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PERCURSOS DE VIOLÊNCIA NA LITERATURA BRASILEIRA SOB A
PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES
INTRODUÇÃO
Busca-se neste artigo uma intersecção entre filosofia, literatura e direito como
possibilidade de captar os trajetos de violência contra a mulher na literatura brasileira
sob a perspectiva dos direitos humanos da mulher.

A relação entre a filosofia e

literatura, com extensão ao direito, faz despontar a importância da interdisciplinaridade
como aperfeiçoamento de uma consciência crítica dos fenômenos sociais. A primeira
parte do desenvolvimento tem por objetivo explicitar brevemente a conexão entre
filosofia, direito e literatura de forma a caracterizar a abordagem que se pretende
desenvolver neste trabalho, qual seja a literatura como expressão artística das
problemáticas existenciais, capaz de revelar a exploração do ser humano e de
superação tendo em vista a possibilidade de humanização.
Parte-se do questionamento se o discurso sobre os Direitos Humanos, seja
teórico ou prático, expressa as graves violações praticadas contra a pessoa humana.
Ele expõe a extrema vulnerabilidade em que o homem ou a mulher encontra-se
quando destituído(a) de sua humana condição? É inquestionável que o discurso sobre
Direitos Humanos vem há séculos se pautando sobre uma agenda de direitos
inalienáveis do ser humano, e desperta, sobretudo, sentimentos de exaltação aos
direitos proclamados. No entanto, vertentes da história do pensamento ocidental
interpretam as declarações dos direitos do homem como abstratas, ou com conteúdo
marcadamente liberal, o que não preencheria os verdadeiros anseios de homens e
mulheres à margem de direitos reconhecidos.
O estudo de textos literários propicia não somente a análise dos elementos
constitutivos inerentes à composição literária, mas também evidencia as injustiças
sociais e desumanidades a que estão sujeitos aqueles que não possuem o poder de
falar e de narrar a sua história. Aqueles que são marginalizados social, cultural e
economicamente.
Propõe-se examinar os direitos humanos através da constituição de um sujeito
do direito, através do conceito de capacidade, elaborado por Paul Ricoeur. Avalia-se a
formação do homem capaz, conforme explicitado no texto “Quem é o sujeito do
direito?”, em O justo 1, bem como em O si-mesmo como um outro. A noção de
capacidade constitui o marco teórico central para a compreensão da formação do
homem, o que será examinado na segunda parte do desenvolvimento deste artigo.
Seguindo o percurso conceitual de Ricoeur iremos localizar as condições mínimas
necessárias para uma vida digna. A ampliação da capacidade das mulheres em sua
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condição de agente, analisadas a partir da perspectiva das capabilities esboçada por
Amartya Sen e Martha Nussbaum, será discutida na parte final do desenvolvimento.
Nesse aspecto, a leitura das crônicas de Lima Barreto constitui passagem
obrigatória para observar o massacre de mulheres consideradas adúlteras no início do
século vinte, o que será visto na terceira parte do desenvolvimento. A quarta parte irá
analisar a parte relativa à literatura de autoria feminina: são fragmentos de violência
praticada contra a mulher em decorrência de uma cultura de violação aos direitos
fundamentais da mulher, centrada na dominação masculina, e que impõe papéis
definidos de comportamento.
Indaga-se, na quinta parte, por que as conquistas legais dos direitos das
mulheres ainda não conseguiram extirpar toda uma prática cultural de depreciação da
mulher. As denúncias feitas por Lima Barreto são sinais contundentes, porém
insuficientes para conter a fúria destrutiva contra o corpo da mulher. Persistem ainda
os vestígios de uma cultura de violência contra a mulher, o que desafia a lei e os
costumes atuais. Cuida-se da promoção dos direitos humanos no tocante à violência
contra a mulher, debate ainda necessário apesar dos progressos sociais e jurídicos
alcançados. O referencial metodológico busca subsídios teóricos e literários para a
construção de um canal de discussão importante para a formação de uma efetiva
cultura calcada nos Direitos Humanos.
I- DESENVOLVIMENTO

1.1 O enlace entre a literatura e os direitos humanos: o papel humanizador nas lições
de Antonio Candido
A literatura pode servir como um instrumento poderoso para a decifração da
condição humana, o que constitui um meio valioso para a compreensão dos direitos
humanos na sua dimensão libertadora (FACHIN, 2007, p. 19). Nesse aspecto, o
discurso jurídico coloca-se na rota1 de revelar as instâncias de poder instituído e os
clamores de justiça, fundamentalmente produto de um sistema social ainda
predominantemente injusto. No entanto, deve-se advertir que o texto literário tem
especificidades próprias, não podendo ser confundido com uma literatura dirigida, de
viés ideológico, e que serve de meio de dominação e inculcação de ideias
preconcebidas.
1

Melina Girardi FACHIN denomina a Parte I de seu estudo “Direito e literatura: em busca das rotas das
narrativas emancipatórias” (2007, p. 21), tendo em vista a possibilidade do diálogo interdisciplinar entre
os discursos literário e o jurídico como meio de alcançar narrativas fecundas entre os dois campos de
saber, e não somente utilizando a literatura como mero adorno para ampliar os recursos retóricos do
aplicador do direito.
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A literatura é por essência emancipadora e ultrapassa uma visão meramente
instrumental. Busca-se ir além das concepções comumente estabelecidas entre a
literatura e a filosofia, ou entre a literatura e o direito, concentrando-se no direito à
literatura, tal qual proposto por Antonio Candido (2011, 171-193), como direito
incontornável da formação educacional e caminho de descobrimento das razões que
levam o ser humano a praticar tantas iniquidades. Daí o seu imbricação com a questão
dos direitos humanos. Vale dizer, na apreciação de Antonio Candido, vivemos numa
época ainda marcada pela barbárie (2011, p. 172-173) e pela “irracionalidade do
comportamento” (1989, p. 107), sendo indispensável que os direitos humanos sejam
pensados com relação ao próximo; sem o outro como referência, qualquer tentativa de
falar sobre os direitos do homem torna-se infrutífera (CANDIDO, 1989, p. 110).
Como crítico literário, Antonio Candido concebe a literatura desempenhando
três funções primordiais e simultâneas: como construção da estrutura e significado
literários; como forma de expressão; e, como forma de conhecimento (2011, p. 178179). A literatura constitui-se em aprendizado, afirmando Candido que “toda obra
literária é antes de mais nada uma espécie de objeto, de objeto construído; e é grande
o poder humanizador desta construção, enquanto construção.” (2011, 179, grifos do
autor). Depreende-se desta passagem que o texto literário é uma criação do artista,
mas que propicia desvelamentos sobre a natureza humana e a vida social na medida
em que desperta reflexões transformadoras. É, com efeito, um aprendizado, que
conduz o leitor atento na rota de um processo de humanização. Nesse aspecto,
Antonio Candido fala no perigo de “mutilar a personalidade” (2011, p. 188) caso o
acesso à literatura fosse restringido do processo educacional do ser humano. Expõe
a relação entre a literatura e os direitos humanos como via necessária para o
aperfeiçoamento da nossa humanidade:
Acabei de focalizar a relação da literatura com os direitos humanos
de dois ângulos diferentes. Primeiro, verifiquei que a literatura
corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob
pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos
sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos
e portanto nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a
nossa humanidade. Em segundo lugar, a literatura pode ser um
instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar
as situações de restrições dos direitos, ou de negação deles, como a
miséria, a servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível quanto
no outro ela tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos.
(2011, p. 188, grifos nossos).

Demonstrada a importância de pensar a literatura na interface da filosofia e do
direito, defronta-se, por outro lado, segundo Jaime Ginzburg (2012, p. 190-191), com a
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dificuldade de formular as enunciações que expressem os sentimentos, as vivências,
e, consequentemente, os direitos. Ou seja, a linguagem ─ nosso veículo de
comunicação

linguística,

literária

─

caracteriza-se

pela

imprecisão

e

pela

equivocidade, o que pode gerar uma série de incompreensões e dubiedades. Dito de
outra forma, só poderá haver trocas de experiências e, portanto, comunicação e
reconhecimento, na proporção da existência de real compartilhamento da dor alheia.
Segue-se que a enunciação dos direitos ─ dos direitos humanos, em especial ─
passa a ser problemática se desvinculada de uma partilha de experiências assentada
numa relação sincera de reconhecimento (GINZBURG, 2012, p. 190). Segundo
Ginzburg, “o problema das relações entre literatura e direitos humanos tem ligação
com omissões, lacunas e silenciamentos em discursos institucionais, jurídicos e
científicos.” (2012, p. 201). A literatura auxilia-nos na compreensão de linguagens
assimétricas, ocultas, vozes silenciosas que a obra literária deixa transparecer. O
aporte filosófico de Paul Ricoeur, na constituição do sujeito capaz, não deixa dúvida
sobre a privação de direitos que sofrem as mulheres aviltadas dos seus direitos
elementares, longe de serem sujeitos do direito e, portanto, autoras de sua história.
1.2 A constituição do sujeito capaz
Devemos considerar a constituição do juízo que implica o reconhecimento de
um sujeito capaz, digno de estima e respeito. Para Paul Ricoeur, o sujeito capaz
deriva da dimensão ética e moral do si-mesmo (1991, passim; RICOEUR, 1996, p.
163-180), tornando o homem passível de imputação ético-jurídica, conforme se
depreende igualmente do texto “Quem é o sujeito do direito?” da obra O justo 1 (2008,
p. 21-31). Para atingir o fim último da formação de um sujeito de pleno direito, Ricoeur
chama a atenção para a pergunta Quem?, que irá desencadear questionamentos na
direção da identificação do sujeito.
Partindo dessa primeira interrogação, passa-se para a noção de sujeito capaz.
O conceito de capacidade pressupõe a condição de o indivíduo ser o autor de suas
ações, a quem serão atribuídos direitos e deveres decorrentes desse “poder-fazer”
(2008, p. 23), ou seja, do agir livre e consciente segundo seu juízo. A ênfase de
Ricoeur na pergunta Quem? demarca a possibilidade de o homem poder designar-se
como autor de seus atos e, consequentemente, de sua história. Essa marca
identificadora é importante para a estruturação do núcleo do si (self, ipse) e para a
formação das atribuições morais e jurídicas que condicionam o agir humano, exigindo
que o homem capaz assuma os deveres correspondentes, ou seja, venha a constituirse em homem responsável.
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Percebe-se que o entendimento de sujeito capaz suscitado pela pergunta
Quem? desloca-se para o verbo “eu posso”, nos seguintes desdobramentos: “poder
dizer”, “poder fazer”, “poder narrar e narrar-se”. Destaque-se que existe uma relação
de complementariedade entre a pergunta Quem? e a locução verbal “Eu posso” na
medida em que o ponto nuclear da indagação é a identificação do sujeito da fala, da
ação e da narrativa. Vale dizer, busca-se a autoria desses predicados, o homem capaz
de construir as suas próprias enunciações e, portanto, a sua identidade pessoal.
No que se refere à trajetória percorrida pelo indivíduo no desenvolvimento da
identidade pessoal e da capacidade, Ricoeur denomina esse processo de
“hermenêutica da pessoa” (1996, p. 164), especificando quatro estratos, que compõem
uma estrutura ternária: linguagem, ação, narrativa, vida ética, correspondentes às
proposições “o homem falante, o homem que age (e acrescentarei [Paul Ricoeur] o
homem que sofre), o homem narrador e personagem de sua narrativa de vida,
finalmente o homem responsável. [...]”. (1996, p. 164).
O exame especialmente do homem falante e do homem narrador instituem
uma “gramática do ‘eu posso’” (2006, p. 109), assim nomeado na configuração dos
estratos

hermenêuticos da

pessoa.

Ricoeur defronta-se

com a

linguagem,

principalmente do estudo semântico e pragmático da linguagem. Nesse contexto o ser
falante adquire capacidade ao tornar-se “locutor de se designar como enunciador
único de suas enunciações múltiplas. [...]” (2008, p. 26).
A condição de colocar-se na linguagem, envolvendo-se e comprometendo-se
no discurso, representa a afirmação de um sujeito capaz de dizer algo e de ser, ao
mesmo tempo, reconhecido pelo ouvinte. A fala traz implícita a relação com o outro, a
interlocução, e, consequentemente, o ato de reconhecer e de ser reconhecido
(RICOEUR, 2008, p. 26; 1996, p. 170-171). O que remete à consideração da
alteridade, segundo explicita Ricoeur:
[...] A autodesignação do sujeito falante se produz em situações de
interlocução nas quais a reflexividade se associa à alteridade: a
palavra pronunciada por uma pessoa é uma palavra dirigida a outra;
além disso, pode ocorrer de ela responder a uma interpelação vinda
de outrem. Desse modo, a estrutura pergunta-resposta constitui a
estrutura básica do discurso enquanto implicando locutor e
interlocutor. [...]. (2006, p. 111).

O conceito de justiça localiza-se na direção do outro, na alteridade. Ricoeur, ao
examinar quem é o sujeito do direito, está conduzindo a discussão para o nível de
reconhecimento ético, meio de identificar o outro – a despeito das particularidades e
das características étnicas e culturais – como uma pessoa digna de ser considerada.
Analisando as implicações linguísticas próprias a essa abordagem, Ricoeur ressalta o
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papel de protagonista que o sujeito capaz desempenha na narrativa de sua história.
Em Quem é o sujeito do direito?, Ricoeur amplia o horizonte das relações
interpessoais para um plano cada vez mais abrangente:
A mesma relação triádica eu/tu/terceiro é encontrada no plano que
distinguimos pela pergunta quem age?, quem é o autor da ação? A
capacidade de alguém se designar como autor de suas próprias
ações está de fato inserida num contexto de interação no qual o outro
figura como meu antagonista ou meu coadjuvante, em relações que
oscilam entre o conflito e a interação. Mas inúmeros outros estão
implicados em toda empresa. Cada agente está interligado a esses
outros pela intermediação de sistemas sociais de diversas ordens [...]
(2008, p. 27, grifos do autor).

Evidencia-se a dimensão ética na constituição do homem capaz na medida em
que a estima de si realiza-se no intercâmbio com os outros. Ricoeur denomina
solicitude o movimento do si ao encontro do outro, busca de reciprocidade e
reconhecimento. A perspectiva do outro como meu semelhante interrompe o ciclo da
desigualdade, que cava um abismo entre os homens, os quais estabelecem critérios
de diferenciação baseados em falsas crenças e no desejo de dominação. Ricoeur diz
que
[...] a petição ética mais profunda é a da reciprocidade que institui o
outro como meu semelhante e eu mesmo como semelhante do outro
[...] Um outro semelhante a mim, este é o voto da ética no que diz
respeito à relação entre a estima de si e a solicitude. [...]. (1996, p.
165).

Pretende-se extrair do pensamento ricoeuriano os elementos hermenêuticos
significativos que possam secundar uma intersecção entre filosofia, literatura e direito
de forma convincente para a problemática da condição da mulher, ainda alvo de uma
violência injustificável em face das conquistas jurídicas alcançadas.
1.3 Rastros de violência contra a mulher nas crônicas de Lima Barreto
Lima Barreto é um autor singular e lúcido. Ele descreve de forma contundente
os assassinatos das mulheres infiéis, ocorridos no âmbito familiar (VASCONCELLOS,
2014, p. 4). A crônica “Não as matem” (BARBOSA, 1961, p. 83-85), publicada em 27
de janeiro de 1915, é representativa desse tipo de abordagem, pois Lima Barreto
denuncia os crimes de uxoricídio, praticados pelos homens com o consentimento da
sociedade. Nessa crônica, o escritor salienta que as atitudes agressivas contra a
mulher derivam de uma visão equivocada, na medida em que os homens sentem-se
donos das mulheres, exercendo sobre elas um poder ilimitado, um poder de vida ou
morte (BARBOSA, 1961, p. 83-84; VASCONCELLOS, 2014, p. 4).

Anais do IX Encontro da ANDHEP - GT12

ISSN: 2317-0255

Salienta que as mulheres são também suscetíveis de alterações ao longo do
tempo, podendo ser influenciadas por outras inclinações e paixões, o que constitui
uma percepção incomum para aquela época (BARBOSA, 1961, p. 84). Os
posicionamentos de Lima Barreto chocam a sociedade do início do século passado,
porquanto se espera que a mulher assuma um papel de total submissão ao marido, ao
pai, ao irmão. À mulher cumpre ter um comportamento recatado, sem sinais de
turbulências que pudessem pôr em risco a serenidade da família. Consoante Eliane
Vasconcellos, “o homem, até pouco tempo, era o senhor todo-poderoso; a mulher, a
fêmea submissa que administrava e/ou executava as atividades domésticas. [...].”
(1999, p. 28). Vale dizer, a mulher era despojada de capacidade jurídica. Da mesma
forma, não era reconhecida como sujeito do direito, na concepção que lhe empresta
Paul Ricoeur.
Em outras crônicas, Lima Barreto expõe com perspicácia as críticas contra as
barbaridades cometidas contra as mulheres, resquícios da antiga legislação oriunda
das Ordenações Filipinas, em que ao homem era permitido matar a adúltera
(VASCONCELLOS, 1999, p. 279; 2014, p. 2). Em Bagatelas, Lima Barreto analisa a
prática antiga, desumana, e a condescendência para com os assassinos das
mulheres:
Uma das sobrevivências nefastas dessa idéia medieval, aplicada nas
relações sexuais entre o marido e a mulher, é a tácita autorização
que a sociedade dá ao marido de assassinar a espôsa, quando
adúltera. No Brasil, então é fatal a sua absolvição, no júri.
(BARBOSA, 1961, p. 168)

O sentimento de impunidade até pouco tempo era tolerado pela sociedade
brasileira. Os crimes contra a honra eram aceitos como argumentos decisivos nos
julgamentos contra os crimes de uxoricídio. A vítima passava a ser considerada a
causadora do infortúnio, em virtude de ter maculado a honra do esposo e de toda a
família. Lima Barreto questiona qual o crime de maior gravidade - se o adultério ou o
assassinato -, considerado esse último um crime premeditado, segundo o escritor, e
não um ato impulsivo como é visto pela defesa da honra do homem injuriado
(BARBOSA, 1961, p. 175). Eliane Vasconcellos analisa a atuação lúcida de Lima
Barreto:
Com justeza, Lima Barreto compreendeu que os julgamentos
objetivavam simplesmente reafirmar as normas dominantes. O autor
percebeu, de forma clara, que aquilo que era julgado num tribunal,
onde comparecia um uxoricida, não era a conduta do homem e sim a
conduta sexual da mulher, ela, de vítima, para a ré. Isto ocorria
porque o modelo ideal de mulher é o de esposa doce e submissa,
cujas principais virtudes são o recato, a dedicação e a fidelidade. Já
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no homem, tais qualidades não eram primordiais. Para salvar o
uxoricida, o advogado atacava a honra feminina, normalmente
acusadas de desavergonhadas [...]. (2014, p. 6).

Destaque-se que a dominação masculina (MIGUEL; BIROLI, 2013, p. 7) era
dominante e aceita por toda a sociedade. Era uma sociedade fechada, de papéis bem
definidos, com poucas possibilidades de mudanças no quadro social. Trata-se de
relações de poder que implicam uma gigantesca desigualdade entre os sexos. A
mulher era completamente oprimida numa sociedade que não a reconhecia como
sujeito do direito. Era invisível e não considerada pessoa digna de estima e
consideração.
Verifica-se, assim, que a mulher ainda não se constituía em um sujeito
plenamente habilitado a assumir o seu papel na sociedade, vale dizer, a exercer a
cidadania, como condição indispensável para o desabrochar completo de seu intelecto
e para o exercício da cidadania. Não era reconhecida de forma plena, não alcançando
o nível de humanidade que a tornaria digna de estima e de respeito.

