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APRESENTAÇÃO
Ezilda Melo

Que direitos são esses? Que sensações são abordadas? Do que 
tratam? Sobre o que gritam? Sentimentos esparsos nas linhas de arte 
na literatura, a partir de contos, poesias, crônicas, resenhas, peça tea-
tral e textos acadêmicos de mulheres e meninas de Norte a Sul do país, 
em seus múltiplos papéis, anseios, dores, alegrias, dúvidas, incertezas, 
vontades, direitos do ser feminino.

Nesta coletânea nomeada “Feminismos, Artes e Direitos das 
Humanas”– Coleção Direito e Arte. Volume I, encontra-se a escri-
ta literária tratando sobre Direitos das Mulheres, o que possibilita 
visibilidade ao texto feito por sujeitos de direito que se expressam, 
gritam, murmuram e mostram suas falas por meio de uma lingua-
gem literária e artística.

É uma obra que se pretende inicialmente jurídica, no en-
tanto sem as amarras de um discurso rijo, fixo e eminentemente 
legalista. É o falar do direito das humanas a partir de múltiplas 
vivências e experiências que perpassam por textos autorais dispostos 
a um diálogo transdisciplinar, contendo uma linha de cruzamen-
to e de ligação, que é o feminismo. Essa obra pode ser utilizada 
em cursos jurídicos do País, servindo de material de apoio para 
disciplinas propedêuticas, como Sociologia do Direito, Direi-
tos Humanos, Criminologia Crítica, e temas interdisciplinares 
que reflitam sobre questões do gênero feminino, a partir da voz 
feminina. Não são homens que aqui falam por nós. Temos vozes 
e nos fazemos ler. É também uma obra literária, com forte apelo 
de imagens, significantes imaginários e construções poéticas 
que se fazem presentes no longo mosaico a seguir apresentado.
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Nestes textos são encontradas vozes de juristas, professoras, 
doutoras, mestras, especialistas, graduandas, defensoras públicas, fe-
ministas, advogadas, juízas, escritoras brasileiras que residem no País 
e outras que moram no exterior, prostitutas, mães, mães solo, casadas, 
namoradas, divorciadas, solteiras, avós, adolescentes, encarceradas, 
cumpridoras de medidas sócio-educativas, educadoras, brincante 
teatral, pesquisadoras, gestoras culturais, atletas, personal trainning, 
jornalistas, ameríndias, fotógrafas, artistas, atrizes, meretrizes, po-
litizadas, nordestinas, sertanejas, estudantes, cantoras, pedagogas, 
enfermeira, capoeirista, mediadora de conflitos, comunicadora po-
pular, militantes da Marcha Mundial das Mulheres, mulheres de 
identidade negra, militantes do movimento hip hop, rapper, histo-
riadoras, criminalistas e tantos outros papéis que podemos construir, 
exercer e ressignificar ao longo da existência de ser mulher.

Trata-se de um projeto que se iniciou pelo aplicativo What-
sapp, com mensagem introdutória que versava sobre o objetivo e a 
destinação desta obra plural, espalhou-se pelo Brasil e mundo afora, 
e possibilitou a criação de um grupo de mulheres intitulado “Direitos 
Femininos e Arte”, que conversa e reflete sobre a escrita feminina por 
meio dessa rede tão potente que pode unir e conectar no período 
histórico que vivemos. Deu-se, assim, um lugar de encontro virtual 
que aproximou distâncias e criou laços desde o seu surgimento, que 
coincidiu com o recebimento dos primeiros textos que compõem 
esta obra coletiva e colorida, respeitando-se a ordem cronológica de 
recebimento das variadas contribuições. É um lugar de reflexão e 
também de vontades de construir. Um lugar virtual onde o sonho 
de uma sociedade melhor é uma questão que traz a discussão do ser 
feminino como eixo principal.

Estamos diante de uma obra publicada pela única Editora Ju-
rídica do País com uma mulher à sua frente, fato emblemático para 
um livro de mulheres. Mulheres que parem ideias, filhos, vontades, 
sonhos. Mulheres que geram vida e o mundo. Mulheres fortes que 
ressignificam sua seiva, que, resilientes, aguentam até as mais severas 

estiagens, que guardam suas águas para momentos difíceis, que fazem 
brotar novos galhos que crescerão como braços que fazem sentir o 
abraço feminino. Flores brancas de paz que nascem quando as folhas, 
os filhos, os livros, as páginas, os lenços, as cinzas, os nós se soltam e 
voam… Folhas que voam por todos os estados do País, que passam 
pelos oceanos, atravessam mares e deixam um cheiro perfumado de 
(re)nascimento, de tudo que está para chegar. Porque a vida é uma 
invenção, criação e também construção. Que inventemos, criemos, 
construamos tudo que quisermos: sonhos, direitos, artes. Que faça-
mos tudo isso com a poesia que nos é peculiar! Pelo direito de ser 
mulher. Humanas, demasiadamente humanas. Cheias de humanida-
de! Fincadas nos seios das terras. Enramadas e fecundas!

