. Cabendo

ressaltar, que os dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa,

ficando livre seu acesso às informações de qualquer etapa do processo, bem como

do resultado. O local da entrevista será onde avalizar adequado, seguindo as

opções abaixo:

( )Local público

( )Residência da voluntária

( )Universidade Federal de São Paulo
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Solicito, também, sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em

possíveis eventos da área acadêmica e/ou publicar em revista científica nacional

e/ou internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será

mantido em sigilo absoluto, conforme já pontuado.

Diante das devidas explicações a respeito dos seus direitos nesta pesquisa, eu,

Letícia Yumy Tabosa Matsunaga, enquanto pesquisadora principal, fico a disposição

para qualquer esclarecimento que considere necessário a qualquer momento da

pesquisa e encontro–me através do telefone/WhatsApp (13) 98186–4825 ou e–mail

leticiayumy@hotmail.com. Estou vinculada à Universidade Federal de São Paulo,

Campus Baixada Santista – Unidade I, Endereço: Av. Ana Costa, 95, 1° Andar – Vila

Mathias – Santos/SP – CEP 11060–00. Mas em caso de dúvida a respeito de

questões éticas entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp,

Endereço: R. Botucatu, 740 – 5° andar Sala 557 – Vila Clementino, São Paulo/SP –

CEP: 04023–900. Horário de atendimento telefônico e presencial: Segundas, Terças,

Quintas e Sextas, das 9 às 12hs. E-mail: cep@unifesp.br e telefones: (11) 5571–

1062; (11) 5539–7162.

Após ser apresentada e esclarecida sobre as informações da pesquisa, no
caso de aceitar fazer parte como voluntária, você deverá rubricar todas as
páginas e assinar ao final deste documento elaborado em duas vias. Cada via
também será rubricada em todas as páginas e assinada pelo pesquisador
responsável, devendo uma via ficar com você, para que possa consultá-la
sempre que necessário.

mailto:leticiayumy@hotmail.com
mailto:cep@unifesp.br
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Consentimento da participante

Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como

voluntária de pesquisa. Fui devidamente informada e esclarecida sobre o objetivo

desta pesquisa, que li ou foram lidos para mim, os procedimentos nela envolvidos,

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação e

esclareci todas as minhas dúvidas. Foi–me garantido que eu posso me recusar a

participar e retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me cause

qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo a divulgação dos dados

obtidos neste estudo mantendo em sigilo minha identidade. Informo que recebi uma

via deste documento com todas as páginas rubricadas e assinadas por mim e pela

Pesquisadora Responsável.

Nome da
participante:__________________________________________________
Endereço:___________________________________________________________
RG:_____________________; CPF: __________________
Assinatura: _______________________________________
local e data:_______________________________________

Assinatura Datiloscópica (se não alfabetizado)
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Declaração da pesquisadora

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e

Esclarecido desta participante para a participação neste estudo. Declaro ainda que

me comprometo a cumpri todos os termos aqui descritos.

Nome da
pesquisadora:________________________________________________
Endereço:___________________________________________________________
RG:_____________________; CPF: _____________________
Assinatura: __________________________________________
local e data:__________________________________________



125

Apêndice

C – Folder convidativo para participar da pesquisa



126

Anexo
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D – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
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