1.4 Percursos de violência na literatura brasileira: Clarice Lispector, Lygia Fagundes
Telles e Lya Luft

Busca-se, nesta seção, fazer uma breve referência a algumas obras literárias
que constituem uma literatura marcante nos anos setenta do século passado. São
textos escritos por mulheres: Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles e Lya Luft. Os
estudos literários acerca dessa literatura de autoria feminina procuram retratar a
“violência física e simbólica” (GOMES, 2013, p. 3) contra a mulher devido à
perpetuação de um modelo perverso de dominação masculina, sem abrir mão dos
ricos e sutis recursos literários que transformam essas autoras em escritoras de
primeira linha no cenário da literatura brasileira contemporânea.
Não se trata de discutir as teorias feministas que traçam a trajetória das lutas
das mulheres por reconhecimento. Cuida-se, ao contrário, de capturar os momentos
em que a mulher ainda é exposta a um alto grau de vulnerabilidade, que a ameaça
constantemente, dentro e fora do ambiente doméstico. Com efeito, Susan Moller Okin
é explícita quando discute a vulnerabilidade pelo casamento, afirmando que “em
aspectos cruciais o casamento estruturado pelo gênero insere as mulheres num ciclo
de vulnerabilidade socialmente causada e distintamente assimétrica [...]” (1989, p. 138,
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grifado no original)2. Mas do que posições desiguais, um grande número de mulheres
ainda sofre violência doméstica, estupros, espancamentos, como melancolicamente
retratado por Lya Luft em As parceiras (2015). A narradora percorre um caminho de
incontornável amargura proveniente de uma história familiar atravessada pela
brutalidade sofrida pela matriarca Catarina, refugiada em sua própria dor e desalento.
Representa o quadro do cotidiano de violência e silêncio imposto a muitas mulheres
que vivem em ambientes opressores (GOMES, 2013, p. 7). O seguinte trecho do
romance expressa a dor pungente da mulher ferida e humilhada:
Conseguiu sobreviver até quarenta e seis anos. O marido desistiu de
lhe ensinar as artes dos bordéis, preferindo teúdas e manteúdas
àquela adolescente que já lhe provocava mais medo do que desejo.
Mudou-se para uma de suas fazendas, no casarão aparecia apenas
como visitante temido. Minha avó ficou meio esquecida com as
empregadas e uma governanta. Quando o marido irrompia naquela
falsa tranquilidade, não deixava de procurar a mulher. Dava um jeito
de abrirem o sótão, e entre gritos e escândalo emprenhava Catarina
outra vez. (2015, p. 14)

Torna-se ainda imprescindível uma revisão profunda nos parâmetros em que
se baseiam as relações de gênero. O corpo da mulher é ainda extremamente
vulnerável à dominação masculina. O papel atribuído ao homem reservou-lhe um
comportamento agressivo no que tange à vida pública e ao domínio exercido sobre a
mulher, pensamento ainda resistente aos princípios norteadores da modernidade.
Lima Barreto assim criticava a mentalidade dos homens no início do século XX. É
intolerável que ainda existam mentes deformadas com relação ao trato com as
mulheres. O preconceito contra a mulher rebaixa-a e torna-a um objeto de troca
intercambiável. A condição física da mulher e a ideia de possessão do homem sobre o
corpo da mulher aprofunda a questão da vulnerabilidade, colocando a mulher num
nível crítico de desamparo.
Clarice Lispector revela a situação de violência sexual sofrida por Cidinha,
personagem central do conto “A língua do ‘P’”, que se desespera quando percebe,
num vagão de trem, que estaria na iminência de ser estuprada e assassinada. Fingese de prostituta para fugir aos agressores. Lê, em momento posterior, já salva da
sanha assassina, a manchete irreparável: “Moça currada e assassinada no trem”
(1998, p. 70). Ou seja, Cidinha é retirada do trem por ter sido considerada prostituta,
entrando outra mulher, vítima fatal da ação implacável dos criminosos.

2

Texto no original: “[...] in crucial respects gender-structured marriage involves women in a cycle of
socially and distinctly asymmetric vulnerability. […]. Parte da tradução foi tomada da Introdução de Luis
Felipe Miguel e Flávia Biroli (2013, p. 35).
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O conto de Clarice Lispector, narrativa que mistura ficção e jornalismo, revive a
angústia de uma mulher que sofre a violência de um assédio sexual, e tem a
consciência de sua vulnerabilidade em face da ameaça de estupro. Violência
encenada no espaço público, o que demonstra que a mulher é perseguida dentro e
fora de casa. Trajetória aflitiva de um corpo rebaixado à condição de mero objeto
sexual a ser apropriado vorazmente pelos homens. Carlos Magno Gomes resume com
propriedade a violência descrita no conto:
Assim, “A língua do P” narra um femicídio cometido por estranhos. A
violência física e a banalização do crime são expostas como parte do
mesmo problema. Tal crime nasce de um desejo masculino de
possuir uma passageira de um trem. Na narrativa ficcional, há tanto a
violência verbal quanto a física. A autora descreve como o desejo de
violência se confunde com o desejo sexual, mostrando as tênues
fronteiras desses anseios masculinos. No primeiro momento, há
apenas o assédio sexual com palavrões. No segundo, o estupro
seguido de assassinato, expondo a suscetibilidade do corpo feminino
aos perigos da violência urbana e aos desejos masculinos
incontrolados. (2013, p. 7-8)

O femicídio (ou feminicídio) resulta de uma visão distorcida sobre a mulher,
assentada no desrespeito total aos seus direitos fundamentais e na supremacia da
dominação masculina. Esse crime, típico da violência urbana, é igualmente abordado
por Lygia Fagundes Telles no conto “Venha ver o pôr do sol” (2008). A autora
contrapõe os dois ex-namorados, Raquel e Ricardo, numa atmosfera mórbida e cria
um enredo asfixiante para transmitir a sensação de controle absoluto do homem sobre
a mulher. Ricardo é incapaz de aceitar a separação e a perda da amada. O seu plano
macabro atesta o domínio e a manipulação do homem como possuidor do corpo da
mulher (GOMES, 2013, p. 6-7).
1.5 Expansionismo penal contra os crimes contra a mulher: alcance e limites
A firme trajetória literária da violência contra a mulher é um dos fortes
influenciadores dos movimentos legais de proteção, empoderamento e diminuição das
desigualdades entre os gêneros, com conquistas claras que colaboram para o
fortalecimento de uma cultura de direitos humanos das mulheres. Dentre essas ações,
o reconhecimento legislativo da violência contra a mulher e a promoção de
mecanismos de proteção assumem lugar especial. Dentre os diplomas legais que
tiveram este fim, destacam-se a lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, a chamada lei
Maria da Penha e a lei nº 13.104, de 09 de março de 2015, a lei do feminicídio.
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Registre-se que a edição da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 2006, procura
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher3. A lei protege a mulher contra
as diversas formas de exclusão, dando-lhe amparo para que ela possa integrar-se à
sociedade e exercer plenamente a cidadania. Deve-se, sem dúvida, ressaltar a
importância da Lei Maria da Penha como um avanço importante no sentido da
criminalização da violência doméstica e sexual. Todavia, verifica-se que o instrumento
legal é insuficiente para conter o aviltamento contra a mulher, conforme advertem Luis
Felipe Miguel e Flávia Biroli:
[...] Ainda assim, permanece a tolerância a muitas das formas
de subordinação diretamente conectadas a relações de poder
nas quais as diferenças de gênero são fundamentais. A
subordinação das mulheres aos homens na esfera
doméstica está longe de ser uma realidade superada, mas
se redefine em relações nas quais a objetificação e mesmo a
exaltação da beleza feminina são formas de controle, [...].
(2013, p. 34, grifos nossos)
A lei 13.104, de março de 2015, cria uma nova qualificadora do crime de
homicídio que, segundo a alínea VI do parágrafo 2º do artigo 121, abarca o ato de
assassínio praticado “contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”
(BRASIL, Decreto-lei nº 2.848, 1940). Consideram-se razões subjetivas do feminicídio
quaisquer atos que envolvam a “condição de sexo feminino” que, de acordo com o
parágrafo 2º-A do mesmo artigo, englobam a violência doméstica, o menosprezo ou a
discriminação à condição de mulher. A lei ainda trouxe dois outros elementos que
justificam o aumento de pena, esses dispostos no parágrafo 7º do mesmo artigo,
incluindo-o como crime hediondo.
A lei 13.104 entrelaça-se com o raio de ação do sistema legislativo criado pela
a lei Maria da Penha, devendo o feminicídio enquadrar-se nas hipóteses dos artigos 5º
e 7º da Lei 11.340 /2006, pelo fato de o ato criminoso ser praticado por condição de
gênero, bem como a mulher estar em posição de vulnerabilidade e hipossuficiência na
situação, o que não poderá ser presumido, como já definido pelo STJ. É interessante
ressaltar que a norma não define quem pode ser autor do feminicídio, podendo ser
homem ou mulher, desde que estejam presentes todas as outras condições que
configuram o tipo.
A persistência da cultura da violência contra a mulher é o grande fator
impulsionador dessas leis, em um sistema de evolução progressiva que busca
renovar-se e abarcar este problema social de maneira mais efetiva e uniforme. Assim,
3

Segundo informa Carlos Magno Gomes a lei “nasce da luta da farmacêutica Maria da Penha Maia, ao
tentar processar seu agressor, o ex-marido Marcos Antônio Herredia, que, apesar de atentar contra sua
vida duas vezes, deixando-a paraplégica, teve direito de viver em liberdade. [...]” (2013, p. 5)

Anais do IX Encontro da ANDHEP - GT12

ISSN: 2317-0255

a chamada lei do feminicídio surge como uma resposta à insuficiência de resultados
da Lei 11.340, lei Maria da Penha, que, em 10 anos de promulgação, registra aumento
dos índices de violência contra a mulher, sobretudo o homicídio.
Pelos registros do SIM [Sistema de Informações de Mortalidade],
entre 1980 e 2013, num ritmo crescente ao longo do tempo, tanto em
número quanto em taxas, morreu um total de 106.093 mulheres,
vítimas de homicídio. Efetivamente, o número de vítimas passou de
1.353 mulheres em 1980, para 4.762 em 2013, um aumento de
252%. A taxa, que em 1980 era de 2,3 vítimas por 100 mil, passa
para 4,8 em 2013, um aumento de 111,1%. (WAISELFISZ, 2015,
p.11).

Um fenômeno interessante que pode ser observado são os índices antes e
depois da Lei Maria da Penha e sua relação com o quadro anterior. Conforme os
resultados apresentados pelo Mapa da Violência de 2015, no ano seguinte após a
promulgação da Lei 11.340, a taxa de homicídios de mulheres no Brasil, tendo por
base cada 100 mil, cai de 4,2 em 2006 para 3,9 em 2007, ou seja, de 4.022 para
3.772. Todavia, em 2008, a taxa volta para 4,2, subindo 0,2% à cada ano até 2013,
chegando ao quantitativo de 4.762 no mesmo ano (WAISELFISZ, 2015, p. 11).
A literatura captura vários episódios de violência contra a mulher, retratados
como comportamentos culturais dominantes. De fato, pode-se entender que as leis
que criminalizam as violações contra a mulher não têm plena efetividade devido aos
padrões culturais que inferiorizam a mulher, impedindo que elas possam desenvolver
a capacidade de serem protagonistas de suas histórias, conforme nos ensina Paul
Ricoeur. O mundo é hostil ao florescimento da mulher, prisioneira de uma cultura de
dominação masculina. Catharine MacKinnon descreve com realismo o mundo
ameaçador em que a maioria das mulheres habita:
[...] As mulheres sabem que o mundo está lá fora porque ele nos
atinge na cara. Literalmente. Somos estupradas, espancadas,
pornografadas, definidas pela força, por um mundo que começa, pelo
menos, inteiramente fora de nós. Não importa o que pensemos dele,
o quanto tentemos pensar que ele não existe ou pensá-lo em uma
forma diferente para que habitemos, o mundo permanece real.
Experimentem, uma hora dessas. Ele existe independentemente da
nossa vontade. Sabemos que ele está lá porque, não importa o que
façamos, não podemos sair dele. O poder masculino é, para nós – e
portanto é –, esse tipo de fato. (2013, p. 243)

No entanto, os posicionamentos sobre a efetividade do sistema legislativo de
proteção à mulher são variados, principalmente no que tange à proeminência dada ao
Direito Penal na criação de uma cultura jurídica de direitos humanos das mulheres. A
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legislação penal possui características simbólicas, ou seja, o processo de
criminalização teria por função a definição daquilo que é realmente importante para
uma sociedade. Assim, aumentar o rigor das sanções que orbitam o feminicídio é
ratificar o valor da vida humana, especialmente das mulheres (WEILER; HAUSER;
BELIBIO, s.d., p. 02).
Ocorre que a cultura criada pelo populismo punitivo da sociedade brasileira,
diretamente influenciada por uma atividade midiática que privilegia o jornalismo policial
e sensacionalista, bem como o caráter não reflexivo dos clamores sociais que
direcionam os atos políticos distantes do interesse público demanda tentativas
imediatas de soluções dos conflitos sociais que só podem ser efetivamente resolvidos
a longo prazo, esvaziando a função simbólica do direito penal e legando ao mesmo
uma responsabilidade que nunca poderá ser assumida a não ser pelo conjunto de
instituições políticas e jurídicas, propiciando uma mudança radical na estrutura social
brasileira claramente machista e patriarcal.
Alguns são ainda mais enfáticos ao dizerem que a promulgação desta lei
resgata tempos de uma necessidade retributivista, do retorno de uma justiça vertical,
vingativa e imediatista, que se origina de um
Avanço do processo de expansionismo penal, que conduz o Estado
Social Constitucional para um Estado Penal de Emergência. Neste,
garantias processuais e constitucionais são flexibilizadas em razão de
trazer uma resposta a sociedade e estabelecer uma suposta paz
social (FRANÇA; COVALOPE, 2015, p. 334).

A intenção deste entendimento salienta não a diminuição da gravidade do
problema, mas sim enfatizar a tendência atual em atribuir ao sistema punitivo a
responsabilidade da solução das ações de violência contra a mulher, em todos os
seus graus e, mais importante que tudo isto, dar-lhe a responsabilidade de promotor
de uma cultura de direitos humanos que, ao invés de prezar pelo reconhecimento do
outro, estimula o condicionamento social por meio de atos punitivos, tornando claras
as relações de relações de poder. O expansionismo penal desnaturaliza essa parcela
do ordenamento jurídico que deve ser tida como ultima ratio, transformando-o em
primeira ferramenta de definição de padrões sociais em um ambiente isolado,
colocando em segundo plano o entrelaçamento político das instituições e os projetos
educacionais no mesmo sentido.
1.6 Cultura de direitos humanos e ampliação da capacidade das mulheres
A promoção de uma cultura de direitos humanos das mulheres não pode
alcançar sua plenitude através de um sistema de punições. Esta cultura deve
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promover o real empoderamento das mulheres, diminuindo as diferenças entre os
gêneros e desestimulando a violência contra a mulher por meio do desenvolvimento
de suas capacidades e liberdades substantivas.
Segundo Martha Nussbaum (2000, p. 4), as mulheres apresentam falhas em
pontos necessários para seu florescer como seres humanos completos. Compreender
e propor soluções aos problemas de justiça social da pobreza ou do desenvolvimento
são impossíveis se afastados de uma abordagem feminista do pensamento político e
econômico. E a melhor forma para fazê-lo seria centrada nas capacidades humanas,
ou seja, no que as pessoas são realmente capazes de fazer ou ser – em uma via
informada pela ideia intuitiva de vida pelo melhor da dignidade do ser humano
(NUSSBAUM, 2000, p.5).
Nussbaum colhe sua inspiração sobre a teoria das capacidades ao dialogar
com o pensamento de Amartya Kumar Sen. Ele, indiano de nascimento, viveu em um
ambiente de brutais desigualdades, numa sociedade que lutou pela paridade em nível
legal, moral e institucional, mas que permanece dividida por todos os lados como por
castas, desnivelamentos e diferenças. Ao fazer referência ao desenvolvimento
humano, fala-se da expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam,
tomando-se uma dupla direção: como fim primordial em um “papel constitutivo” que se
relaciona à importância da liberdade substantiva no enriquecimento da vida humana; e
como meio de desenvolvimento, ou seja, como “papel instrumental” que trata da
liberdade política como um meio de desenvolvimento e não como fim (SEN, 2009b, p.
52-53).
A finalidade da perspectiva das capacidades é clara: o próprio ser humano
enquanto homem ou mulher. Nussbaum é explícita ao expressar que, de acordo com o
seu ponto de vista das capacidades, adota o principle of each person’s capabilities,
que se baseia no primado kantiano da dignidade humana ao tratar as pessoas como
fins em si mesmas, nunca como meios, principalmente numa sociedade, sobretudo a
sociedade brasileira fundada numa cultura patriarcal, que considera as mulheres como
viabilizadoras dos fins de outros, mas raramente como fins em si mesmas e de seus
próprios direitos (NUSSBAUM, 2000, p. 5-6), estimulando a continuidade da violência
culturalmente aceita contra a mulher, mais vulnerável à violência física e psicológica,
bem como aos abusos sexuais.
Uma real cultura de direitos humanos das mulheres nunca poderá ser
alcançada sem atuar diretamente nas funções fundamentais da vida, nas capacidades
humanas. Dentre os milhares de mecanismos utilizados para a promoção de justiça
social, inclui-se a consagração da importância da proteção à mulher na legislação
criminal, sem ceder ao populismo e expansionismo penal. É esta a causa que deve ser
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objeto de ataque de todos os mecanismos institucionais, de maneira conexa e efetiva:
a cultura da violência contra a mulher pelo fato de ser mulher, tido como requisito
necessário para justificar a humilhação, a agressão, os estupros, dentre outras formas
de violência. A mudança cultural deve ser profunda para que consagre uma cultura de
reconhecimento do outro e de desenvolvimento real das capacidades humanas das
mulheres.
Talvez uma saída para a superação de um mundo tão opressor para as
mulheres seja tecer narrativas que possam indicar um caminho de não submissão ao
universo masculino. Maria Colasanti apresenta-se sutilmente uma fábula – A moça
tecelã – em que o homem é produto do desejo da mulher, mas é desfeito devido à
cobiça e ao controle sobre a tecelã (2004). Artífice de seu destino, a mulher pode
vislumbrar um trajeto de autonomia, reconhecimento e justiça.
CONCLUSÃO
A conexão filosofia, literatura e direito mostra-se profícua na medida em que
instaura um diálogo intenso e desmascarador. Torna-se, com efeito, a possibilidade de
vislumbre de um sentido mais humano para o reconhecimento de segmentos sociais
subtraídos do convívio em sociedade e do intercâmbio das ideias políticas. Na
investigação feita o enfoque centrou-se na violência cometida contra as mulheres.
O percurso conceitual de Paul Ricoeur leva-nos a atravessar os estratos
configuradores do homem capaz, mormente os estágios denominados de homem
falante, do homem que age, do homem narrador, e do homem responsável. Instaurase a fenomenologia hermenêutica da pessoa, proposta por Ricoeur, que irá conduzir à
alteridade e à afirmação dos componentes intrínsecos da identidade.
Os marcos teóricos trazidos para uma investigação sobre o sujeito capaz
demonstraram a sua perfeita adequação à leitura feita a partir da obra de Lima Barreto
e das literatura de autoria feminina, especialmente representada por Clarice Lispector,
Lygia Fagundes Telles, Lya Luft e Marina Colasanti. Vimos, com Lima Barreto, como
suas crônicas estavam afinadas com a realidade e com o sofrimento de centenas de
mulheres sacrificadas por uma mentalidade opressiva e discriminatória. Encontra-se
em Lima Barreto o clamor por justiça em diversas crônicas denunciando as
atrocidades cometidas contra as mulheres adúlteras.
A análise das obras que compõem o painel da parte intitulada “Percursos de violência
na literatura brasileira: Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles e Lya Luft” reforça a
continuidade da violência praticada contra a mulher. Apesar de constituir uma visão
panorâmica, os exemplos trazidos comprovam a persistência de uma cultura perversa
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e desumana no trato com as mulheres. A despeito dos avanços legislativos no tocante
à proteção da vida e da dignidade da mulher.
Sobretudo, o diálogo instaurado permite dar visibilidade ao sujeito do direito, in
casu a mulher, apto a ser estimado e respeitado, e, portanto, a constituir-se em agente
ético na reflexão e, sobretudo, na formação de sociedades mais justas. E o corpo da
mulher aparece como sinal de que a violência e a discriminação devem ser eliminadas
para a construção de comunidades mais decentes.
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Produção sexista do espaço e a luta das mulheres por moradia
Thaís Lopes Santana Isaías