Frida Kahlo
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PREFÁCIO
Gisela Maria Bester

O convite que recebi para coorganizar – e depois para prefa-
ciar – esta magnífica, inovadora e surpreendente obra, remete-me 
à generosidade da Professora Ezilda Melo, mais uma grande amiga 
que a vida me deu, e que entra no rol daquelas amizades que nascem 
em torno da produção, da discussão, da recriação e da dissemina-
ção do conhecimento, meio no qual vivemos, sobrevivemos e nos 
encontramos. Por sinal, este é um livro de encontros! Encontro de 
pessoas, de destinos e de aspirações; encontro dialógico de identi-
dades humanas (sobretudo de gênero), assumidamente ideológicas 
ou sem esta preocupação; obra de convergências de lutas contra as 
faces dominadoras do poder violento e opressor do machismo, do 
patriarcalismo, do sexismo e da misoginia; reunião da confluência 
de ideais, e de ideias defensoras dos direitos humanos das mulheres 
adultas e idosas, das adolescentes e jovens adultas, e das crianças, 
ainda meninas. Nesta obra, até do desencontro, fez-se encontro! 
Disto tudo, em abundância, desta sinergia, é formado o livro inti-
tulado “Feminismos, Artes e Direitos das Humanas”.

Tudo nesta obra é diverso! É diferente o seu mote, assim como 
diversas são as peças que a compõem. O fio condutor, desde o início, 
foi o de montarmos um livro apenas com produções de mulheres, 
sobre mulheres. Não importava a área do conhecimento, pouco 
importando também as não-áreas, mas sim e apenas o livre pensar, 
o livre criar, a vazão que se pudesse dar a qualquer conteúdo com 
significados, embalados em forma acadêmica ou não. Tudo diverso, 
como diverso é o mundo das mulheres, como diversa é a diferen-
ça que há dentro da própria diferença, como de resto diferentes 
entre si somos todos os seres humanos. As humanas aqui reunidas, 
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femininas, feministas ou nada disto, tiveram, por isso mesmo, com 
essa libertação do academicismo, a oportunidade de apresentarem-se, 
na qualidade de coautoras, com as credenciais que bem quisessem, 
mais com biografias (algumas até romanceadas, ou poetizadas) do 
que com bibliografias ou minicurrículos formais. Mulheres de carne 
e osso, para além de corações e mentes, desvelaram, assim, seus 
berços, seus percursos, expondo algumas tessituras e as urdiduras das 
trajetórias que até aqui as trouxeram. Por isso, desde já também fica 
o convite à leitura das descrições que cada uma das autoras escolheu 
fazer de si mesma, cada caso configurando um mundo à parte, por si 
só cheio de belezas e de riquezas. Estes universos, identificados com 
criatividades várias, estão registrados na lista de autoras (p. 23-48).

Em obra diversa, diverso também há de ser o seu prefácio. 
Assim, peço licença poética, e também metodológica e epistemo-
lógica – eu mesma do quadro das metodólogas –, para escrever em 
estilo o mais livre possível, acompanhando já desde aqui os ares da 
liberdade criativa que marcam este nosso revolucionário livro.

Obra libertadora. Deixou vir, acolheu, e doravante deixa-os ir, li-
vremente apresentados, poemas e contos, sonetos e cordéis, entrevistas 
e fotografias, artigos científicos e prosas, crônicas e resenhas, pinturas 
e peças teatrais... Tudo vale, tudo dá vazão a emoções, a pensamentos, 
a ideias, a sentimentos, a conhecimentos, até agora represados, conti-
dos nos corações, nas gargantas, nas memórias remotas, ou em caixas de 
guardados, ou, ainda, até já publicados antes, cuja reprise siga sendo útil 
e instigante. Ninguém censurou ninguém. Nem uma de nós podou nem 
uma outra sequer. O que mandaram, esta obra (re)colheu. E a colheita 
foi rica e farta, como todos e todas verão. Logo, é com esse mesmo olhar 
liberto e acolhedor que concito os leitores e as leitoras a apreciarem o que 
se segue. Conteúdos reunidos neste continente! Continente das almas, 
cheias ou vazias, dos desejos e dos sonhos, do realizado e do porvir. O 
onírico e o real. O belo, em tudo. Leiam-nos! Sorvam-nos em nossas 
essências, aqui decantadas em letras, em tintas, em lentes.