Introdução: os feminismos e a luta das mulheres pobres periferizadas
Antes de entrar na proposta do presente trabalho propriamente dita, faz-se necessário
trazer algumas ressalvas que situam o debate no que se refere a perspectiva de gênero e
feminismo aqui adotadas.
O feminismo, também no Brasil, é marcado por ondas. Na primeira onda brasileira,
situada no final do século XIX e início do século XX, mulheres das classes médias e altas
organizavam movimentos em torno da luta pelo direito ao voto, luta por igualdade política
formal (MATOS, 2010), fase que Celi Pinto (2003) nomeia de “feminismo bem comportado”.
A segunda onda, denominada por Pinto como “feminismo malcomportado”, floresceu durante
e contra o regime militar e reuniu uma heterogeneidade de mulheres (intelectuais, anarquistas,
líderes operárias) que, além dos direitos políticos, abordavam temas polêmicos para a época,
como relações de poder entre homem e mulher e sexualidade (PINTO, 2003).
É por volta dos anos 70 que as feministas se apropriam da categoria de gênero como
elemento analítico da sociedade (MAYORGA, COURA, MIRALLES, CUNHA, 2013, p.463464). Gênero é posto como construção social e histórica de relações de desigualdade entre
homem e mulher e, consequentemente, de opressão à mulher (MAYORGA, COURA,
MIRALLES, CUNHA, 2013, p.463-464). Esse momento é importante à medida que se deixa
de abordar mulher isoladamente para se explicitar que as condições sociais da mulher
decorrem de um sistema de relação de poder entre gêneros.
O terceiro momento do feminismo brasileiro marca o início de uma aproximação ao
Estado. Pode-se dizer tanto da forte participação da mulher em todo processo de
redemocratização, quanto da investida em processos institucionais, com criação de
conselhos, delegacias de atendimento especializado, com especialização e profissionalização
dos movimentos. Além disso, são pautadas as diferenças intragênero, entre as próprias
mulheres, com participação de mulheres negras, lésbicas, indígenas, etc. nas articulações
dos movimentos (MATOS, 2010).
Marlise Matos (2010) propõe, ainda, a existência de uma nova atual. Essa onda seria
marcada por correntes múltiplas e horizontais de feminismos, que atuam não somente
focadas nas instituições, mas em arenas paralelas, como na disputa da cultura popular e de
espaços públicos, bem como afirmam a importância de “se considerar as fronteiras
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interseccionais, transversais e transdisciplinares entre gênero, raça, sexualidade, classe e
geração” (MATOS, 2010, p.69).
Outras vozes também tem debatido essa multiplicidade de feminismos, mas para
problematizar a noção de gênero e a possibilidade de uma unidade na ação política feminista
e no sujeito do feminismo (MAYORGA, COURA, MIRALLES, CUNHA, 2013). Mulheres do
Terceiro Mundo, negras, lésbicas, trabalhadoras trazem à tona perspectivas que denunciam
um feminismo homogeneizante que em certa medida abstrai e universaliza as experiências
de opressão e as possibilidades de emancipação, desconsiderando a pluralidade e
diversidade de mulheres (MAYORGA, COURA, MIRALLES, CUNHA, 2013). Dizendo de outra
maneira, essas mulheres evidenciam as hierarquias e relações de poder que operam dentro
da própria categoria de gênero, “indicando os limites, os efeitos normativos e os
reducionismos da categoria “gênero” para a compreensão da opressão das mulheres, levando
à problematização, inclusive, da própria noção de mulher.” (MAYORGA, COURA, MIRALLES,
CUNHA, 2013, p.464). Essa abordagem demonstra a complexidade de se trabalhar com a
noção de gênero e com intersecionalidade, destacando que, para além de se pensar em
somas de opressões ligadas, além de gênero, à raça e classe, por exemplo, imprescindível
lançar luz às tensões e antagonismos que desafiam a própria noção de gênero, mulher e
feminismo. É preciso, portanto, politizar o feminismo (MAYORGA, COURA, MIRALLES,
CUNHA, 2013).
Assim, por um lado, a noção de gênero, calcada em identidades como mulher e
homem, corre o risco de ser homogeneizante e, consequentemente, de invisibilizar as
múltiplas mulheres que cabem no feminismo e que vivem diferentes experiências de
opressão, a depender também de outros marcadores sociais. Por essa razão autoras
propõem o abandono da identidade mulher. Porém, por outro lado, como ensina Curiel (2006),
a afirmação de identidade é também estratégia política, tanta no sentido de a autoafirmação
ser ferramenta de visibilidade e de apontamentos de desigualdades, quanto de geração de
pertencimento entre semelhantes. Desse modo, a crítica à afirmação de identidades pode
servir como maneira de deslegitimação por vozes hegemônicas de mecanismos de resistência
de grupos invisibilizados (CURIEL, 2006). Desse modo, acredita-se que o caminho não é o
abandono das identidades, mas uma postura crítica diante delas, no sentido de afirmá-las não
como discursos universalizantes, mas de instrumento de evidencia das diferenças.
O presente trabalho se foca na discussão sobre produção sexista do espaço, mas
principalmente a partir da experiência das mulheres pobres na cidade e campo e da luta delas
por moradia e terra. Assim, partindo da compreensão de que a categoria mulher abarca uma
multiplicidade de mulheres incide, aqui, interseccionalmente, além do recorte de gênero, o
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marcador de classe. Ainda, não se considera que as mulheres pobres periferizadas
correspondem a uma subcategoria homogênea. Em contrário, ao partir dessa identidade a
intenção é lançar luz às tensões vividas em comum por essas mulheres no intuito de desnudar
desigualdades e visibilizar um grupo heterogêneo que resiste e luta por igualdade no, por meio
do e por espaço, tanto da perspectiva econômica, quanto da perspectiva de gênero.

A luta das mulheres no espaço, por meio do espaço e por espaço
I-

Segregação e resistência: feminização da pobreza e a luta por moradia e terra

No campo dos debates de espaço e gênero, historicamente a situação da mulher na
cidade e no campo é de exclusão. Em que pese a necessidade de considerar que a categoria
mulher não é homogênea e a importância de interseccionalidade com outros marcadores
sociais, pode-se afirmar que ainda hoje, em termos estruturantes, as mulheres são as
principais responsáveis pelos trabalhos que envolvem a esfera doméstica, como manutenção
da casa, da comida, das filhas e filhos (FERREIRA, 2009), o que é reflexo da divisão sexual
do trabalho. A divisão sexual do trabalho não é um conceito novo e, no emprego feito pelas
feministas, não remete à situação de complementariedade de tarefas, “mas uma relação de
poder dos homens sobre as mulheres” (KERGOAT, 2000, pg. 01)
A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão sexual do trabalho
social decorrente das relações sociais de sexo; essa forma é
historicamente adaptada a casa sociedade. Tem por característica a
destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres
à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a ocupação pelos homens
das funções de forte valor social agregado (políticas, religiosas,
militares etc). Essa forma de divisão sexual do trabalho tem dois
princípios organizadores: o da separação (existem trabalhos de
homem e outros de mulheres) e o da hierarquização (um trabalho de
homem ‘vale’ mais do que um de mulher) (KERGOAT, p. 67, 2000).
Conforme Amanda Paulista de Souza (2013), a divisão sexual do trabalho decorre de
características atribuídas a homens e mulheres que são construídas socialmente. Assim, por
exemplo, são atreladas às mulheres o cuidado, a delicadeza, a atenção, e ao homem a
virilidade, força, coragem. A partir disso estabelecem-se papéis sociais desempenhados por
cada gênero, como se fossem naturalmente decorrentes do fato de alguém ter nascido homem
ou mulher. (SOUZA, p.95). Decorre então que os trabalhos são separados entre aqueles que
são de atribuição das mulheres e os que são exercidos principalmente por homens, havendo,
evidentemente, uma hierarquização em que os últimos são socialmente mais valorizados que
os primeiros (SOUZA, p.96).
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É bem verdade que nas últimas décadas, contudo, observa-se uma mudança gradual
no que diz respeito à divisão sexual de trabalho: a mulher, além de ser responsável pelos
cuidados com a casa e filhos, tem se ocupado cada vez mais também do mercado de trabalho
externo, o que não necessariamente significa equilíbrio de oportunidades entre homens e
mulheres, mas acaba por significar dupla jornada para as mulheres e a repetição de relações
sociais de poder. É evidente que tanto a responsabilidade pela esfera doméstica, quanto a
projeção no mercado de trabalho ocorrem de maneiras diferentes para as diferentes mulheres,
a depender da classe, da raça, etc. Conforme Suzana Silva (2013)
A participação das mulheres no mundo do trabalho remunerado,
exercido majoritariamente no espaço público, embora não seja
recente, cresceu muito nos últimos quarenta anos. O crescimento da
presença das mulheres na população economicamente ativa (PEA)
significa mudanças importantes, mas não necessariamente, um
equilíbrio de oportunidades entre os sexos no que se refere as
condições e as relações de e no trabalho. Condições e relações
originadas em uma mentalidade patriarcal que, fundadas em
concepções essencialistas, biológicas e/ou culturais, repartem o
trabalho produtivo e reprodutivo entre os sexos a partir das relações
sociais de poder: as relações de gênero (SILVA, 2013, p.107)

Outro fenômeno que vem sendo abordado por estudos que intercruzam geografia e
gênero é o crescimento do número de famílias monoparentais chefiadas por mulheres e as
diferenças socioespaciais entre elas e as chefiadas por homens.
Atualmente em torno de 30% das famílias são chefiadas por mulheres. Dessa
porcentagem, a maioria é composta por mulheres solteiras, diferente do que se observa no
quadro de famílias chefiadas por homens, que no geral contam com a presença de cônjuge.
Ainda, em contextos de pobreza, essas famílias monoparentais chefiadas por mulheres
usualmente estão em situações de vulnerabilidade mais graves (MACEDO, 2008), o que,
evidentemente, se materializa na localização e condição da moradia, condições de
alimentação, acesso à educação e saúde, etc.
Assim, os dados da Síntese dos Indicadores Sociais (IBGE, 2007)
totalizaram, para a chefia feminina no país, em 2006, um percentual
de 29,2%, enquanto a masculina é de 70,8%. Observe-se que, no
primeiro caso, o percentual de chefes sem cônjuge é de 79,3%,
enquanto que, no segundo caso é de apenas 5,6% – um dado
importante para se entender porque a chefia masculina se dá em
condições mais favoráveis: não apenas a força de trabalho
masculina possui um nível de remuneração mais elevado que a
feminina na esfera da produção, mas também possui
maciçamente a chance de contar com cônjuge, na condição coprovedora ou de responsável por grande parte do trabalho de
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reprodução do grupo doméstico (quando não é quem se ocupa
dele como um todo) (grifo nosso) (MACEDO, 2009, P.395).

Conforme autoras e autores têm abordado, necessário considerar que as mudanças
nas questões de gênero e no papel da mulher são de ordem multidimensional, envolvendo
questões demográficas, de trabalho, de subjetividades. Todos esses fatores juntos é que
mudam em alguma medida o formato da chefia das famílias no Brasil (MACEDO, 2008).
Assim, a vulnerabilização da mulher se dá por uma série de fatores que são atravessados
pelas relações de gênero: seja porque a mulher tem menor remuneração que o homem no
mercado de trabalho, seja porque dispõe de menos tempo livre de trabalho em razão da
necessidade de cuidar da casa, ou porque não conta com complementação de renda ou ajuda
de cônjuge (MACEDO, 2008).
No sentido de abordar a incidência de variados marcadores sociais, Saffioti (1997)
propõe o que denomina sistema capitalismo-patriarcado-racismo. Para ela, o poder ainda é
"macho, rico e branco", entendendo capitalismo, patriarcado e racismo numa unidade
simbiótica, tornados inseparáveis ao longo do processo histórico, não consistindo, portanto,
"em três diferentes ordenamentos das relações sociais, correndo paralelamente" (SAFFIOTI,
1997, p. 61). Ao contrário, esses três elementos, diz a autora, "entrelaçam-se de modo a
formar um nó" (SAFFIOTI, 1997, p.78).
Ainda, bem se sabe que a abordagem dessa feminização da pobreza deve se dar de
maneira cuidadosa. Márcia Macedo (2008) assevera que afirmar que as mulheres são as mais
pobres entre os pobres pode abrir a possibilidade de naturalização dessa condição, atrelandoa a características inferiores inerentes à mulher. Corre-se o risco, por exemplo, de se taxar a
maternidade solteira como paradigma de pobreza, sendo que, na verdade, a situação mais
vulnerável das mães solteiras ocorre porque elas se encontram em condições desfavoráveis
em relação aos homens e não porque elas são menos capazes em algum aspecto. Falar de
feminização da pobreza é demonstrar que a desigualdade de gênero não é fictícia, tanto que
é geograficamente observável:
Observe-se, porém, que qualquer esforço de problematização da
questão da chamada feminização da pobreza vai requerer do analista
ou da analista uma abordagem extremamente cuidadosa e
equilibrada. Em primeiro lugar porque essa noção está assentada em
dados objetivos, pois, como lembra Moghadam (1997), as mulheres
efetivamente estão em situação de desvantagem em relação aos
homens, tanto no que se refere ao usufruto de direitos quanto à carga
de trabalho e ao nível de remuneração. Têm desvantagens ainda em
relação à possibilidade de mobilidade socioeconômica, já que
enfrentam barreiras culturais, legais, obstáculos no mercado de
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trabalho, entre outras limitações. Portanto, a desigualdade de gênero
não é fictícia, pois as mulheres chefes de família enfrentem
dificuldades suplementares, ao terem que administrar sua dupla
participação nas esferas da produção e da reprodução, em condições
desfavoráveis quando comparadas aos homens que também são
chefes de domicílio e que, na sua maioria, contam com a participação,
cada vez maior, das esposas, tanto na tradicional esfera dos cuidados
domésticos como no mundo da produção (MACEDO, 2008, P.397).

Com isso, necessário dizer que as mulheres de famílias monoparentais não
empobrecem porque tornam-se chefes de família, mas porque não tiveram as mesmas
oportunidades que os homens justamente porque a elas recai a tarefa de obrigações
domésticas, bem como desvantagens no campo do mercado de trabalho. Ser chefe de família
para a mulher é diferente de ser chefe de família para o homem, vez que ele coloca-se como
provedor da casa e não tem que abdicar de sua vida profissional posto que não tem obrigação
de cuidar do cotidiano do lar (MACEDO, 2008).
Estudos de natureza mais histórica apontam que o fenômeno da chefia feminina não
constitui uma problemática completamente nova no Brasil, sendo um arranjo recorrente no
século XIX entre as famílias menos abastadas em importantes estados do país como
(MACEDO, 2008, P.393). Ainda, não se pode deixar de dizer que o fenômeno da chefia
feminina das famílias não se dá somente em contextos de pobreza, mas também na classe
média, gerando, contudo, consequências diversas para as mulheres. Em sendo um fenômeno
que se repete em diferentes classes, guardadas as devidas peculiaridades a partir dos
marcadores sociais, pode-se dizer que em certa medida a ideologia sexista de papéis
familiares é atingida (MACEDO, 2008, p. 392). Assim, é preciso perceber que o cenário de
aumento da chefia familiar das mulheres, apesar de produzir efeitos danosos para elas,
reconfiguram em certa medida as relações de gênero e atingem o modelo do homem como o
único provedor.
Entre as mudanças, destacam-se o aumento dos seus níveis de
escolarização e participação no mercado de trabalho nas últimas
décadas, reduzindo significativamente o modelo de provedor único (e
masculino). Tais mudanças, associadas a outras transformações,
particularmente de ordem demográfica, e a aspectos relacionados à
subjetividade das mulheres – bem traduzidos pelo ideário em torno da
emancipação feminina –, permitem constatar ainda um elevado
crescimento do número de famílias chefiadas por mulheres
(MACEDO, 2008, p. 392).

Abordagens (FERREIRA, 2009, SALLOUM E SILVA, 2014, SOUZA, 2013, VIANA,
2005) têm trazido à tona que, também em razão do estabelecimento de papéis de gênero e
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das desigualdades entre homens e mulheres, as mulheres são as que mais sofrem com a
falta de moradia ou com a inadequação das suas condições, como a falta de água, rede de
esgoto, coleta de lixo e energia elétrica. Sofrem também com a inexistência ou precariedade
dos equipamentos públicos essenciais, tais como postos de saúde, escolas e creches; com
falta de infraestrutura urbana, como iluminação pública, de praças, áreas e opções de lazer
(FERREIRA, 2009). São também mais afetadas pela insegurança produzida pela falta de
transporte público próximo à moradia, pela existência de áreas ociosas e terrenos baldios,
etc.
Por vivenciarem de forma tão direta a falta ou insuficiência de políticas públicas
relacionadas à garantia do direito à moradia e serviços e infraestruturas afins, as mulheres
estão em maioria em associações comunitárias, movimentos de bairros, entidades e
movimentos de luta por moradia e por reforma urbana. Entretanto, são minoria nos espaços
de direção dessas organizações, bem como nos papéis de representação política
(FERREIRA, 2009; GONÇALVES, 2009).
O mesmo acontece nas lutas por terra no campo, onde a divisão sexual do trabalho e
a dominação masculina são ainda mais expressivas. Em sua pesquisa, Renata Gonçalves
(2009) entrevista mulheres do MST organizadoras da frente de gênero do movimento. Por
meio das entrevistas, constata-se que o campo é espaço de forte permanência de machismo
e consequente recuo político das mulheres.
Em diversas circunstâncias, o tratamento da mulher como dependente do homem está
presente. Um exemplo disso é que durante muito tempo a titulação em áreas rurais pelo
INCRA dava-se com registro do lote no nome do homem unicamente, apesar das normativas
do próprio INCRA que determinavam a obrigatoriedade de titularização do homem e da
mulher. Adotava-se a postura de que mulher era incapaz de administrar gleba sozinha se não
tivesse algum homem (GOLÇALVES, 2009, p.203).
Entretanto, embora guerreiras do campo, o estudo também revela
a força do modelo usual de dominação, posto que sua participação é,
ainda assimilada como subsidiária à do homem, ou como revelam
alguns relatos (RUA: ABRAMOVAY, p. 260), o papel feminino é "estar
ao lado do companheiro" ou mesmo "pedir a Deus para dar força".
Nesse sentido, as autoras ainda destacam (RUA; ABRAMOVAY. p.
257) que, na dinâmica dos acampamentos cabe "às mulheres, além
do trabalho reprodutivo, as "tarefas mais femininas', ligadas à saúde,
educação e infra-estrutura: coordenadoras de merendas, da pastoral,
de higiene, da escola." (VIANA, 2005, p.83).

Depois de anos de luta as mulheres conquistaram espaços de voz, decisão e direção,
bem como o fortalecimento da frente de gênero e algumas normativas internas no MST sobre
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a questão no sentido de garantia de igualdade de gênero dentro do movimento. É evidente
que apesar dos embates provocados pelas mulheres, a reprodução dos papeis sociais de
gênero permanece (GOLÇALVES, 2009, p.213). Tanto no campo quanto na cidade a dupla
opressão se faz presente: tanto pelo capital, quanto por serem mulheres.
Assim, embora existam mulheres em cargos de direção, e
participando efetivamente da construção de novas relações sociais e
econômicas no campo, uma forte marca da inserção feminina ainda é
a de "coordenadora de panelas", o que não pode obscurecer os
inúmeros esforços e as distintas formas de resistência dessas
mulheres - notadamente nos últimos anos -, tomando-as mais visíveis
na correlação de torças políticas, desde o ambiente estrito do
acampamento/assentamento até o plano mais geral das políticas
públicas levadas a deito pelo Estado (VIANA, 2005, P.84).

Em que pese a necessidade de exposição das situações de vulnerabilização da
mulher, importante também trazer essas situações na chave de leitura da resistência. É
evidente que a participação das mulheres nas lutas por casa e por terra, por exemplo, mostra
não somente a incidência da divisão sexual do trabalho e dominação masculina, mas oposta
e ambiguamente, também a resistência dessas mulheres a essas condições préestabelecidas. É imprescindível dizer que há tempos as mulheres são determinantes nas
lutas:
Os motins por alimentos, grande forma de motim popular ainda no
século XIX são quase sempre desencadeados e animados por
mulheres. [...] Nesses motins, as mulheres intervêm coletivamente.
Nunca armadas, é com o corpo que elas lutam, rosto descoberto. [...].
Muitas usam principalmente a voz: suas "vociferações" levantam
multidões famintas. Quando lançam projéteis, são artigos de mercado
ou pedras com que enchem os aventais. (PERROT, 1992. p.194).

Essas mulheres foram e continuam sendo transgressoras posto que negaram suas
limitações ao âmbito privado; recusaram a exclusividade masculina de exercício do poder
político, rejeitaram o confinamento doméstico ou a mera condição de coadjuvante das lutas.
Se por um lado as lutas levadas a efeito nos movimentos por terra e moradia podem carecer
de substrato feminista propriamente dito, elas ainda sim tem a potência de produzir novos
desejos, novos comportamentos, emancipação.

a- Luta por, no e pelo espaço na produção das relações sociais de gênero
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Como ensina Doreen Massey (1994), as identidade devem ser pensadas a partir das
articulações de relações sociais que grupos/pessoas estão envolvidas. O espaço é também
elemento importante para se pensar as identidades. Isso porque, como aborda Massey, as
distintas articulações de relação sociais em diferentes regiões produz distintas questões,
inclusive na perspectiva de gênero (MASSEY, 1994, p.179).
Além de aproximar e situar, colocar em contato e contexto as relações sociais, os
espaços também tem função simbólica, porque transmitem mensagens de gênero, e material,
vez impõem restrições concretas às mulheres, influenciando, portanto, na construção e
compreensão sobre o que é/pode a mulher e o que é/pode o homem. Por meio do espaço
público e privado restrições de lugares e de mobilidade são impostas à mulher, inclusive pela
violência física, sendo também maneiras de subordiná-la. Assim, pode-se dizer de um controle
da identidade pela espacialidade (MASSEY, 1994, p.179).
But there are other ways, too, in which space and place are important
in the construction of gender relations and in struggles to change them.
From the symbolic meaning of spaces/places and the clearly gendered
messages which they transmit, to straightforward exclusion by
violence, spaces and places are not only themselves gendered but, in
their being so, they both reflect and affect the ways in which gender is
constructed and understood. The limitation of women's mobility, in
terms both of identity and space, has been in some cultural contexts a
crucial means of subordination. Moreover the two things - the limitation
on mobility in space, the attempted consignment/confinement to
particular places on the one hand, and the limitationon identity on the
other - have been crucially related (see also the general introduction)
(MASSEY, 1994, p.179)

O controle da identidade pelo controle do espaço é no ocidente muito expresso por
meio da distinção cultural entre público e privado e das atribuições conferidas à mulher a partir
dessa distinção. Confinar a mulher à esfera doméstica é tanto uma gerência espacial quanto
social da identidade (MASSEY, 1994). Dessa forma, não só o fator econômico é motor das
políticas do espaço, mas o recorte de gênero é também determinante nesse processo, sendo
a mulher subalternizada na cidade. Sexismo é, portanto, elemento produtor de espacialidade
e de relações sociais.
Como aponta Harvey (2004), os espaços não são somente criados pelas pessoas,
mas são também criadores. Henri Lefebvre (1993, 1999, 2001, 2008) aborda o espaço não
como um mero repositório material das experiências das mulheres e homens, mas como
elemento produtor de cotidiano, como possibilidade de criação e de encontro das diferenças.
O direito à cidade consiste, para Lefebvre, na possibilidade coletiva de uso, de criação e
expressão das pessoas no espaço. Em sendo a cidade dominada por uma lógica capitalista,
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predomina a troca e uma relação alienada entre espaço e pessoas, impossibilitando criação
de sentidos e apropriação.
Esse estabelecimento de distâncias e impossibilidade de apropriação, a organização
da vida por meio de trocas, dá-se no espaço e por meio dele, sendo o espaço produtor de
comportamentos. Para além do contexto econômico abordado por Lefebvre, que produz esses
sujeitos alienadas, interessa aqui abordar também a dimensão sexista da cidade, que,
evidentemente, é também não só reflexo, mas produtora de comportamentos segregadores e
subordinadores de mulheres. Ao se falar em mudanças na maneira de se criar cotidiano e em
direito à cidade, portanto, deve-se levar em consideração, também, as relações e
desigualdades entre gêneros, bem como elevar a experiência no espaço como chave na
produção dessas relações sociais de gênero.
Nesse sentido, a participação das mulheres nos movimentos de luta por moradia e
terra pode não romper com a dominação de gênero, mas a ataca, vez que a mulher sai da
esfera privada e se lança na esfera pública. Segundo Pinto (1992, p.131), a adesão a
movimentos sociais "pode ser pensada como um rito de passagem do mundo privado para o
mundo público. O rito envolve, no caso, uma rede de rupturas e a constituição de uma
identidade pública. A adesão coloca o sujeito frente a novas relações de poder, e,
consequentemente, de tensão no interior da família, do local de trabalho. Nas relações de
afeto e vizinhança”.
Pode-se dizer também de um questionamento da divisão estanque entre público e
privado, entre atividades de produção e reprodução. A atuação das mulheres mostra a
onipresença do político, desorganizando a ideia do público como esfera única da política.
Atuando em movimentos sociais mistos, femininos e feministas, as
mulheres têm contribuído enormemente para a coletivização dos
espaços escondidos. Nesse processo, põem a nu a onipresença do
político, abalando a dicotomia "privado versus público", na medida em
que nela o "privado" é apresentado como a ausência do político e o
"público", como locus privilegiado do político. A descoberta da
onipresença do político talvez seja o grande resultado
contemporâneo das lutas femininas, pois a partir dela podem ser
problematizadas outras dicotomias: "emoção x razão"...trabalho
remunerado x trabalho gratuito", "mulher reprodutora x homem
produtor", "mulher passiva x homem ativo" (VIANA, 2005, p.95).

Assim, as mulheres, por meio da inserção em lutas, fazem-se como produtoras de um
discurso insurgente na defesa por moradia, que acaba por reclamar pela mudança não só nas
condições de produção material da vida, mas também nas relações sociais de gênero. As
mulheres com suas lutas colocam em evidencia as desigualdades, inclusive as desigualdades
advindas dos papéis sociais de gênero. Pelo que lutam? Por casa, teto, alimento, educação,
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filhos. Mas ao lutarem, questionam também as dicotomias ainda presentes na sociedade,
como público e privado, razão e emoção, mulher passiva e homem ativo, etc.

Conclusões
A partir dos estudos que intercruzam espaço e gênero fica evidente que a utilização
da categoria de gênero como transversal para análise das desigualdades nos territórios
demonstra que as desvantagens vivenciadas pelas mulheres são resultado dos
atravessamentos de poder na relação entre homens e mulheres, o que é ainda mais marcante
se intersectadas por fatores como classe e raça.
A inserção e engajamento das mulheres em movimentos que demandam moradia
digna e reforma urbana decorre, em um primeiro momento, principalmente das desigualdades
vivenciadas pelas mulheres a partir das relações de gênero baseadas na divisão sexual do
trabalho. Contudo, aposta-se nesse trabalho que essa inserção também propicia um processo
de empoderamento, que então gera reflexo não somente nas disputas por mudanças na
produção econômica do espaço, mas também na produção sexista. Isso é possível a partir da
participação da mulher em esferas que no geral lhe são negadas, como em espaço de
discussão e decisão, lideranças, coordenações, esferas públicas políticas.
Dessa feita, por um lado pode-se entender o envolvimento das mulheres com a luta
por moradia como mais um mecanismo que reitera a divisão sexual do trabalho, na medida
em que elas estariam defendendo suas casas, o que envolve repetidamente o cuidado dos
seus filhos e do lar. Por outro, contudo, é necessário afirmar aqui o rompimento com essa
simples manutenção da divisão sexual do trabalho na medida em que não somente as
mulheres saem da esfera privada onde estavam reclusas, como a ressignificam,
ressignificando junto a perspectiva de espaços de política e quem está legitimado a ocupálos.
É claro que somente a presença de mulheres nos movimentos de moradia, seja como
participantes ou lideranças, não faz de um movimento necessariamente feminista a priori. Isso
porque a construção do debate e da prática feminista, que busca romper com as
desigualdades de gênero, pressupõe não só a presença feminina, mas também a formação e
a construção de ações que reflitam essa perspectiva. Tanto somente a presença das mulheres
não garante a associação à luta feminista que observa-se, ainda hoje, em grande medida, a
reprodução de diversas atitudes e políticas que reiteram a desigualdade de gênero e os
privilégios masculinos.
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Dessa feita, as pautas dos movimentos sociais de moradia e reforma urbana tratam
diretamente das experiências vividas pelas mulheres pobres no espaço urbano e em seu
cotidiano doméstico. Esse elemento é condição determinante na mobilização e organização
delas nesses movimentos. Se a presença de mulheres não desperta, necessariamente, nem
nelas nem nos movimentos, uma atitude feminista, pode-se dizer de uma reconfiguração de
papéis de gênero, o que se faz como uma prática geradora de mudanças a partir de disputas
vez que, no sentido de Lefebvre, o espaço é não somente materialidade, mas é também
criador de cotidianos a partir dos encontros e disputas– e, portanto, transformador deles a
partir das políticas no e do espaço.
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Políticas públicas para mulheres: a experiência do enfrentamento à violência
doméstica na Zona Rural do Estado da Bahia

Adriana dos Santos Marmori Lima – Universidade do Estado da Bahia - UNEB
Gerusa Cruz Sobreira - Universidade do Estado da Bahia - UNEB
Denise Farias da Trindade – CEPEX - DH/UNIBAHIA
Ideojane Melo Conceição – Universidade do Estado da Bahia

1 INTRODUÇÃO

As políticas públicas surgiram, enquanto área do conhecimento, vinculadas às
Ciências Políticas, inicialmente nos EUA, perpassando pela América Latina, pelo continente
europeu e diversos países com o intuito de analisar o Estado, os Governos e as instituições
no cumprimento de suas funções. Souza (2003, p.13) apresenta a política pública como o
campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou
analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo
ou curso dessas ações e/ou entender por que e como as ações tomaram certo rumo em lugar
de outro (variável dependente).
Tomando o conceito de políticas públicas, de acordo com Windhoff-Héritier (1987,
p.68), como “a convicção de que um problema social precisa ser dominado política e
administrativamente” é que trazemos, para o centro da discussão, o problema da violência
contra as mulheres à luz das desigualdades de gênero. Sendo que para Madeira e Costa
(2002, p.83)
gênero é uma categoria que não trata de diferença sexual, mas sim
de relação social entre mulheres e homens entendendo como se
constrói enquanto sujeitos sociais. Tal categoria não se caracteriza
apenas como analítica e descritiva, é também histórica. Dessa forma,
a categoria gênero surge a fim de dar conta da discussão acerca da
subordinação da mulher, sua reprodução e as várias e diversas
formas que sustentam a dominação masculina na sociedade, através
da desigualdade de gênero imposta. ( MADEIRA; COSTA , 2002,

p.83)

Desde o nascimento os seres humanos internalizam roteiros de comportamento, nos
quais homens e mulheres devem agir, reproduzindo comportamento automaticamente de
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modo que não ser percebe muitas vezes pelos atores sociais. Sobre isso, resalta Bourdieu
que
a divisão entre os sexos parece estar na ordem ‘natural das coisas’,
como se diz por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de
ser inevitável: ela está presente, ao mesmo tempo, em estado
objetivado nas coisas (na casa, por exemplo, cujas partes são todas
‘sexuadas’), em todo o mundo social e, em estado incorporado, nos
corpos e nos habitus dos agentes, funcionando como sistemas de
esquemas de percepção, de pensamento e de ação.( BOURDIEU

,2014, p.21).

Os estudos de Durkheim (2012) nos aproximam do conceito de fato social que é
caracterizado como formas de pensar e agir que envolvem a coercitividade, a exterioridade
e a generalidade. Logo, o fenômeno da violência, como fato social, opera com essas três
características e está para além do conceito de crime e agressão física, manifestando-se de
forma física ou simbólica, sobretudo nas relações sociais de desigualdade.
Assim, fica evidente que o fenômeno da violência contra a mulher é, sobretudo, uma
manifestação da violência simbólica, onde o homem ocupa lugar central entre os gêneros,
impondo autoridade moral e de poder sobre as mulheres. Deste modo, diante da opressão,
as mulheres reagiram e começaram a travar a luta pela igualdade de direitos entre gênero,
contestando o que lhes foi inculcado como proibido e/ou inacessível e impondo derrotas à
sociedade patriarcal que têm se processado, gradualmente, ao longo da história.
Portanto, este estudo tem como propósito analisar as políticas públicas voltadas para
o enfrentamento à violência doméstica, no meio rural do Estado da Bahia, com a finalidade
de estimular a compreensão sobre a situação das mulheres, tendo em vista as
especificidades das mulheres que vivem em áreas afastadas dos grandes centros urbanos,
bem como mostrar as políticas institucionais que estão em curso no Brasil para auxiliar na
superaração do problema, sem perder de vista as intencionalidades e as características de
execução e avaliação das Políticas Públicas.
Para tanto, nos debruçamos sobre a experiência da atuação das Unidades Móveis
de Acolhimento à Mulher, destacando os Movimentos Sociais de mulheres e suas
contribuições para a politização do fenômeno da violência contra a mulher e suas diversas
manifestações, forçando o Estado a intervir e auxiliando as mulheres na elaboração de
estratégias de enfrentamento à desigualdade de gênero e na conquista de espaços que lhes
foram (e ainda são) negados pela estrutura patriarcal, alterando, assim, parcialmente o perfil
político, econômico e cultural da sociedade brasileira.
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2. DE SUBALTERNAS A PROTAGONISTAS: AS MULHERES EM MOVIMENTO E A
INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS DEMANDAS FEMINISTAS

Capazes, assim como os homens, de produzir conhecimento e atuar em diversas
esferas da vida, os saberes femininos sempre foram desconsiderados e o processo
educativo das mulheres, orientado pela Igreja Católica, durante séculos (MATOS;GITHAY,
2007), era calcado nos ideais de virtude e submissão aos homens, em prol da constituição
de um tipo ideal de esposa: virgem antes do casamento, servil ao esposo, sexo para
procriação e satisfação do marido, zelosa com o lar e com a família.
Para elas, foram apresentados outros lugares como sendo o “lugar de mulher”, onde
a fragilidade, a obediência e a sensibilidade davam a tônica do processo. E, seguindo uma
lógica de inversão do jogo de poder, a sociedade patriarcal inculcou nas mulheres que no
âmbito privado/doméstico, lugar que lhes fora reservado, elas tinham poderes. Comumente,
ouvimos nos discursos masculinos que “quem manda em casa é a patroa1” ou até mesmo a
reprodução desse discurso por parte de uma parcela de mulheres, no entanto, Perrot (1988,
p. 172) questiona: “já que as mulheres têm tais poderes, o que elas reivindicam?”. Ou,
ainda, se a Carta Magna brasileira garante a igualdade, por que as mulheres estão lutando
por direitos?
Em um processo árduo e de mobilização constante, as mulheres vêm batalhando contra a
desigualdade de gênero. Segundo Santos (2011, p.84), “o feminismo tem sua origem no
século XIX, período em que os povos adotaram cada vez mais a percepção que as
mulheres são oprimidas numa sociedade centrada no homem, por meu meio do legado do
patriarcado”. E, ainda:
o feminismo aparece como um movimento libertário, que não
quer só espaço para a mulher – no trabalho, na vida pública,
na educação –, mas que luta, sim, por uma nova forma de
relacionamento entre homens e mulheres, em que esta última
tenha liberdade e autonomia para decidir sobre sua vida e
seu corpo. (PINTO, 2010, p.16)

No Brasil, as mulheres conseguiram conquistar diversos direitos, entre os séculos
XIX e XXI, dentre estes: frequentar os bancos escolares (no ensino básico, em 1827 e
superior em 1879), votar (1932), estatuto da mulher casada (1962), lei do divórcio (1977),
igualdade formal perante a Constituição (1988), delegacias da mulher (1985), juizados

O termo “patroa” fica mais evidente, de acordo com Perrot (1988), na França e na Inglaterra no século XIX,
onde mulheres são as responsáveis pela gestão do lar, sobretudo no que diz respeito ao orçamento, portanto o
emprego dessa linguagem empresarial.
1
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especiais criminais (1995), Cota de Gênero para Candidaturas (1995)2; Novo Código Civil
(2002), Lei Maria da Penha (2006) e Lei do Feminicídio (2015). Somando-se a isso, há um
crescimento da participação das mulheres em diversos setores da economia do País;
ocupação de postos de trabalho/profissões, culturalmente, reservadas ao gênero masculino
e na gestão de órgãos públicos e instituições privadas; criação de organismos públicos e
políticas voltadas para a autonomia e empoderamento das mulheres.
De acordo com Farah (2004), o impacto dos movimentos sociais foi fundamental
para que as primeiras políticas públicas, registradas na década de 1980, fossem
implantadas pelo Estado brasileiro. Sobre as políticas públicas voltadas para o
enfrentamento à violência contra as mulheres, no âmbito governamental, Santos (2008,
p.02) afirma que:
o processo de institucionalização das demandas feministas nesta
área pode ser identificado com três momentos institucionais: primeiro
o da criação das delegacias da mulher, em meados dos anos 1980;
segundo, o do surgimento dos Juizados Especiais Criminais, em
meados dos anos 1990; terceiro, o do advento da Lei 11.340, de 7 de
agosto de 2006, a chamada Lei “Maria da Penha”.( SANTOS , 2008,

p.02)

E mais recentemente, há o quarto momento, quando o Governo Federal sanciona a
Lei 11.104/15 – conhecida como Lei do Feminicídio – que altera o Código Penal Brasileiro
(CPB) e prevê o feminicídio como qualificador do Artigo 121 do CPB. Esta lei aumenta a
pena nos casos em que a morte da vítima ocorre em decorrência de violência doméstica e
familiar ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Apesar das significativas conquistas de enfrentamento a violência conta a mulher, os
movimentos de mulheres continuam na luta pelo fortalecimento e efetivação das políticas
existentes. Para tanto, é necessária o aumento de recursos, nesse campo (BRASIL, 2003),
de modo que, a mulher que se encontra no ciclo de violência tenha um acolhimento digno e
que de fato seja exterminada todas as formas de violência de contra as mulheres.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES: PANORAMA DAS AÇÕES VIGENTES NO
BRASIL E NO ESTADO DA BAHIA

Muitas foram às conquistas das mulheres nos vários ambitos da sociedade,
principalmente, no que diz respeito a sua atuação nos diversos espaços, no mercado de

2

Quando a Lei 9.100/95 foi criada, previa cota de 20% para as mulheres. Posteriormente, o art. 10, §3º, da nova
Lei (Lei 9.504/97) assegurou a reserva de 30% (mínimo) e 70% (máximo), para cada gênero, do número de
candidaturas a que os partidos políticos e coligações têm direito. Por questões hermenêuticas, a redação foi
alterada pela Lei 13.034/09, embora o percentual continue o mesmo.
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trabalho, na política e, principalmente, no campo dos direitos humanos. Ainda assim,
contraditoriamente,

no

século

XXI

muitas

mulheres

sofrem

violência

de

seus

(ex)companheiro/(ex)maridos.
A violência contra as mulheres é um problema social antigo e que apesar de estar
sendo enfrentado, ainda é uma dura realidade. Este fenômeno histórico foi definido na
Declaração sobre a Eliminação da Violência Contra as Mulheres3 da Organização das
Nações Unidas (ONU), no Artigo 1º, como:
qualquer ato de violência baseado no gênero do qual resulte,
ou possa resultar, dano ou sofrimento físico, sexual ou
psicológico para as mulheres, incluindo as ameaças de tais
atos, a coação ou a privação arbitrária de liberdade, que
ocorra, quer na vida pública, quer na vida privada. (ONU,
1993)

Dados do relatório emitido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos são referentes ao
Ligue 1804, no período de Janeiro a Julho de 2015, revelam que a violência contra as
mulheres é algo que precisa de atenção de toda a sociedade principalmente na fiscalização
e cumprimento da Lei Maria da Penha.
As ferramentas jurídicas do Estado, supracitadas, embora empenhadas em agir de
forma fria e repressiva, são importantes no enfretamento à violência doméstica contra as
mulheres, sobretudo, por encorajar, de certa forma, as mulheres a fazer as denúncias. Mas,
elas, ainda, se intimidam em fazer as denúncias e, de acordo com Almeida (2014, p.17),

algumas mulheres utilizam a denúncia para dar um alerta aos
agressores, uma espécie de susto, ameaça. A rigidez na Lei
Maria da Penha que vem sendo construída, dificulta mais este
processo. Agora não se pode mais retirar a queixa que você
prestou na DEAM, pois muitas mulheres tiravam a queixa,
também, por imposição do agressor, ou ameaça.( ALMEIDA

, 2014, p.17)

3

Este documento foi proclamado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), na
resolução 48/104, de 20 de Dezembro de 1993. Sendo, este, o primeiro documento internacional de direitos
humanos focado, exclusivamente, na violência contra a mulher.
4

Este serviço foi criado em 2005 com o objetivo de auxiliar as mulheres com informações sobre procedimentos
a serem adotados em caso de violência. Em 2014, ele foi transformado em dique-denúncia e a principal porta de
entrada de dados sobre violência doméstica em todo o País. Evidentemente, o Ligue 180 não substitui o número
190 da Central de Polícia que deve ser acionado, imediatamente, em casos de flagrante.
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Neste sentido, no Art 1° da Lei 11.340/2006, que ficou popularmente conhecida como
Lei Maria da Penha, apresenta o seu objetivo:
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados
pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às
mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
(BRASIL, 2006).

O conceito desse tipo de violência adotada pela Política Nacional fundamenta-se na
no Art. 5º, da supracitada lei, “configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial”. É necessário para melhor compreender a violência
contra a mulher, inclusive no que tange á construção de políticas públicas de prevenção e de
enfrentamento a este tipo de violência, levar em consideração as relações desiguais de gênero
como problema estruturante e gerador da violência.
Contudo, para que haja a efetivação da lei Maria da Penha, há a necessidade de
uma pactuação entre Governo Federal, Estadual e Municipal para que os entes federados
possam cumprir seu papel e garantir de fato a efetivação do que está previsto legalmente.
Neste sentido, foi lançado em agosto de 2007 como parte da Agenda Social do Governo
Federal, Pacto Nacional pelo Enfrentamento à violência contra as Mulheres, um acordo
federativo entre os três entes federativos, no intuito de planejarem ações em conjunto para a
consolidação da Política Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e das
políticas públicas para as mulheres que se corporificaram a partir da criação e execução de
programas pautados nos seguintes Eixos: 1- Garantia da aplicabilidade da Lei Maria da
Penha; 2- Ampliação e Fortalecimento da rede5 de Serviços para mulheres em situação de
Violência; 3- Garantia da Segurança cidadã e acesso à justiça; 4-Garantia dos Direitos
Sexuais e Reprodutivos, Enfrentamento à Exploração Sexual e ao Tráfico de Mulheres; 5Garantia da Autonomia das Mulheres em Situação de Violencia e Ampliação de seus
Direitos.
5

Rede é a articulação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar, Varas adaptadas, promotorias
especializadas, núcleos de gênero no Ministério Público, Defensoria Pública e Núcleos/Centros de atendimento
às mulheres.

Anais do IX Encontro da ANDHEP - GT12

ISSN: 2317-0255

Tais legislações foram criadas perspectivando a implementação das políticas
publicas de enfrentamento e combate a violência contra a mulher, diante da necessidade de
efetivação e “frente aos prejuízos ao desenvolvimento pessoal e social que atingem as
mulheres em situação de violência e em iminente risco de vida” (BRASIL, 2003). Com isso,
outras ferramentas estratégicas foram criadas para execução das políticas de enfrentamento
a violência contra as mulheres. Para tanto, o Programa Nacional “Mulher: Viver sem
Violência”6 foi instituído antevendo a construção e implantação em todo território nacional,
com aporte financeiro do Governo Federal, de um espaço especializado denominado Casa
da Mulher Brasileira7. Além dessa iniciativa, outras como o atendimento através da Central
Ligue 180, o acompanhamento e avaliação dos documentos oficiais em vigência, a saber:
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, Politica Nacional de Enfrentamento à
Violência Contra as Mulheres, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e o
financiamento das Unidades Móveis de Atendimento às mulheres do campo e das florestas,
são ações que compõem Política Pública em vigência no país e no Estado da Bahia, no que
tange a efetivar a proteção e o enfrentamento a violência contra as mulheres.
De acordo com o levantamento dos dados oficiais, no ranking dos estados
brasileiros, a Bahia ocupa o sétimo lugar e é possivel observar, no mesmo relatório, que o
universo de mulheres residentes nos municípios em comparação ao número de registros no
serviço Ligue 180 ainda é reduzido. Vejamos:
TABELA 1- RANKING DOS ESTADOS (EM NÚMEROS DE OCORRÊNCIAS)

Posição

UF

Quantidade de
Registros

Total de
Mulheres

1º

DF

2.120

1.337.726

Taxa de
Registro pela
população
feminina por
grupo de
100.000
mulheres
158,48

6

O Programa foi criado pelo Governo Federal, através do Decreto presidencial nº 8.086, de 30 de Agosto de
2013 com o objetivo de integrar os serviços públicos existentes voltados para mulheres em situação de violência.
7

O objetivo desta ação é ser um espaço que congrega serviços especializados para os mais diversos tipos de
violência contra as mulheres: acolhimento e triagem; apoio psicossocial e atendimentos de urgência em saúde;
delegacia; Juizado; Ministério Público, Defensoria Pública; promoção de autonomia econômica; cuidado das
crianças – brinquedoteca; alojamento de passagem (até 24h) e central de transportes. Atualmente, o Governo
Federal já construiu e inaugurou duas unidades: Campo Grande – MS e Brasília – DF.
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2º
MS
1.126
1.229.166
3º
RJ
7.629
8.366.663
4º
ES
1.526
1.783.002
5º
AP
277
334.015
6º
GO
2.188
3.022.503
7º
BA
4.615
7.141.064
8º
SE
677
1.062.982
9º
RS
3.222
5.489.827
10º
PA
2.208
3.762.833
11º
SP
12.247
21.180.394
12º
AL
924
1.608.975
13º
PR
2.930
5.311.098
14º
MG
5.222
9.954.614
15º
MT
769
1.485.097
Fonte: Brasil. Secretaria de Políticas para Mulheres (2014).
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91,61
91,18
85,59
82,93
72,39
64,63
63,69
58,69
58,68
57,82
57,43
55,17
52,46
51,78

Apesar das lutas travadas pelos movimentos feministas e de mulheres, e do
aparente esforço dos equipamentos/órgãos gerais e especializados em atendimento as
mulheres em situação de violência, da criação da política de enfrentamento, ainda, é
possível perceber lacunas operacionais nos atendimentos e encaminhamentos quando da
procura aos mesmos, por parte das mulheres, vislumbrando atendimento para finalizar os
processos satisfatoriamente.
FIGURA 1- Encaminhamentos aos órgãos competentes

Fonte: Brasil. Secretaria de Políticas para Mulheres (2014)
FIGURA 2 - Risco sentido por mulheres

Os principais riscos sentidos pelas mulheres que buscam o serviço 180 residem em:
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Fonte: Brasil. Secretaria de Políticas para Mulheres (2014)

Vale resaltar, que muitos dos municípios baianos não possuem uma estrutura para
atender a grande demanda da população no que se refere às Políticas para as Mulheres no
estado. Desse modo, as estruturas das secretarias que são responsáveis em desenvolver
as Políticas de Assistência Social sobrecarregadas, fazendo com que os poucos
equipamentos específicos relacionados à execução da Política para a Mulher não possuam
estrutura e a destinação orçamentária suficiente para um funcionamento com maior
qualidade na prestação de serviços.

3.1 OS CAMINHOS PARA A IGUALDADE DE GÊNERO NO ESTADO DA BAHIA

A partir da criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres em 2003 que hoje integra o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos
- é que é fortalecido enquanto uma das ações prioritárias da Política de enfrentamento a
violência. Dessa forma, os estados brasileiros criaram nas suas estruturas de governos as
Secretarias Estaduais de Políticas para Mulheres/SPM. No Estado da Bahia a SPM/BA foi
criada em 2011, através da Lei 12.212/11 que é um lugar estratégico de acesso e
conhecimento das políticas públicas construídas e em fase de implementação no estado.
A SPM/BA tem a missão institucional de “elaborar, propor, articular e executar
políticas públicas para todas as mulheres, respeitando suas diferenças com prioridade para
as mulheres em situação de pobreza e/ou vulnerabilidade social em todo Estado da Bahia”.
(BAHIA, 2011). De forma ordenada , a SPM/BA, tem como visão de futuro “ser referência na
promoção da equidade de gênero e na redução das desigualdades sociais, raciais,
econômicas e culturais das mulheres baianas” (BAHIA, 2011). Tendo definido como
prioritários os dois eixos de atuação: A) Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra as
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Mulheres; B) Autonomia das Mulheres – com ênfase na inclusão produtiva, políticas estas
previstas para serem implementadas conforme previsão no Plano Plurianual – PPA de 20122015.
As principais ações desenvolvidas do Plano na dimensão dos Eixos: “A” têm sido as
campanhas publicitárias anuais, a pactuação com os Municipios a fim de instalar os centros
de Referência de Atendimento as Mulheres (CRAMS), a criação e realização de reuniões do
Fórum Estadual de Combate a Violência Contra as Mulheres do Campo e da Floresta,
espaço que discute a execução do projeto das “Unidades Móveis”, participação da
secretaria nos eventos para discussão sobre a temática em todo o estado. No eixo “B”, as
atividades estão voltadas para a elaboração e execução de projetos que fomentem a
autonomia das mulheres, através da educação ou do trabalho. Como o incentivo à
participação no Programa Trilha Mulheres (educação profissionalizante), a instalação de
casas de farinha no campo e/ou financiamento de projetos via edital para cooperativas de
mulheres e grupos vulneráveis.
A fim de subsidiar o alcance de seus objetivos foi criado e implantado o Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher (CDDM), Câmara Técnica do Pacto Estadual
pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e elaborado o Plano de Ação pelo
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres na Bahia.
Desta forma, compreendendo o papel relevante das Politicas Públicas dos Governos
Federal, Estadual e Municipal para a garantia dos direitos das mulheres do campo é que tais
políticas devem se pautar na realidade atual, visto que: a) o acesso e a garantia aos direitos
conquistados ainda não se popularizou; b) a sociedade em sua maioria continua com o
pensamento machista, sexista e preconceituoso, como consequência da influência da
cultura do patriarcado; c) a remuneração em instituições privadas para as mesmas
atividades desenvolvidas por homens é diferenciada sendo pago menor valor para
mulheres; d) mulheres são violentadas e alvo do ódio de muitos homens principalmente de
seus parceiros afetivos; e) a autonomia pelo trabalho não se dá na mesma proporção de
oportunidades; f) em casa as mulheres assumem as atividades domésticas sem a divisão do
trabalho, fazendo dupla jornada; g) lésbicas são acometidas por “estupros corretivos”; h)
mulheres negras são discriminadas, mulheres do campo têm pouco acesso aos estudos e
às informações; i) mulheres indígenas continuam na luta por direitos e invisibilizadas; j) as
políticas públicas, mesmo construídas com a participação de alguns setores da sociedade
civil, ainda não atendem em quantidade e qualidade a todas as mulheres conforme o
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principio constitucional; l) a bibliografia especializada ainda é reduzida, decorrente da pouca
relevância dada à temática no currículo escolar e nas universidades.
Diante disso, as políticas públicas para mulheres trazem em si a dimensão histórica
do ser mulher no espaço-temporal que se modifica cotidianamente e ao mesmo tempo
clama por transformações substanciais que venham de fato valorizar o ser humano em sua
complexidade, plenitude e com garantia de direitos vitais.
Para o Movimento Feminista e de mulheres, essas conquistas ainda não são
suficientes para auxiliar as mulheres no enfrentamento à violência: é preciso auxiliá-las na
tarefa de compreender as violências às quais foram e estão submetidas cotidianamente e
promover, através de políticas públicas, ações que subsidiem a promoção da sua autonomia
e por isso, elas continuam a se organizar para cobrar não apenas do Estado a
institucionalização de suas demandas como também da sociedade o reconhecimento das
conquistas e o direito a ter uma vida digna, sem violência.

3.2 AS MULHERES DO CAMPO E DA FLORESTA: A ATUAÇÃO DAS UNIDADES
MÓVEIS NA ZONA RURAL DA BAHIA
A violência contra as mulheres é um fenômeno que está presente em todo o mundo
e atingem as mulheres em todas as idades, independente do grau de instrução, classes
sociais, raças, etnias, urbanas ou do campo, religiosidade e orientação sexual. Contudo,
Carneiro (2003, p.118) nos chama a atenção que “em conformidade com outros movimentos
sociais progressistas da sociedade brasileira, o feminismo esteve, também, por longo
tempo, prisioneiro da visão eurocêntrica e universalizante das mulheres”. O Brasil é um País
de dimensões continentais, onde vivem diversos povos, com tradições e costumes
diferentes, portanto, não se pode desprezar a diversidade cultural no momento da
formulação das políticas públicas. É preciso que as outras mulheres subalternizadas e que
estão distantes dos centros urbanos (quilombolas, indígenas, rurais, das águas e das
florestas) participem do momento da formulação e implementação das políticas de
enfrentamento à violência. Diante dessa diversidade, Costa, Lopes e Soares (2014, p.215)
ressaltam que:
no meio rural, a violência adquire formas complexas e
múltiplas e manifesta-se nas relações sociais cotidianas,
evidenciadas pela discriminação quanto à posse, ao trato e
ao manejo da terra, sobrecarga de trabalho justificada nas
assimetrias de poder,
que sustentam
hierarquias
intrafamiliares e sociais, e na legitimidade masculina da
divisão sexual do trabalho no âmbito da agricultura familiar.(

SOARES, 2014, p.215)

Anais do IX Encontro da ANDHEP - GT12

ISSN: 2317-0255

E no bojo dos movimentos contestatórios, que lutam em defesa das mulheres e para
que as diferentes realidades sejam contempladas, surge a Marcha das Margaridas, no início
do Século XXI, no Brasil. No processo de constituição desse movimento, as organizadoras
decidiram homenagear uma mulher cuja história de vida, para elas, significa a essência da
Marcha: Margarida Alves.
Na ocasião da 1ª edição da Marcha no ano de 2000 – já ocorreram quatro edições
(2000, 2003, 2007 e 2011) – completavam 17 anos do assassinato da líder dos
trabalhadores rurais paraibana, Margarida Alves, sem sequer os responsáveis pelo crime
terem sido punidos, portanto essas mulheres buscaram homenageá-la pela coragem de
enfrentar os latifundiários em defesa dos trabalhadores do campo. Ainda, de acordo com
Silva (2008, p.88)
a denominação da Marcha como Marcha das
Margaridas foi uma forma de tornar pública a situação
de desigualdades nas quais vivem as trabalhadoras
rurais, evidenciar as diversas formas de violências
enfrentadas e a situação de pobreza na qual vivia a
maioria das mulheres. A MM é uma das maiores
manifestações populares que ocorrem atualmente no
País e integra a agenda dos movimentos sociais do
campo. (SILVA, 2008, p.88)
Cansadas de sofrer em silêncio e de serem esquecidas pelas políticas públicas do
Estado, as mulheres do campo e da floresta se organizaram em fóruns, nas diferentes
Unidades da Federação, a MM junto com os movimentos de mulheres rurais, secretarias de
sindicatos das trabalhadoras e trabalhadores rurais travaram lutas e fizeram o alerta frente à
violência que acomete as mulheres rurais, na busca por conquistas no campo das políticas
para as mulheres, sobretudo, a política de enfrentamento a violência. Para compor uma
pauta que representasse seus anseios, junto ao Governo Federal, no tocante à coibição da
violência doméstica nos locais mais afastados dos grandes centros urbanos.
Nos últimos anos as mulheres rurais tiveram ganhos reais na efetivação dos seus
direitos e do acesso as políticas públicas. Mas apesar de maior acesso, ainda, é muito
demorada a concretização dos direitos dessas e, vale resaltar que as mulheres rurais são as
responsáveis pelos trabalhos domésticos porque a relação familiar foi pouco alterada,
apesar das mudanças sociais que estas demandam.
No que se refere a região Nordeste, com destaque aqui para o estado da Bahia não
foi diferente, pois as árduas condições de vida que permeiam a história das mulheres rurais
nesta região, pois as duras condições de trabalho mal remunerado, e/ou quando não
remunerado, paralelo à ausência de políticas públicas que promovam e garantam a

Anais do IX Encontro da ANDHEP - GT12

ISSN: 2317-0255

dignidade de vida aos cidadãos e cidadãs são marcas da região, ausência essa que legitima
uma negação dos direitos sociais básicos à população.
Mesmo com os avanços das mulheres rurais nos diversos campos sociais, a luta por
cidadania e busca constante por sua dignidade, pouco mudou o dia-a-dia destas mulheres,
que ainda vivem sob a opressão das questões socioeconômicas e culturais. Uma vez que,
estas convivem com quilômetros de caminhada diária em busca de água, transporte
arriscado em caminhões de feira para comercializar seus produtos e diária de trabalho com
valor diferente das que os homens recebem, para exercer a mesma função que eles e são
responsáveis pelas atividades domésticas, pois não existe divisão sexual destes afazeres e
estão vulneráveis aos diversos tipos de violência sem ao menos ter órgãos/.
Neste sentido, em 2011, depois de todo esse processo de articulações e passeatas,
a Presidenta Dilma Rousseff anunciou durante a Marcha das Margaridas a criação das
Unidades Móveis de Acolhimento à Mulher do Campo, da Floresta e das Águas como
estratégia para coibir a violência de gênero nas comunidades afastadas dos grandes
centros.
Em todo o País, existem 54 ônibus equipados e adaptados, cuja estrutura física
comporta duas salas de atendimento (assistência psicossocial e jurídica), cozinha e
banheiro, onde as profissionais da equipe multidisciplinar (acolhedora, assistente social,
psicóloga e advogada) atuam no atendimento em todas as Unidades Federativas e, além
dos ônibus, existem as Unidades pluviais que são responsáveis pelo atendimento da Região
Amazônica.
Na Bahia, a escolha dos locais de atendimento é de responsabilidade dos
Movimentos Sociais – cujos militantes e representantes dos Territórios de Identidade8
integram o Fórum9 Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher do Campo, da
Floresta e das Águas – que em reunião com a Secretaria Estadual de Políticas para as
Mulheres planeja a rota que será percorrida pela Unidade Móvel. Neste processo, há a
participação da Assistente de Ações em Campo10, na condição de Representante da
SPM/BA, que após a definição da rota, passa a segui-la, no intuito de anunciar a chegada
da Unidade Móvel no município e, a partir daí, junto com o Poder Público local, o Fórum
8

A Secretaria Estadual de Planejamento da Bahia (SEPLAN) divide o Estado em Territórios de Identidade, onde
há a abrangência de diversos municípios que apresentam características similares, como: economia, cultura,
dentre outras. Cada um, dos 27 Territórios, possui sua representação.
9

Ao todo, 18 órgãos governamentais e entidades da Sociedade Civil têm assento no Fórum Estadual, conforme
Artigo 2º da Portaria nº42/2007 da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República – SPM/PR.
10

Profissional, vinculada à equipe da Unidade Móvel, portanto à SPM/BA, que tem a responsabilidade, junto
com o Fórum Estadual, de articular e mobilizar previamente a Rede de Atenção Local (Centros de Referência da
Mulher ou de Assistência Social, Movimentos Sociais, Delegacias Especializadas, etc.) para a chegada do
equipamento.
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Territorial

definem,

estrategicamente,

as

localidades/povoados/distritos onde foi identificada a demanda pelo serviço.
Estas profissionais, antes de atuarem, são preparadas através de uma formação com
duração de 40 horas, onde lhes são fornecidas noções básicas de atendimento às mulheres
em situação de violência, além de informações sobre as normas técnicas, dentre outros
documentos confeccionados pela SPM nacional.
Os dados divulgados em Junho de 2015, pelo Governo Federal, revelam que, desde
2013, as Unidades Móveis já atenderam 25 mil mulheres em 225 municípios brasileiros. É
um número tímido, diante do universo de 14.133.191 mulheres que vivem na Zona Rural do
Brasil (IBGE, 2010) em 5.570 municípios, o que demonstra que o desafio é grande.
Na Bahia, as Unidades Móveis começaram a atuar em junho de 2014, portanto tratase, ainda, de um projeto piloto, mas que, apesar disso, vem proporcionando a estas
mulheres, o conhecimento sobre os seus direitos e o entendimento sobre os diversos tipos
de violência que constam na Lei 11.340/0611, assim, facilitando a identificação de suas
manifestações e representando uma esperança, uma porta de entrada para sair da situação
de violência.
Contudo, a ida ao campo exige das profissionais muito mais do que 40 horas de
formação e do que a própria formação acadêmico-profissional: é preciso compreender o não
dito pelas palavras e que é dito pelas expressões. É preciso, também, conhecer
(minimamente) o contexto da localidade que a mulher vive; criar estratégias para deixá-las
confiantes e confortáveis com a equipe multidisciplinar para, então, buscarem o serviço
especializado e o atendimento individual.
Independente da mobilização realizada antes da chegada da Unidade, no local,
conforme apontamos anteriormente, as técnicas realizavam “busca ativa” com o propósito
de conhecer as mulheres, a localidade e tentar desconstruir alguns preconceitos/medos que
as impediam de se aproximar do serviço. Nesse momento de visitação, as mulheres são
convidadas a participar da roda de conversa e, nessas são estimuladas a falar a partir da
sua realidade sobre as questões de gênero, da divisão sexual do trabalho e sobre as
manifestações de violência contra as mulheres. Sendo assim, esta metodologia ajuda a criar
laços de confiança e, neste espaço, já é possível identificar as mulheres que estão e/ou
estiveram em situação de violência, através dos seus relatos, do seu silêncio e de suas
expressões corporais.
Após este processo, as mulheres são convidadas, novamente, para os atendimentos
individuais dentro das salas do equipamento, com atendimento humanizado de modo que

11

A Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) classifica a violência em: física, psicológica, moral, sexual e
patrimonial.
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seja sempre respeitado o livre arbítrio, facultando a participação delas e mantendo a ética e
o sigilo do atendimento especializado. Em caso positivo, as profissionais auxiliam a mulher
no seu processo de catarse e orientam, durante o atendimento, como proceder com a
denúncia e é feito o encaminhamento para a Rede de Atenção e Proteção as Mulheres em
Situação de Violência ou Rede Socioassistencial mais próxima; já em caso negativo, as
demandatárias já deixam as rodas sabendo sobre seus direitos e levam os materiais
informativos confeccionados pela SPM, onde constam informações sobre a Lei Maria da
Penha, formas de contato, dentre outras informações relevantes. Em ambos os casos, elas
são orientadas sobre os serviços de atendimento que existem nos locais mais próximos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência contra as mulheres é um fenômeno histórico e que exige empenho de
toda a sociedade e dos organismos governamentais, no seu enfretamento. Ao longo desse
estudo, procurou-se evidenciar o histórico de luta das mulheres brasileiras bem como as
contribuições dos Movimentos de mulheres e feministas para que algumas conquistas no
âmbito político e cultural fossem obtidas, a nível nacional. Dentro dessa esfera, buscou-se
dialogar com a realidade das mulheres que vivem fora dos centros urbanos salientando a
importância das políticas públicas no enfretamento à violência doméstica em áreas rurais do
Estado da Bahia, especificamente, a partir da presença das Unidades Móveis de
Acolhimento à Mulher.
Sendo assim, o atendimento a esta parcela de mulheres permite perceber que a
realidade delas é negligenciada, pois sofrem vários tipos de violência e muitas vezes não
são acolhidas por falta dos equipamentos específicos e necessários para esse tipo de
atendimento, sobretudo, na Zona Rural. Diante disso, elas permanecem enfraquecidas na
busca de uma solução para o caso de violência, haja vista que muitas chegam a se deslocar
cerca de 180 km de distância em relação à sede do município, em virtude da extensão
territorial do mesmo, como é o caso das mulheres indígenas que vivem no Território
Indígena de Barra Velha (etnia Pataxó), município de Porto Seguro – BA, um dos locais
atendidos.
Dessa forma, a maioria das mulheres, que está em situação de violência, continua
silenciando a violência e perdendo o estímulo para uma possível denúncia e enfrentamento
dessa situação devido à ausência de mecanismos de proteção que, na maioria dos casos,
encontram-se aglutinados nos centros urbanos, portanto há uma dificuldade que caminha
em mão-dupla: o Estado não consegue chegar à localidade, satisfatoriamente (quando
chega) e a mulher não consegue chegar ao serviço no centro da cidade. E isso, também,
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reflete na geração de dados estatísticos que apontam onde há incidência de casos de
violência doméstica, fora dos centros urbanos, e que precisa de maior atenção por parte dos
órgãos governamentais.
É inegável os avanços, nos últimos anos, nas Políticas Públicas para as Mulheres,
sobretudo, no campo da política de enfrentamento a violência contra as mulheres. No
entanto, os desafios e muito se tem a avançar na implementação das políticas,
principalmente, na construção sociocultural da formação de mulheres e homens, de modo
que, as mulheres sejam respeitadas em todas as suas especificidades e diversidade. Com
isso, faz-se necessário a (re)significação de como esta colocada a relação de gênero, pois
somente assim as mulheres se sentirão fortalecidas, autônomas e livres para ter suas
escolhas e tenham coragem para romper com o medo e denunciar as diversas formas de
violência as quais estão/são expostas.
O conjunto de políticas públicas em vigência, no Brasil, também, permite constatar
que há uma articulação entre os entes federados para a implantação e monitoramento
dessas políticas públicas, entendendo que se trata de um problema grave, o que é
imprescindível para continuar a transformação da cultura da violência contra a mulher
arraigada na sociedade brasileira, fazendo com que esta compreenda que as mulheres são
seres humanos com direitos iguais e que não são apêndice do homem e, assim, eliminem
os resquícios da cultura sócio histórica de subalternização das mulheres, ainda, presentes
nas relações sociais.
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Direitos Humanos e saúde da mulher: uma relação simbiótica

Moara Ferreira Lacerda1 (Universidade Vila Velha)

Introdução

A luta pelos direitos das mulheres enquanto direitos humanos é relativamente recente
considerando o longo processo de construção social dos direitos humanos na sociedade
internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, foi um
passo embrionário, mas fundamental para o começo da consolidação desses direitos. Não
obstante, uma análise crítica da história nos revela que a concepção universalista imposta
pela DUDH mascara determinações ocidentalizadas do mundo nas quais diferenças
culturais são renegadas e minorias sociais marginalizadas.
Os direitos humanos são processos de lutas sociais – construções sociopolíticas,
econômicas e culturais resultantes de uma realidade dialética. Logo, eles são constructos
do tempo e espaço no qual se encontram. Por isso, procuramos aplicar a lente da
hermenêutica diatópica nos estudos sobre direitos humanos para superar os limites
resultantes do universalismo que reduz a condição plural das sociedades ao uno, despindoas de sua condição histórica. A hermenêutica diatópica também se volta a preencher as
lacunas deixadas pelo relativismo cultural ao buscar não apenas o reconhecimento de
diferentes culturas, mas o diálogo entre diferenças e semelhanças culturais que leva ao
múltiplo interativo.

Com relação aos direitos das mulheres, estes constituem claro exemplo de como os
direitos humanos são conquistados e não dados. Foi somente a partir dos anos 1990 que
os direitos das mulheres conquistaram espaço na pauta internacional dos direitos
humanos. Não obstante, ainda se percebe a necessidade de desconstruir barreiras
tradicionais que mantém a discussão dos direitos das mulheres dentro da esfera privada,
impróprias para a discussão pública e, logo, para ampliação de direitos que levam à
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igualdade de gênero. Questões ligadas à saúde da mulher são de forma especial
entrincheiradas à esfera privada, especificamente ao núcleo familiar, predominantemente
patriarcal em muitas sociedades.

Contudo, a saúde da mulher é uma questão de direitos humanos, principalmente, quando
se recorre a uma visão ampla de saúde, como faz a Organização Mundial da Saúde ao
determiná-la como condição completa de bem-estar física, mental e social. Desta forma,
consideramos primordial o prisma da saúde da mulher na luta pelos seus direitos e viceversa.

Tendo isso em vista, este trabalho visa analisar a abordagem da hermenêutica diatópica
aplicada aos direitos humanos e como ela pode ser útil para a reconstrução da
linguagem/gramáticas desses direitos desvinculando-os da percepção de que são
imposições “universalistas” do ocidente. Já a segunda parte retoma o processo histórico
dos direitos das mulheres inseridos na luta pelos direitos humanos para demonstrar como
o prisma da saúde da mulher é primordial para a consolidação desses direitos.

1. Uma releitura dos direitos humanos

Os direitos humanos constituem uma área de ampla e difundida produção acadêmica na
qual teoria e práxis formam uma convivência dependente. Sua condição filosófica,
historicamente alicerçada na concepção de direitos naturais inerentes ao homem, não
dispensa a busca pela sua concretização e aplicação na sociedade. Pelo contrário, seu
constructo teórico incita a imergência na realidade social tendo em vista seu pilar de
garantias de direito; assim como a práxis dos direitos humanos constantemente exige
análise e debate sobre sua fundamentação teórica a partir da construção sociocultural de
cada realidade no qual estejam inseridos.

Os direitos humanos são histórica e socialmente construídos e conquistados, moldados
segundo cada ambiente, tempo e espaço. Logo, apesar de “nascerem” em torno de um
núcleo enraizado na concepção de dignidade humana, este núcleo é tão fértil que se
ramifica em várias dimensões. Reside aqui a preocupação em garantir a pluralidade dos
direitos humanos, no sentido qualitativo. Como afirmou Herkenhoff, há um “dialético
antagonismo de divergência e convergência, ou seja, há um núcleo comum de direitos
humanos e, ao mesmo tempo, há uma percepção diferenciada dos direitos humanos, no
2
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seio dos vários povos e das várias culturas” (2011, p.33). Flávia Piovesan (2013a, 2013b)
compartilha da mesma visão ao argumentar que os direitos humanos são históricos e em
contínuo movimento.

Por trás dessas visões está a contribuição de Hannah Arendt (2013). A filósofa
compreendia os direitos humanos como um produto da ideia de humanidade, construída e
reconstruída ao longo do tempo. Já, por outro lado, tem-se uma corrente pautada no
jusnaturalismo que enfatiza uma leitura universalista dos direitos humanos, devido a sua
condição natural e inerente ao homem. Alguns teóricos dessa escola naturalista são
Michael Perry2 e Jack Donnelly3.

A percepção universalista impõe certo cuidado, uma vez que se percebe a politização do
termo na política externa dos Estados. Desde o fim da II Guerra Mundial a política dos
direitos humanos esteve na maioria das vezes à serviço de interesses econômicos e
geopolíticos das potências capitalistas (SANTOS, 1997). A própria institucionalização dos
direitos humanos por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações
Unidas em 1948 foi uma construção que não incluiu a maioria dos Estados nacionais. Além
disso, a declaração realça valores comumente associados à cultura do capitalismo liberal
predominante do Ocidente: predomínio dos direitos individuais, da propriedade privada,
dos direitos civis e políticos em detrimento dos direitos econômicos, sociais e culturais
(SANTOS, 1997).

Logo, a concepção de universalismo presente na política externa para os direitos humanos
das grandes potências mundiais não está em conceder exclusivamente o sentido de
“abranger a todos”, mas em perceber os direitos humanos como construção única e
embasada em visão ocidentalizada dos direitos. Quando isso ocorre, “universalismo” passa
a ganhar características imperialistas gerando conflitos e tensões entre povos e Estados
distintos.

É notável que, por um lado, temos muitas vezes a ocorrência da instrumentalização dos
direitos humanos para impor a ideia de um consenso universal em torno de certa visão
ocidentalizada de sociedade e regras sociais. Não obstante, é também saliente que, por
outro lado, não é rara a instrumentalização do discurso de direitos humanos “de fora” para
manutenção do status quo, da ordem vigente contrário às transformações sociais, em
2
3
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sociedades onde as autoridades afirmam que as lutas sociais são sempre imposições de
ideais ocidentais. Ou seja, busca-se uma causa externa ao movimento por direitos para
invalidar suas raízes presentes na comunidade interna e, com isso, defender as tradições
locais e repulsar as mudanças que afetam o seio social.

Não estamos aqui afirmando a ausência de casos onde realmente se busca evitar um juízo
de valor ocidentalizado sobre culturas não-ocidentais para deslegitimar a visão evolutiva
das culturas que passariam a ter caminhos e destinos comuns. Todavia, é necessário um
olhar crítico para não deslegitimar as lutas por direitos humanos que nascem por dentro
das comunidades locais, inclusive, não-ocidentais. As reivindicações por direitos nesses
espaços são produtos de fatores locais e não representam necessariamente um desejo de
ocidentalização. As peculiaridades de cada espaço e reivindicação por direitos precisam
ser respeitadas e analisadas seguindo o escopo político, econômico, sociocultural e
histórico de cada sociedade. Já as semelhanças precisam ser interpretadas dentro da
linguagem/gramática de direitos humanos e não na concepção de superioridade e
predominância de uma linguagem ocidental progressista.

Para isso, é necessária uma reconstrução da linguagem que compõe os direitos humanos,
isto é, da interpretação e da retórica que sustenta e compõe o conteúdo dos direitos
humanos. Esta reconstrução exigiria uma ferramenta de leitura e análise que permitiria a
superação das dicotomias que se criou em volta desses direitos, como a noção de direitos
ocidentais e não-ocidentais (visto anteriormente) e entre universalismo e relativismo
cultural, para, com isso, promover o diálogo entre as culturas.

O fato é que a dicotomia resultante da prática humana constante de dividir, diferenciar por
meio de nomenclaturas fixas – seja direitos humanos ocidentais ou não-ocidentais – resulta
na predominância de toda atenção nas ramificações dos direitos humanos, isto é, em suas
características plurais que dinamicamente se espalham do núcleo central, o aspecto
comum que os fundamenta. Esta realidade não seria negativa, caso não se passasse a
enxergar os direitos humanos como fixos, determinados por uma cultura única e incapazes
de dialogar com os direitos de culturas diferentes. Além disso, cria-se margem para
determinismos e exclusivismos nos quais uma cultura em particular seja um fim em si
mesmo, superior às demais.

Já a superação da dicotomia entre universalismo e relativismo cultural é importante, pois
se a primeira estabelece a noção de superioridade de uma cultura em detrimento de outras,
4
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o relativismo cultural se limita ao possibilitar a noção de exclusão – cada cultura na esfera
de seu topoi sem a possibilidade ou desejo de diálogo e/ou interação com outra. Na
tentativa dessa superação e direcionamento a uma reconstrução da linguagem dos direitos
humanos, a hermenêutica diatópica apresenta-se como alternativa.

A hermenêutica diatópica trabalhada por autores que estudam a temática do
multiculturalismo e diálogo intercultural (como Antonio Sidekum e Boaventura de Sousa
Santos) e originada no pensamento filosófico de Raimon Panikkar é um mecanismo da
hermenêutica que possibilita o diálogo intercultural. Parte-se do entendimento de que toda
cultura é incompleta e que a leitura e o diálogo entre diferentes topos permitem ampliar a
consciência de incompletude mútua (SANTOS, 1997). Por meio do alcance dessa
consciência é possível afrouxar dicotomias modernas que distanciam o diálogo intercultural
e sustentam a crença de superioridade de uma cultura em detrimento de outra. Logo, a
hermenêutica diatópica estabelece o reconhecimento e a interação entre diferentes
culturas, assim como entre diferentes fontes de conhecimento produzidas pelas
sociedades.

A lente de diferentes topos voltada para os direitos humanos nos mostra o quanto sua
concepção muda segundo cada cultura e, logo, como o conceito de direitos humanos
universais difundida na política internacional é ilusório. Afinal, mesmo o núcleo dos direitos
humanos que identificamos anteriormente como a dignidade do homem forma conceitos
diferenciados quando inserido em contextos de construção social, histórico e cultural
diversos e incompletos. Qual dignidade para quais direitos humanos? Este último no prisma
ocidental se ramifica em valores e costumes onde o indivíduo forma o centro
epistemológico; já no dharma na cultura hindu e na umma da cultura islâmica, os cosmos
e a significação harmônica entre natureza, ser humano e fundamentos religiosos superam
a simplista relação entre direitos e deveres individualistas do ocidente (PANIKKAR, apud
KROHLING, 2009; SANTOS, 1997). Para completar, na África austral, os direitos humanos
associa-se a uma noção ética e crucial ao humanismo africano, conhecida como ubuntu.
No ubuntu, a justiça está interligada a garantia da singularidade de cada um (CORNELL
apud SBARADELOTTO, 2010); implica-se aqui uma ética interativa na qual o estar junto
com o outro compõe nossa força criativa que se realiza na singularidade de cada um
(CORNELL; VAN MARLE, 2005).

Além do mais, a leitura sobre a dignidade humana também não apresenta uma definição
consensual e homogênea. Como explica Santos (1997, p.114), “todas as culturas têm
5
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versões diferentes de dignidade humana, algumas mais amplas do que outras, algumas
com um círculo de reciprocidade mais largo do que outras, algumas mais abertas a outras
culturas do que outras”. Dessa forma, aqui nos deparamos com outra barreira para a
reconstrução da linguagem ao tomar a dignidade como denominador comum entre as
várias construções de direitos humanos. Seria interessante, portanto, buscar delimitar
ainda mais o alicerce dos direitos humanos para reconstruir sua linguagem emblemática,
por meio da hermenêutica diatópica que reconhece a importância do diálogo entre as várias
visões de direitos humanos – não visando sua completude, o que seria irracional
considerando a dialeticidade da história, mas a sua característica inclusiva e dinâmica.

Na tentativa de minuciar as várias percepções de dignidade humana, chegamos na
condição do ser; na condição de existência que todos nós temos em comum. O
reconhecido filósofo grego Parmênides estruturou toda a sua filosofia com base nessa
premissa ao dizer que “o ser é e não pode deixar de ser”4 e de que a característica mais
fundamental de todas as coisas e aquilo do qual todos compartilham é a existência. Como
dizia o povo indígena Pipil em El Salvador, “todo ser humano tem o direito de ser, em todos
os lugares, reconhecido como pessoa5” (HERKENHOFF, 2011, p.33).

Sendo assim, pode-se enxergar os direitos humanos como direitos que derivam da
condição do ser para garantir essa condição dentro de cada topoi, de cada cultura, de cada
sociedade e de cada relação. O ser em relação a si mesmo, o ser em relação ao outro, o
ser em relação ao coletivo, o ser em relação à natureza e o ser em relação ao cosmo,
seguindo o espectro envolvendo a leitura dos direitos humanos de cada tempo e espaço.

Nessa percepção, os direitos humanos formam um conjunto de duas partes. Primeira, a
parte do ser, da condição do ser que todos compartilham formada por duas qualidades
essenciais: a qualidade de ser biológico e a qualidade de ser social. A segunda parte
consiste no que temos chamado de ramificações dos direitos humanos, as quais seriam a
construção e o dinamismo da condição de ser na história, dentro de cada cultura/sociedade

4

Vale pontuar que embora reconhecemos a importância de Parmênides na filosofia do ser e na condição
comum que todos nós temos em existir, não seguiremos sua matriz teórica pautada no paradigma filosófico
do uno, que nega o múltiplo, o dinâmico e o movimento. Nesse caso, nosso estudo de direitos humanos
compreendidos como múltiplos e históricos e a recorrência à hermenêutica diatópica dialogam muito mais
com a matriz do múltiplo e múltiplo dialético – como se ver com Heráclito e outros filósofos dialéticos. Um
estudo fundamentado sobre as influências do pensamento e matrizes teóricas gregas no pensamento
contemporâneo ocidental pode ser encontrado no trabalho de Aloísio Krohling (2014), “Dialética e direitos
humanos”.
5
Original na língua pipil: “muchi tehemet tiwelit, gan inemit mu ixtiya tuamaw” (HERKENHOFF, 2011, p.33).
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e época específica. Nessa esfera, as várias formas de relacionamento envolvendo o ser
mudam constantemente – logo sendo impossível reduzir tudo ao uno (KROHLING, 2009)
– por meio de lutas sociais ou mesmo processos naturais. Constitui-se, então, uma
heterogeneidade de elementos envolvendo o ser contextualizado e os direitos que existem
e podem vir a existir nesse contexto, devido ao seu movimento constante. A figura abaixo
é uma tentativa de ilustração desse raciocínio.

Figura 1. Análise da constituição dos direitos humanos
Ramificações: Dinamismo histórico,
movimento dialético, cultura, religião,
topoi, interpretações sobre os direitos
humanos
Núcleo: Condição do
ser (Biológico e Social)

Fonte: elaboração própria.

Os direitos humanos precisam ser pensados como o direito a ter direitos pela existência da
condição do ser, mas não somente. Limitá-los a apenas essa condição seria atribuir-lhes
um aspecto a-histórico. O importante é buscar não apenas o diálogo intercultural dos
direitos humanos por meio da hermenêutica diatópica, mas também o diálogo entre a parte
dinâmica dos direitos humanos com sua parte condicionada ao ser. Dessa forma,
possibilitamos uma leitura mais holística que enxerga tais direitos enquanto processo de
construção e luta, quando contextualizados em uma sociedade específica, ou de forma
relacional, quando comparadas as diferentes sociedades.

2. Os direitos humanos das mulheres e o prisma da saúde.

A luta pelos direitos das mulheres enquanto direitos humanos é relativamente recente
considerando o longo processo de construção social dos direitos humanos na sociedade.
Seja por meio da associação com os direitos naturais atemporais, com condutas morais ou
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direitos positivados, os direitos humanos constituem um longo processo de construção e
reconstrução da ideia de “direito a ter direitos”.

Foi a partir do fim da Segunda Guerra Mundial que os direitos humanos se
institucionalizaram no direito internacional. A devastação da guerra e as atrocidades
cometidas pelos regimes totalitários da época levaram a comunidade internacional a se
unir para promover o ideal de direitos que garantem a dignidade humana. Como explica
Krohling:
Os horrores da guerra, não somente pelos sangrentos conflitos, mas
principalmente pelas atrocidades dos regimes totalitários nazista, fascista
e stalinista, mostraram um descaso pela dignidade da pessoa humana, o
que fez emergir uma opinião pública internacional decidida a impedir que
tais episódios se repetissem (2009, p.50).

Além disso, a internacionalização dos direitos humanos exigiu a redefinição de dois
conceitos chaves: os direitos humanos como interesse internacional legítimo; e o indivíduo
como sujeito de direito internacional (PIOVESAN, 2013b). Não obstante, embora a
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 tenha trazido em seu corpo a
igualdade de direitos dos homens e das mulheres, a questão dos direitos das mulheres
continuaria a ser marginalizada por muitos anos.

Esta não foi o primeiro episódio de conquista por direitos no qual o discurso de direitos
humanos deixaria os direitos das mulheres em segundo plano. O legado da Revolução
Francesa de 1789, além dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, foi a Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão. Contudo, a revolução não incluía os direitos das
mulheres na luta por igualdade e participação política. A revolucionária Olympe de Gouges
engajou-se na luta por esses direitos negligenciados e, em 1791, produziu a Declaração
dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Esta última declaração, entretanto, não veio a ser
implementado em conquistas para as mulheres e, mais tarde, Olympe de Gouges foi
guilhotinada por defender seus ideais.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) não foi suficiente para promover
uma agenda internacional voltada para questões de gênero e a inclusão da mulher de
forma integral no conceito de indivíduo como sujeito internacional de direitos. A DUDH
também foi bastante criticada pelos países que não participaram de sua elaboração ao
afirmaram que ela impõe uma visão ocidental de direitos disfarçada de universalismo.
Como reação, foi elaborada, em 1981, a Declaração Islâmica Universal dos Direitos
8
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Humanos; a Declaração dos Direitos Humanos do Cairo, em 1990 (também conhecida
como Declaração dos Direitos Humanos no Islã); e a Carta Árabe dos Direitos Humanos,
em 1994.
Foi na década de 1960 que a categoria “mulher” começou a ser introduzida no direito
internacional dos direitos humanos, mesmo que ainda de forma embrionária. O Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) apresenta essa categoria especificamente
em três artigos, a saber:
art. 3° “Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a assegurar o direito
igual dos homens e das mulheres a usufruir de todos os direitos civis e políticos enunciados
no presente Pacto”.
art. 6° “[...]. Uma sentença de morte não pode ser pronunciada em casos de crimes
cometidos por pessoas de idade inferior a 18 anos e não pode ser executada sobre
mulheres grávidas”.
art. 23° “[...]. O direito de casar e de fundar uma família é reconhecida ao homem e
à mulher a partir da idade núbil”.

O primeiro artigo supracitado, como se vê, é uma disposição geral de igualdade entre
homens e mulheres com relação aos direitos civis e políticos. Os outros dois já são mais
específicos, sendo que o art. 23, inclusive, trata de uma matéria na esfera privada da
família. Por sua vez, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
(1966) introduz essa categoria em seu artigo 3° e 7°. Mais uma vez, o primeiro artigo é
mais amplo e generalizado e o segundo mais pontual em matéria de igualdade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho:
art. 3° “Os Estados membros no presente pacto comprometem-se a assegurar a
homens e mulheres a igualdade no gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais
enumerados no presente Pacto”.
art. 7° §2. “Um salário equitativo e uma remuneração igual por um trabalho de valor,
sem qualquer distinção; em particular, as mulheres deverão ter a garantia de condições de
trabalho não inferiores aos dos homens e perceber a mesma remuneração que eles, por
trabalho igual”.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 (também conhecida como Pacto
de São José da Costa Rica) reforça as matérias arroladas na DUDH e os dois pactos
9
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supracitados. Com relação às mulheres especificamente, identifica-se uma maior
aproximação entre os conteúdos dos artigos do Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos, uma vez que a categoria “mulher” aparece nos artigos sobre o direito à vida (não
se pode aplicar pena de morte a mulheres em estado de gravidez); sobre a proibição da
escravidão e da servidão (inclusive, em todas as suas formas de tráficos de mulheres); e,
por último, sobre a proteção da família (sendo reconhecido o direito do homem e da mulher
contraírem casamento e fundarem família a partir da idade reconhecida pela lei interna).

Será apenas em 1979 que a comunidade internacional elaborará um tratado internacional
para abordar e promover amplamente os direitos humanos da mulher, a saber: a
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a mulher
(CEDAW). Essa convenção apresenta uma realidade peculiar e, ao mesmo tempo,
desafiador para a garantia dos direitos humanos das mulheres. O fato é que embora seja
um dos tratados internacionais com mais Estados-partes – 189 no total até maio de 2016
– é, igualmente, o tratado que apresenta a maior quantidade de reservas ao seu conteúdo
entre os tratados de direitos humanos. Para Piovesan (2013b), isso é o grande paradoxo
da CEDAW.

A maior parte das reservas foram voltadas para o artigo 29 que trata da resolução de
controvérsias entre dois ou mais Estados-partes relativas à interpretação ou aplicação do
conteúdo da Convenção, podendo ser resolvidas por negociação, arbitragem ou
submissão à Corte Internacional de Justiça, caso necessária. Embora esta reserva não
desafie diretamente o cumprimento dos objetivos da Convenção que seriam a promoção
de igualdade de gênero e eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher,
é demonstração de que mesmo participando de uma governança internacional que
promova regras para o comportamento dos Estados, em casos de controvérsias ou
conflitos, prevalece a vontade soberana de cada Estado dentro de seu território nacional.

Outras reservas recorrentes que se destacam e que, desta vez, compromete o espírito da
Convenção, são, em sua maioria, contra o artigo 2 (compromisso dos Estados em
condenar e erradicar todas as formas de discriminação contra a mulher); o artigo 9
(igualdade de direitos em relação à nacionalidade e nacionalidade dos filhos); o artigo 15
(assuntos relativos à capacidade jurídica da mulher e igualdade com o homem perante a
lei) e o artigo 16 (assuntos relativos ao casamento e às relações familiares). Uma das
principais críticas dos países islâmicos com relação à Convenção é sobre a concepção de
igualdade entre homem e mulher na família, a qual contraria a shariah islâmica. Contudo,
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não foram apenas justificativas religiosas oriundas de países islâmicos que sustentaram as
reservas – estando aqui inclusos países ocidentais e não-ocidentais, países desenvolvidos
e subdesenvolvidos.
As reservas foram justificadas “com base em argumentos de ordem religiosa, cultural ou
mesmo legal, havendo países [...] que acusaram o Comitê sobre a Eliminação da
Discriminação contra a Mulher de praticar ‘imperialismo cultural e intolerância religiosa’”
(PIOVESAN, 2013b, p.274). Tantas reservas nos mostra que a tentativa de universalismo
compromete a sua unidade e aceitação como um todo, não obstante, esta iniciativa de
juntar os Estados em torno de uma agenda internacional comum que promove os direitos
das mulheres é essencial para o longo processo de lutas dos direitos humanos.

Outros importantes pilares nesse longo processo de lutas e conquistas foram a Conferência
de Viena, em 1993, que produziu a Declaração e o Programa de Ação da Conferência
Mundial de Direitos Humanos. Nessa Declaração, os direitos das mulheres alcançaram um
aspecto fundamental que foi apenas superficialmente tratado na CEDAW, isto é, a temática
da violência contra a mulher em suas várias formas. Por meio da Declaração e Programa
de Ação da Conferência Mundial de Direitos Humanos, as Nações Unidas adotaram a
política de inserir a questão do gênero como parte integrante de suas atividades e na
promoção dos direitos humanos. Além disso, foi instigado a criação da Declaração sobre
a Eliminação da Violência contra a Mulher, em dezembro do mesmo ano. Em seu artigo
1°, essa Declaração define que:
“violência contra as mulheres” significa qualquer ato de violência baseado
no gênero do qual resulte, ou possa resultar, dano ou sofrimento físico,
sexual ou psicológico para as mulheres, incluindo as ameaças de tais atos,
a coação ou a privação arbitrária de liberdade, que ocorra, quer na vida
pública, quer na vida privada (Declaração sobre a Eliminação da Violência
contra a Mulher, 1993, p.1).

Por fim, destacamos aqui6 a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher (Convenção do Belém do Pará), de 1994. Essa Convenção
incorpora todos os documentos internacionais anteriormente tratados aqui, sublinhado a
Declaração sobre a Eliminação da Violência da Mulher. Além disso, estabelece que a

6

Há outros documentos internacionais essenciais à luta contra a violência e discriminação e à garantia de
direitos das mulheres como, por exemplo, os Protocolos Facultativos à CEDAW e as Estratégias do Futuro de
Nairóbi para o Progresso das Mulheres. Contudo, por questão de limitação de espaço, deixamos para abordálos em outra oportunidade, não desmerecendo suas contribuições à nossa temática.
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violência contra a mulher afeta toda a sociedade e alcança mulheres independentemente
de raça, grupo étnico, classe social, nível educacional, idade, religião ou cultura. A
eliminação da violência contra a mulher passa a ser expressamente compreendida como
condição sine qua non para o desenvolvimento individual e social da mulher.

Para Piovesan (2013a, p.325), o conjunto desses instrumentos internacionais visa a
proteção do “valor da igualdade, baseado no respeito à diferença”. Logo, “consagra-se a
ideia de que a diversidade deve ser vivida como equivalência e não como superioridade ou
inferioridade”. Todavia, o direito internacional enquanto arcabouço para os direitos
humanos

das

mulheres

ainda

não

conseguiu

implementar

uma

gramática

consensualmente estabelecida para a garantia e promoção desses direitos. Claro que a
adesão dos Estados aos tratados e convenções demonstra que é possível sim traçar um
caminho comum para tentar erradicar a discriminação e a violência contra a mulher. Porém,
o caminhar continua bastante longo e desafiador – contra justificativas religiosas, culturais
e jurídicas que sustentam tantas reservas ao ratificar as convenções – para a plena
garantia de seus direitos e igualdade.

2.1 A abordagem dos direitos humanos e o prisma da saúde.

A abordagem dos direitos humanos aplicada à questão da saúde, assim como o prisma da
saúde como nova lente de reivindicação de direitos das mulheres ganharam espaço na
academia e nas políticas das Nações Unidas durante a década de 1990. O Programa de
Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) passou a estruturar suas ações de
desenvolvimento com base na abordagem de direitos e desde então sua aplicação casouse de forma complementar as suas áreas temáticas (TARANTOLA, 2013).

Sendo a estruturação de seus programas focados em populações de interesses,
necessidades básicas, questões de saúde ou bem-estar social (TARANTOLA, 2013), a
abordagem de direitos amplia o horizonte desses programas, possibilitando uma forma
holística de abordagem de questões sociais. Afinal, se antes a saúde era restrita a
condições físicas e biológicas, o seu diálogo com os direitos humanos torna mais visível a
complexidade de sua constituição que perpassa por aspectos sociais e culturais, por
exemplo.
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Desta forma, a abordagem dos direitos humanos é peça chave na luta pela inclusão da
mulher nas mais diversas realidades socioculturais. De forma complementar, a saúde,
agora percebida como um direito humano, permite que esses direitos sejam vistos não
meramente como uma condição necessária ao desenvolvimento, mas fundamentalmente
como o pilar da justiça social e da garantia de dignidade da mulher. Afinal, como expõe a
professora e ativista Anne Murray (2013), a saúde da mulher vai além de uma questão
médica, pois é uma questão cultural, política, econômica e de justiça social, principalmente.

Uma visão ampla de saúde já havia sido estabelecida pela Organização Mundial da Saúde
em 1946, que define saúde como: “um estado completo de bem-estar físico, mental e social
e não apenas a ausência de doença ou enfermidade” (OMS, 2016, p.1, tradução nossa).
Contudo, foi a incorporação da abordagem de direitos humanos à saúde que possibilitou
uma maior promoção desse conceito em políticas voltadas para o desenvolvimento social.
Essa visão nos revela que todos os aspectos da vida do ser humano se relacionam com
sua saúde, direta ou indiretamente. Logo, o prisma da saúde não é somente uma forma de
enquadrar a luta pelos direitos humanos. A saúde constitui em si um direito humano.

Apesar disso, questões ligadas à saúde da mulher são de forma especial confinadas à
esfera privada e ao núcleo familiar patriarcal, predominante na maioria das sociedades.
Dessa forma, sendo a inserção social da mulher, na esfera pública e privada, marcada por
relações de poder específicos ao tecido social de sua comunidade, é fundamental
promover o diálogo entre a abordagem dos direitos humanos com o prisma da saúde e o
prisma do gênero.

Mas como enquadrar a questão da saúde da mulher enquanto direito humano dentro da
gramática de direitos humanos, contrária ao imperialismo cultural? É uma tarefa complexa
tendo em vista a natureza polêmica dos direitos das mulheres claramente percebida
através das várias reservas existentes contra certos direitos arrolados nas convenções
internacionais voltadas para essa temática.

A saúde da mulher é um campo amplo. Com base em objetivos analíticos, ela pode ser
dividida em termos físicos/biológicos e psicológicos e em termos sociais abrangentes,
como anteriormente supracitado. Essas duas esferas, entretanto, são interdependentes e
correlacionadas. A saúde física da mulher afeta sua saúde social e vice-versa. A saúde
física e a condição biológica da mulher alteram-se seguindo cada fase de sua vida (infância,
adolescência, fase adulta e terceira idade). Cada uma dessas fases interliga-se com o
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papel que a mulher exerce em sua família, em sua sociedade, na estrutura econômica,
cultural e política e no desenho das políticas públicas que as possuem como foco. Logo,
aqui se insere a condição social da mulher que está sempre em relação com várias
instituições sociais e, não menos importante, possui uma relação consigo mesma. Além
disso, vemos aqui a coesão da condição da mulher com a identificação do núcleo de
direitos humanos na condição do ser (biológico e social) desenvolvido na primeira parte
deste trabalho.

O prisma da saúde envolve temáticas dos mais diversos âmbitos: preferência por filhos do
sexo masculino; aborto; mutilação genital; políticas de controle de natalidade; violência
sexual e aumento de violência contra a mulher em tempos de guerra e desastres naturais;
acesso desigual à educação, à alimentação, ao mercado de trabalho, ao espaço público,
etc. Apesar das diferenças culturais, percebe-se que a questão da saúde tem se colocado
como uma nova gramática na reivindicação e luta por direitos. Ativistas e voluntários em
ONGs e projetos sociais que atuem na esfera local de suas comunidades – as chamadas
organizações grass-roots em inglês – incorporam essa abordagem em suas políticas,
objetivos e legitimação em suas lutas por mudanças.

Nesse sentido, a saúde da mulher tem sido denominador comum entre as causas
apontadas acima e a atuação das organizações locais em busca por mudanças que
garantem os direitos humanos das mulheres. Vários exemplos dessas organizações grassroots são expostos no trabalho de Murray (2013). Para exemplificar alguns temos:


New Afghanistan Women Association (Afeganistão)



The Association for the Promotion of Women in Gaoua (Burkina Faso)



Association de Lutte pour la Protection et la Promotion des Droits de la Femme et
de l’Enfant (República Democrática do Congo)



North Eastern Regional Domestic Workers’ Movement (Índia)



Partners for the Promotion of Girls Education in Liberia (Libéria)



Youth Guide Concern (Malawi)



Centre for Women’s Awareness and Development (Nepal)



Working Women Association (Paquistão)



Bureij Association for the Rehabilitation of the Handicapped (Palestina)



Girl Guides Association of Cambodia (Camboja)



Agrupación de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA Newen Domo (Chile)



Shaanxi Provincial Women Law Workers’ Association (China)
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Working Group for Equality in Personal Status (Israel)



Elige, Red de Jovenes por los Derechos Sexuales Reproductivos (México)



Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto (Argentina)



Colectiva por el Derecho a Decidir (Costa Rica)



The Departmental Network of Traditional Midwives of Quetzaltenango (Guatemala)



Birth in a Dignified Way (Polônia)



The Federation of Mothers’ Clubs of San Martin (Peru)



Rede Feminista de Saúde (Brasil)



Rural Women Knowing All (China)



Women’s Information Network (Fiji)



St. Elizabeth Women (Jamaica)



Crisis Center for Women Help (Rússia)



Asteria (Cazaquistão)



Belgrade Women’s Studies and Gender Research Center (Sérvia)



Women’s Earth Alliance (Estados Unidos)



Hunanawa Women’s Group (Ilhas Salomão)

Não há aqui a ocorrência de imperialismo cultural, mas uma semelhança de causa dentro
de um aglomerado de ramificações culturais e práticas específicas a cada sociedade. A
luta pelos direitos das mulheres pelo prisma da saúde vem se inserindo em diferentes
topos, através da atuação de baixo para cima de organizações locais, ao mesmo tempo
que promove uma gramática comum de direitos humanos, preservando a condição de ser
da mulher. Veja a figura abaixo.
Figura 2. Análise da constituição dos direitos humanos das mulheres e o prisma da saúde.
Práticas específicas de
Ramificações: Dinamismo histórico,
cada cultura que
movimento dialético, cultura, religião,
afetam a saúde
topoi, interpretações sobre os direitos
humanos
Dialogo entre as partes pelo
prisma da saúde.
Núcleo: Condição do
ser (Biológico e Social)

Fonte: elaboração própria
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Enfim, o prisma da saúde tem promovido o diálogo entre os elementos plurais dos direitos
humanos inseridos em cada tempo e espaço específico de cada topoi cultural. Além disso,
mantém o elemento central da dignidade humana de respeito à condição do ser, como
base dos direitos reivindicados. Há ainda muitos aspectos a serem considerados sobre
essa leitura de direitos humanos como uma construção formada por ramificações plurais
inseridas em cada cultura e seu aspecto central/núcleo. Também são necessários mais
estudos que enfocam a saúde da mulher e os direitos humanos para compreender seu real
impacto na conquista de direitos, incluindo aqui a promoção de igualdade de gênero. Não
obstante, pode-se afirmar que a simbiose entre saúde e direitos humanos da mulher tem
sido pedra angular na busca ativa de organizações não-governamentais e organizações
internacionais pelo fim da violência e discriminação contra a mulher.
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Prostituição, estigma e violências:
Vivências e enfrentamento de mulheres pobres na prática da prostituição
Fernanda Priscila Alves da Silva1

RESUMO:
O presente artigo discute os processos de estigmatização e violências vivenciadas por
mulheres pobres que exercem a prostituição. A partir da análise de dois relatos de
situações extremas de violências em contextos de prostituição e dados das
entrevistas, levantamos aspectos relevantes da vivência das mulheres, apontando
para a situação de invisibilidade, resistência e enfrentamento desenvolvidos a partir
desta condição social. A discussão proposta neste artigo emerge de uma experiência
de pesquisa com mulheres pobres em situação de prostituição em dois contextos
específicos: Centro de Belo Horizonte e Centro Histórico de Salvador. A pesquisa foi
desenvolvida em dois momentos diferentes: 2010 e 2012 (período de observação em
campo e realização de entrevistas) e teve como base de coleta de dados a realização
de 14 entrevistas, a observação do cotidiano das mulheres, a partir do
acompanhamento das suas atividades na rua, visita às casas, aos hotéis e bares.
Prostituição aqui é entendida como uma prática social complexa e está relacionada às
várias dimensões: economia, trabalho, sexualidade, moral, relações de gênero. Tal
prática envolve uma diversidade de atores, geografias, movimentos, trocas,
possibilidades, violências e enfrentamentos. Deste modo, a presente discussão
pretende, de um lado, situar e dimensionar aspectos desta complexa rede, que tem
sido denominada de mercado do sexo e que, portanto, delimita uma série de relações,
jogos e interesses; e, de outro, mapear, a partir dos relatos os processos de violação
de direitos, violências de gênero e estigmatização dos quais vivenciam as mulheres.
Por fim, buscamos pistas para a superação destas violências, invisibilidades e garantia
de políticas públicas que incluam as mulheres prostitutas na perspectiva dos direitos
humanos.
Palavras- Chave: prostituição- mulheres- violências
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Para início de conversa: Duas mulheres, duas vidas silenciadas

Era dia de visita ao hotel de prostituição, que se localiza no centro de Belo
Horizonte. O movimento estava aparentemente fraco. O ir e vir de homens que sobem
e descem as escadas não era tão intenso como em outros dias. Na porta de um dos
quartos, uma mulher conhecida. Parada na porta, ela inicia a conversa: “Estou
cansada do sistema”. Convida a entrar no quarto. Entro e de repente observo marcas
em seu corpo, sinais visíveis escondendo tantos outros invisíveis. Depois de um longo
tempo de conversa ela relata: “Foi aqui mesmo que aconteceu”. Contou que havia
levado várias facadas naquele mesmo quarto de um cliente: “Após o programa ele foi
se vestir e eu fiquei de costas por alguns segundos. Neste momento ele me atingiu
com uma faca. Eu não entendi nada. Mas ele continuou. E depois saiu do quarto
tranquilamente. Eu consegui me arrastar até o corredor. As pessoas passavam e me
olhavam. Eu via meu próprio sangue, mas consegui chegar à porta para que alguém
me ajudasse. Alguns me olhavam estranhamente. Depois me levaram para o hospital.
Só acordei à noite. Estou com marcas até hoje”. E apontava para as marcas da faca
em seu corpo.
Era segunda feira, início da semana, a equipe de educadores sociais do
Projeto Força Feminina2 se preparava para começar a reunião e os trabalhos no
momento em que uma das mulheres atendidas pela instituição grita do lado de fora do
prédio. Ela trazia a notícia de que uma das mulheres havia sido assassinada
(enforcada) em um dos hotéis por um cliente, após a realização do programa. O
motivo nunca se soube, o vigilante responsável pela segurança naquele momento, viu
o cliente sair tranquilamente, mas em momento algum foi ao quarto conferir a demora
em relação ao tempo ou se outro cliente se encontrava no quarto, quanto a demora da
saída da mulher que lá se encontrava. Após o choque diante da notícia foi necessário
um processo de escuta das mulheres, preocupadas com a situação de violência,
acompanhadas de sentimentos de impotência diante do poder público que não fez
questão de apurar o caso, pois mais uma vez se tratava de uma morte em um hotel
que não havia relevância, isto porque se tratava de um hotel onde se realizava
programas. Além do mais, outra dificuldade foi o processo para realizar o
2

Projeto Força Feminina é um projeto social (pertencente à Pastoral da Mulher) e compõe a Rede Oblata
de Pastoral do Instituto das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor. Em Salvador, o Projeto Força
Feminina atua há mais de 15 anos com mulheres inseridas em contexto de prostituição. Mais informações
podem ser obtidas através do site: www.oblatas.org.br.
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sepultamento da mulher, pois a mesma não tinha familiares em Salvador. Todo este
contexto fez crescer nas mulheres e na equipe esforços para denunciar a situação,
sem contar os sentimentos de injustiça e impotência diante do caso.
Estes dois relatos foram acompanhados durante o processo de inserção em
campo e trabalho junto às mulheres pobres inseridas em contexto de prostituição. O
primeiro trata-se da realidade e contexto da prostituição nos hotéis, no centro de Belo
Horizonte. O segundo relato trata-se do contexto do Centro Histórico de Salvador,
mais precisamente Praça da Sé, um dos pontos de prostituição na cidade.
Em relação ao contexto de Belo Horizonte, segundo diagnóstico realizado pelo
Instituto das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor, em geral as mulheres que
exercem a prostituição nos hotéis residem na região metropolitana de Belo Horizonte,
trabalhando no Hipercentro (principalmente rua Guaicurus) e Praça da Rodoviária.

Nos hotéis, o fluxo de homens é intenso. Neles não se cobra pela
entrada dos “clientes”, cabendo aos porteiros apenas a tarefa de
barrar os menores de idade. Com tão fácil acesso é de se perceber
que a segurança é bastante precária, o que expõe as mulheres a
diversas situações de violência. A infraestrutura destes locais será
determinante para estabelecer os preços das diárias, o perfil físico e
faixa etária das mulheres e o valor a ser cobrado pelos programas
(Irmão Oblatas do Santíssimo Redentor, 2013, p. 96-97).

Os valores referentes ao programa variam de acordo com a negociação feita
entre a mulher e o cliente, isto inclui as diversas modalidades de prática que podem
ser contratadas ou não. A partir do aluguel dos quartos, que corresponde a uma diária
(das 8 às 16 horas ou das 16 às 24 horas), as mulheres se organizam da forma como
cabe a cada uma. A média da realização de programa é de 10 a 15 minutos, podendo
ser mais, conforme negociação. Para as mulheres que trabalham nos hotéis, ainda
que haja situações de violências, o risco ainda é menor do que na rua.
Em Salvador, são diversos os pontos e locais de prostituição, sendo possível
destacar, Orla marítima, Região Central (Ladeira da Montanha, Ladeira da Conceição,
Comércio, Calçada, Carlos Gomes, Avenida Sete, Praça da Sé, Gameleira), outros
pontos como Largo do Tanque, São Cristovão, Itapuã e alguns pontos no Subúrbio. Os
relatos e dados apresentados neste artigo compreendem a realidade da prostituição
de baixa renda no Centro Histórico, mais precisamente na Praça da Sé. Neste
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contexto, as mulheres exercem a prostituição de rua, realizando os programas nos
hotéis do entorno. Em locais como Ladeira da Montanha, Conceição, Comércio, Rua
Chile (e mediações) existem bares, boates, cinemas. O preço do programa varia entre
R$15,00 e R$50,00, sendo a média de R$ 30,00. Tal valor também pode variar
conforme negociação acertada com o cliente. De modo geral, para as mulheres que se
encontram na rua, elas ficam sentadas ou andando pela praça, conversando e
interagindo com outras mulheres. O olhar é uma das formas de diálogo e
estabelecimento de uma primeira negociação, a aproximação do cliente ou da mulher
pode ser outra forma de estabelecer a possibilidade da realização do programa ou
não. No que tange ao perfil das mulheres que exercem a prostituição em Salvador:
As mulheres apresentam baixo grau de escolarização e vêm de
família pobres com escassos recursos econômicos, marcados por
conflitos familiares, pobreza e fome: 64% possuem ensino
fundamental incompleto e 7% de declaram analfabetas. A questão da
geração de renda é importante, pois 57,2% são chefes de família,
garantindo a subsistência de seus filhos e demais familiares através
da prostituição. Observa-se ainda que a grande maioria sofre
violência física e psicológica de seus clientes (55,5%),
companheiros/as (13,5%) e de policiais (17,7%, além da violência
gerada pelas próprias mulheres (32,3%) (Diagnóstico das mulheres
em situação de prostituição atendidas pelo Projeto Força Feminina,
2008).

O conhecimento da realidade e contexto da prostituição permite compreender
a complexidade desta prática. Neste sentido, alguns aspectos devem ser
considerados: processos de violência e preconceito vivenciado nesta prática, relações
desiguais de gênero, estrutura da prostituição (relação estabelecida nos espaços de
prostituição), questões relacionadas à saúde, necessidades básicas (moradia, lazer,
educação), mecanismos de exploração e estruturas no mundo da prostituição. Em
relação às relações desiguais de gênero, Gebara (2007, p. 23), aponta que:
No século XX, essa hegemonia e valorização pública do masculino,
assim como as desigualdades e injustiças que continha, se romperam
pela ação e pela reflexão, sobretudo dos movimentos feministas. Eles
não só modificaram nossa maneira de entender teoricamente as
relações entre mulheres e homens, mas também modificaram nossas
emoções, nossos sentimentos, nossas crenças, nossas culpas,
nossos conhecimentos, nossa história e nosso sentido de justiça.

Neste artigo pretende-se dialogar com um dos aspectos que estão presentes
neste contexto: a violência contra as mulheres. Entretanto, é importante sublinhar, que
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assim como outras práticas sociais, a prostituição e neste caso de mulheres pobres,
envolve uma série de outros elementos, fatores, causas, sentidos e significados. Ela
não é vivenciada de forma homogênea ou única, mas trata-se de experiências
diversas, distintas e múltiplas. Nosso objetivo é chamar a atenção para um elemento
comum que é a violência, pensando, portanto, na necessidade e urgência de
denunciar estas situações que marcam concretamente os corpos de mulheres que
estão no exercício da prostituição. Por outro lado, na medida em que tocamos este
contexto aprofunda-se no fato de que as mulheres encontram formas diversas de
enfrentamentos destas violências, ainda que estes não estejam marcados pela
institucionalização.

Mercado do Sexo e Prostituição: entre complexidades e desafios

A prostituição tem sido um tema amplamente abordado por diferentes
perspectivas e autores: sejam no campo da psicologia, antropologia, ciências sociais,
educação. No Brasil, muitos estudos e análises foram realizados a partir de
perspectivas morais e preconceituosas. Alguns escritos no final do século XIX (a partir
de 1840) e início do século XX (até 1930) eram marcados pelo pensamento da
medicina e da polícia. De um lado, a tentativa de regular, nomear como doença a
pratica da prostituição. De outro lado, a tentativa de controlar tal prática.
No final do século XX e início do século XXI trabalhos como de Freitas (1985),
Perlonger (1987), Fonseca (1996), Souza (1998), Pasini (2000, 2005), Piscitelli (2007),
Olivar (2010) tem buscado estudar e discutir outros aspectos da prostituição
compreendendo-a como um fenômeno complexo e do qual envolve uma diversidade
de contextos e atores. Algumas pesquisas tratam do processo de confinamento das
mulheres em determinados locais específicos (Mazzariol, 1976), outras tratam da
prostituição viril de rua (Perlonger, 1987), outras ainda tratam da relação entre clientes
e prostitutas (Souza, 1998), além do mais, alguns autores buscam compreender a
prostituição como uma negociação (Freitas, 1985), ou então, realizam um estudo
sobre garotas de programa em um contexto específico (Gaspar, 1984). O que importa
nesta diversidade de trabalhos é a percepção de que existem diversos olhares sobre
este fenômeno, mas o que mais interessa e importa de fato é construir esta percepção
a partir dos olhares de quem de fato está inserido e vivenciando neste contexto.
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Nesse sentido, Pasini (2000) traz significativas contribuições ao realizar um
estudo antropológico sobre a prostituição feminina buscando compreender como as
mulheres que praticam a prostituição de rua estabelecem relações neste espaço. Por
outro lado, Olivar (2010), propõe, por meio de seu estudo com quatro militantes de
Porto Alegre, a construção de políticas que garantam os direitos das mulheres que
exercem a prostituição.
O conceito de prostituição, a partir destes estudos ganha outro significado, não
mais aquele que somente demarca “a venda de sexo por dinheiro”, mas aponta sua
imersão em um contexto muito mais diverso e complexo. Assim,
A palavra prostituição demarca um tipo de relação, que claro, são
milhares de relações; que muda de forma, tom e natureza, até o
ponto de talvez deixar de sê-lo sem percebermos. Mas “prostituição é
também uma imagem, uma ideia, um feixe de relações simbólicas
que padece de uma relativa estabilidade de valor negativo no
Ocidente, enquanto guarda chuva axiomático, imagético, que envolve
e constrói (e é envolvida e construída por) uma diversidade
indeterminada de práticas...nem todas econômicas, nem todas
sexuais (OLIVAR, 2013, p. 33).

A partir da última década do século XX, as definições acerca da prostituição
foram incluindo outras nomenclaturas tentando considerar os diversos atores que
compõem este cenário e que estavam excluídos. Desse modo, começa-se a
considerar os clientes, donos de estabelecimentos, michês, transexuais, enfim, outros
indivíduos que também integram o cenário da prostituição.
Na atualidade, o conceito tem sido considerado de modo mais simplista sendo
definido por diversos autores como compra e venda de serviços sexuais por
pagamento de dinheiro (PASINI, 2000; O’NEIL, 1997). Este pagamento tem sido
considerado para além do dinheiro, o que envolve outras formas, incluindo, jantares,
presentes, “favores”, compras, entre outros.
A partir dos anos 1970, visualiza-se uma mudança em relação à prostituição,
sendo esta entendida a partir do conceito de trabalho sexual. Carol Leigh foi quem
trouxe para o campo político esta noção. Ela, uma prostituta e ativista dos EUA
aspirava a desestigmatização da prostituição. Desse modo, a prostituta deixava de ser
a desviante social ou a escrava sexual e passaria a ser a trabalhadora sexual
(OLIVEIRA, 2011). Este termo, trabalhadora sexual, implica em considerar a prática
como uma atividade de prestação de serviços sexuais, reivindicando, portanto, a
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profissionalização da atividade visando a “dignificação” do trabalho exercido por
mulheres, homens e transexuais.
O trabalho sexual relaciona-se então, com serviços, desempenhados
ou produtos sexuais comerciais (prostituição, pornografia, strip tease,
danças eróticas, chamadas eróticas). A prostituição é apenas uma
das formas de trabalho sexual, incluindo-se sob esta designação uma
série de atividades que ultrapassam os limites da prostituição, mas
que, de alguma forma, se relacionam com o sexo ou o erotismo e
com o objetivo de ganhar dinheiro (OLIVEIRA, 2011, p. 14).

A compreensão acerca do trabalho sexual considera que os serviços sexuais
acontecem

entre

adultos

e

com

consentimento.

Quando,

porém,

não

há

consentimento, trata-se de violência, abuso ou escravização sexual. Ele é multiforme e
envolve diversos tipos de atores, desenvolvendo-se em diversos tipos de contextos.
Existem trabalhadores sexuais, femininos, masculinos, transexuais, a orientação pode
variar, assim como as idades, os gêneros, nacionalidades e características étnicas.
Em relação às condições de trabalho também podem ser as mais variadas possíveis.
Existem prostitutas de rua, call girls, stri teasers, atrizes e atores de filmes
pornográficos, garotas de programa, prostitutas de bares, boates, portos. Os locais
também são diversos: bares, boates, casas de massagem, orla, rua, hotéis, cines
privês entre outros.
Piscitelli (2005) aponta que para além de pensar o mercado do sexo
considerando o sexo comercial e a indústria do sexo é importante considerar que as
definições correntes da prostituição não são suficientes para se pensar os diversos
tipos de inserção entre o jogo de oferta e demanda de sexo e sensualidade. Desse
modo, marcada pelo processo de mercantilização a prostituição não assume
“necessariamente a forma de contrato explícito de intercâmbio entre sexo e dinheiro”,
ou seja, a inserção no mercado do sexo não se restringe apenas a realização de
programas, mas envolve uma série de outras relações e movimentos.
A discussão sobre as relações entre agentes situados nos dois lados
(demanda e oferta) deste mercado e sobre sua própria organização
remete, neste momento, a um aspecto particular: à intensificação da
circulação através das fronteiras, com o objetivo de oferecer ou
comprar serviços sexuais, um fenômeno que, na produção sobre o
tema, é inserido na problemática da transnacionalização
(PISCITELLI, 2005, p. 09).
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De acordo com a literatura feminista o termo transnacional pode ser utilizado
de diversas maneiras. De modo geral, significa laços, vínculos e conexões que são
estabelecidas entre grupos e que, portanto ultrapassa as fronteiras. Neste sentido, o
entendimento desta circulação implica em considerar as redes migratórias de modo
mais amplo.
Ao vincular o mercado do sexo à transnacionalização, essas
abordagens não ignoram a circulação através das fronteiras que,
vinculada ao comércio do sexo, teve lugar no passado. As análises
sobre as narrativas do tráfico de mulheres produzidas na última parte
do século XIX e inícios do XX mostram a relevância a elas
concedidas nesse período (PISCITELLI, 2005, p. 10).

A discussão atual sobre o mercado do sexo, considerado o interesse pelo tema
do tráfico de seres humanos com fins de exploração sexual apresenta a força política
da circulação das ideias por meio das fronteiras. De acordo com Piscitelli (2005), um
ponto importante neste debate esta relacionada às legislações nacionais sobre
prostituição, pois estamos diante de uma discussão internacional que tem considerado
a repressão do tráfico internacional de pessoas.
Refletir sobre esta questão exige considerar que os estudos sobre
esta problemática tendem a estarem informados pelas diferentes
posições feministas no debate da prostituição. Essas posições foram
delineadas, sobretudo, na discussão internacional, conhecida como
as batalhas do sexo (sex wars), centrada na pornografia e na
prostituição e se articularam com diferentes posturas em termos do
estatuto legal que a prostituição deveria assumir (PISCITELLI, 2005,
p. 12).

É neste cenário que vem sendo construído o pensamento acerca do fenômeno
do mercado do sexo e de modo mais especifico nesta pesquisa, o fenômeno da
prostituição feminina. Desse modo, as diferentes formas de perceber e entender a
prostituição podem ser depreendidos a partir dos múltiplos significados e
compreensões que ela possibilita. Assim, “compreender os mecanismos e causas da
realidade da prostituição significa compreender os problemas dos indivíduos e dos
grupos sociais e assim perceber que eles não são problemas isolados” (Silva, 2012, p.
31).
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Aprofundando a conversa: Mais que duas, tantas outras mulheres

De início trouxemos duas situações onde mulheres pobres que exercem a
prostituição vivenciaram violências nos contexto de exercício e prática da prostituição.
Este estudo, porém levou em consideração entrevistas realizadas com 14 mulheres
(de Belo Horizonte e Salvador) que exercem a prostituição, buscando considerar a
partir de relatos e narrativas das mulheres situações limites, violências e
transformações a partir desta prática. Fazendo um recorte, e ao mesmo tempo,
aprofundando o proposto nesta discussão apresentamos alguns trechos das mulheres
que participaram das entrevistas. As entrevistas tiveram como objetivo escutar das
próprias mulheres suas histórias de vida, e a partir disso, refletir sobre sua realidade.
Neste sentido,
O trabalho de campo permite a aproximação do pesquisador da
realidade sobre a qual formulou uma pergunta, mas também
estabelecer uma interação com os “atores” que conformam a
realidade e, assim, constrói um conhecimento empírico
importantíssimo para quem faz pesquisa social (MINAYO, 2007, p.
61).

A partir de agora vamos adentrar um pouco mais nas histórias e narrativas
apresentadas pelas mulheres considerando que a compreensão desta realidade
requer uma postura de cuidado e respeito. Isto, pois, ao “nos aproximar desta
realidade, aproximamo-nos de vidas concretas, marcadas por sonhos, desejos,
utopias, medos, desafios” (Silva, 2012, p. 13).
Natural de Sergipe, com 46 anos (no momento da entrevista), um filho, mas
pelo fato de não ter criado o filho disse não saber o nome. Há 19 anos está inserida na
prática da prostituição, sempre em Salvador. Em seu relato conta que sua chegada em
Salvador foi com o objetivo de trabalhar como doméstica, mas após uma gravidez
decorrente do envolvimento com um feirante deixou o trabalho como doméstica e foi
trabalhar na Ladeira da Montanha. A princípio como ajudante e posteriormente
realizando programas:
Na batalha? Eu tive dificuldades... Dificuldade da batalha é que
quando eu fui transar eu achei muito estranho, porque eu era casada,
sou casada no civil, lá no interior, separada né... Ai minha maior
dificuldade foi quando o homem mandou eu fazer sexo sem
camisinha, sexo oral sem camisinha. Agora, eu nunca gostei de sexo
anal, eu não fazia sexo anal e até hoje eu não faço, não gosto.
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Em relação às situações de violências, a principio Lêda diz não haver
violências, em seguida, porém relata uma série de situações e vivências: desde as
agressões de clientes no espaço do bar ou no momento da relação sexual, exigindo
posições e formas não acordadas anteriormente, às situações de violências verbais,
por parte de transeuntes nas proximidades do bar, se utilizando de expressões e falas
depreciativas em relação às mulheres, ou ainda situações em que os/as donos/as dos
estabelecimentos obrigam a consumir bebidas alcoólicas contra a vontade das
mulheres ou exigindo pagamentos exorbitantes pela permanência no espaço visualizase as diversas formas de violência. Lêda apresenta algumas situações limites
vivenciada neste contexto:
Teve quando os home vai pro quarto com a gente que eles não paga,
transa, depois sai correndo, a gente como mulher não pode fazer
nada, entendeu? E a gente fica muito revoltada, fica muito revoltada
mesmo, porque a gente já vai pro quarto na esperança de pegar
aquele dinheiro, é tanto que quando acontecia isso, muitos homem a
gente tirava a roupa dele, tomava a roupa dele, deixava ele descer a
Montanha nu, várias vezes a gente fez, porque não era eu sozinha,
eu e minhas colega fazia isso...eu já tirei na Montanha de um homem
que deu um tapa na minha cara, quase matei, só não matei porque o
dono da casa não deixou. Ontem aconteceu comigo dentro de um
quarto com homem lá dentro de um brega lá na ladeira da montanha.
Aconteceu ontem que eu fui transar com um homem, e ele dizendo
que ia me dar R$25,00, mas eu sou uma mulher sábia, mas sempre a
mulher passa para o homem, não sei porque tá frágil, não sei porque,
ai ele tava demorando de se realizar comigo, Ai eu falei pra ele, olhe
se você demorar mais os donos da casa vai cobrar mais caro. Ai ele
disse: vamos continuar transando que eu lhe dou R$50,00, eu digo
você tem que me pagar adiantado, mas como ele é cliente das
menina eu confiei nele. Ai quando ele terminou de transar comigo ele
não tinha R$1,00 no bolso pra me pagar. Mesmo assim eu tirei o
dinheiro do meu bolso e paguei o dono da casa, porque o dono da
casa não aceita as mulher tomar calote, no brega se chama calote,
tomar calote é não pagar. Ele pensa que o homem deu o dinheiro e a
mulher, eu, por exemplo, que tava com o homem, não aceita a
mulher, fica xingando a mulher, ai começa a baixaria, mandando ir
tomar no cu, mandando ir me fuder, me chamando de puta, dizendo
que vai me botar da casa dele pra fora. Então eu preferi tirar o meu
dinheiro do meu bolso e pagar ao dono da casa. Ai o que foi que eu
fiz, peguei uma furadeira de parede dele, peguei uma colher de
pedreiro, e um martelo. Ai ficou empenhado pra ele me disse que
hoje ele levaria meu dinheiro, mas ele não levou, se ele não levar, eu
vou pegar a máquina, a colher de pedreiro e vou vender.

Neste

relato,

vários

elementos

surgem

tanto

como

tentativas

de

enfrentamentos no cotidiano por parte das mulheres das violências que ocorrem como
pegar a roupa do cliente, por exemplo, ou estratégias para garantir a permanência no
espaço e não criar mais situações conflituosas com os/as donos/as dos
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estabelecimentos. Neste caso, “levar calote” por parte do cliente pode ser algo
manejado ao contrário, do peso diante de expressões que desvalorizem a mulheres
como, por exemplo, os xingamentos, apontado por Lêda.
Assim como Lêda, Bianca de 59 anos, antes de iniciar na prostituição era
doméstica. Com uma vivência de mais de 33 anos na prostituição, Bianca andou por
diferentes contextos de prostituição. Diferente de Lêda, que em toda sua vida exerceu
a prostituição em Salvador, Bianca se fixou em Belo Horizonte, após diversas
andanças, tanto por cidades do interior de Minas Gerais, Vitória, no Espírito Santo e
Rio de Janeiro. Bianca relata situações de violências, tanto no espaço dos hotéis,
quanto na Praça da Rodoviária, no centro de Belo Horizonte. As situações são
semelhantes: clientes que não querem pagar o combinado, expressões de
desvalorização da mulher, agressões físicas, psicológicas e verbais.
Para Patrícia, natural do Rio de Janeiro, com 49 anos, seis filhos e inserida na
prostituição de Salvador há mais de 09 anos, a violência psicológica é a mais forte
neste contexto. Frases como: “vou lhe matar, sua prostituta, sua vagabunda, no meio
da rua, na frente de todo mundo, são terríveis”. Junto de Patrícia, Lêda e Bianca, mais
que duas, portanto, situações de violências são vivenciadas no cotidiano da
prostituição. De acordo com Pletsch (2004), a violência pode ser entendida como toda
e qualquer ação que agride, subjuga e reduz a mulher. Para Amanda:
Violência? Um homem colocou uma arma aqui em mim e me
ameaçou e me deixou lá no... lá num lugar bem deserto. Lá na
Suburbana, e o outro me bateu aqui, puxou meu cabelo, entendeu?
Então, agressão, agressão né? Você chega a horar né?

As situações trazidas e identificadas nesta pesquisa apontam que, além de se
tratar de violências que se dirigem às mulheres, e, portanto, demarcam as fronteiras e
complexidades das relações de gênero, estas violências demarcam também a
condição de mulheres inseridas em contextos de prostituições. Desse modo, a
violência é uma questão séria e complexa, que requer atenção e cuidado. Segundo,
A Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), em uma revisão
sobre os estudos populacionais realizados em vários países,
constatou que entre 10 a 69% das mulheres mencionaram tem sido
agredida por seus companheiros pelo menos uma vez na vida. [...] A
violência é um dos métodos mais efetivos para controlar as mulheres,
uma das formas mais generalizadas de exercício do poder masculino
e o elemento central da dominação de gênero. A legitimação e
perpetração das violências de gênero tem sido possível graças à
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ideologia patriarcal que perpassa as instituições sociais e naturaliza a
posição subalterna das mulheres, crianças e homens que exercem
sexualidade não hegemônicas (MENEGHEL, 2009, p. 15).

Algumas das violências vivenciadas são comuns às vivências de outras
mulheres: rebaixamento, desvalorização, agressões física, verbais, patrimoniais,
dentre outras. No entanto, algumas violências se localizam a partir do contexto da
prostituição e neste caso, e por se tratar de uma prática ainda vista de forma
estigmatizada, estas violências são invisibilizadas e, portanto silenciadas.

Considerações Finais:

A discussão proposta tem sido a de pensar os processos de violência contra
mulheres pobres, que exercem a prostituição, a partir de dois contextos específicos:
Belo Horizonte- MG e Salvador- BA. Para tal, iniciamos o diálogo apresentando o
relato de duas situações de violências vivenciadas pelas mulheres no âmbito da
prática e exercício da prostituição. Em seguida, nos propusemos e pensar a
prostituição como uma prática social complexa que se configura a partir do mercado
do sexo, os processos de transnacionalização e circulação de fronteiras. Neste
sentido, apresentaram-se algumas situações limites apontadas pelas mulheres como
situações que expressam e marcam violações de direitos, violências nos mais diversos
âmbitos e enfrentamentos que surgem a partir da prática e do cotidiano.
No processo de enfrentamento destas violências alguns elementos surgem
como norteadores de caminhos de desconstrução destas violações de direitos, por
exemplo, mulheres verbalizam e denunciam situações de violências se colocando
como “mulheres que tomam a palavra”, ou seja, na medida em que contam suas
histórias reconhecem suas vivências e exercitam a capacidade de sonhar e buscar
alternativas. Neste movimento, estas mulheres reconhecem sua força e luta pela vida,
demonstram capacidade de resistência e resiliência. Este é o grito maior pelo fim da
violência. Um basta que anuncia esperança.
Desse modo, algumas pistas surgem como possibilidades de enfrentamento
das situações de violências e construção de políticas públicas que de fato consideram
o grupo de mulheres que estão cotidianamente no exercício da prostituição. Em
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primeiro lugar, as narrativas e relatos nos mostram que as mulheres a partir de seu
cotidiano buscam formas e meios de enfrentar tais situações, exercendo, portanto,
movimentos de agenciamento. Por outro lado, trazer e relatar estas situações aponta
um processo de reconhecimento deste grupo social, estigmatizado historicamente, e a
possibilidade de se pensar ações mais concretas no que tange a construção de
políticas públicas que de fato, considerem e garantam os direitos das mulheres que
estão no exercício da prostituição.
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