São dizeres, são sofreres, são quereres. São saberes. São somas, 

são subtrações, são multiplicações, e também divisões. Disso a vida é 
feita! Há perdas, há conquistas, há recomeços, como há inícios. Do 
nada, que nada nunca é. Ou do tudo, que tampouco tudo é. Entre 
vazios e plenitudes, com esperanças e desesperanças, cantando o amor 
ou chorando o desamor, as mulheres expressaram-se. Contaram de si, 
das outras, da filha, da mãe, da irmã, da vizinha, da tia, da avó, da sogra, 
da neta, da nora, da professora, da dona do bordel, da puta, da religio-
sa, da governadora, da presidenta. Falaram dos homens, também. De 
quando são filhos, pais, irmãos, namorados. Dos companheiros, dos 
maridos, dos “namoridos”, dos preteridos, e dos feminicidas. E as com-
panheiras: presentes. Há percepções. Diversas. Sobre tantos universos. 
Cada uma dessas mulheres traz um mundo em si. São constelações  de 
dores e de alegrias, de conquistas e de frustrações, de derrotas e de vitó-
rias, de perdas e de ganhos. São estrelas. Todas estrelas. De algum céu.

Claro que ostra feliz não faz pérola! Claro que não, meu ad-
mirado, já ido, mas permanente, Rubem Alves! Toda a dor, doída 
e sofrida, precisamente por isso, pode transmudar-se em beleza. 
Depende de nós. De cada uma. Não tenho nenhum apego ao so-
frimento, assim como não defendo a dor, mas digo apenas que este 
livro reúne muitas belezas, e que muitas delas podem ter nascido dos 
padecimentos anímicos, das enfermidades físicas, das agressões so-
fridas, das aflições, dos incômodos, das angústias. Certamente, foi o 
desassossego que as moveu, mulheres dos quatro pontos cardeais do 
Brasil. No caleidoscópio que se formou, a partir das tantas criações 
aqui reunidas, certamente que as desconstruções de umas, ou de seus 
mitos, de seus heróis, de suas heroínas e de suas crenças, podem sig-
nificar-lhes catarses e curas, assim como fecundidades terapêuticas 
para outras, impulsos para muitos e para muitas outras, incentivos 
a novos despertares de consciências, inspirações para tanta coisa boa 
que ainda podemos e devemos fazer no mundo, por nós mesmas e 
por toda a humanidade. Aliás, não só pelos seres humanos, mas por 
todos os seres vivos! Disso trata-se: de dar exemplo e de ser exemplo, 
precisamente no ser e no fazer. Afinal, dizem que os [bons] exemplos 



FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS

14 15

arrastam, não é mesmo minha querida amiga Rayka Vasconcelos?!

Certo é que em cada retalho que compõe esta colcha em 
forma de livro, podemos ver preocupações para com o outro e a 
outra, costuradas que foram as nuanças de cuidados, ficando a 
lição e o permanente desafio para o exercício da própria ética do 
cuidado, caminho virtuoso que cria vínculos fraternos, modelando 
as pessoas, ou remodelando-as, como identidades altruístas e ho-
listas. E é assim que no mundo de Giselas, de Marias, de Ezildas, 
de Andreas, de Marilenas, de Patrícias, de Alines, de Ineses, de 
Soraias, de Ritas, de Caroline/as, de Vivianes, de Veras, de Már-
cias, de Milagres, de Ledas, de Leilas, de Carlas, de Marinas, de 
Georginas, de Zilkas, de Alices, de Janetes, de An/nas, de Elianas, 
de Fernandas, de Lias, de Priscilas, de Renatas, de Marlis, de Inaia-
ras, de Lainas, de Sueids, de Camilas, de Vanessas, de Míriams, de 
Ivanis, de Adrianas, de Paulas, de Cecílias, de Éric/kas, de Nics, de 
Manuelas, de Emanuelas, de Marcellas, de Tassylas, de Nildas, de 
Taysas, de Ednas, de Kássias, de Stephanies, de Mirelas, de Fabia-
nas, de Lucianas, de Suzanas, de Polianas, de Thaises, de Edilianes, 
de Udas, de Evelynnes, de Joyces, de Myrnas, de Elienes, de Lúcias, 
de Doras, de Marlenes, de Monalizas, de Bartyras, de Shairas, de 
Maíras, de Nathálias, de Nildinhas, de Rebecas, de Moiaras, de 
Susilenes, de Francielis, de Veruzas, de Ingrids, de Yasmims, e de 
Aparecidas, a inseidade cede lugar ao holos (do grego, inteiro).

O mundo é desordem. Por isso, neste livro não tem ordem 
alfabética. Porém, ao meu entender, o mundo é desordem orga-
nizada no espaço. Por isso, entropia. Afinal, alguma harmonia é 
necessária. Ser altamente entrópico, como sou, custou-me, assim, 
soltar um livro sem nele fazer uma minuciosa revisão (de forma 
e de português), mas cedi, deste também meu ofício de revisora, 
diante da riqueza do “em bruto”, que significa vida viva, vida 
em movimento, vida formada, e não reformada, significando, por 
último mas também em primeiro lugar, criação não deformada 
pelas normas técnicas. Assim como é a justiça que tem que se 

adequar à vida, para não a calcificar na quadratura posta pelas 
normas jurídicas, em semelhança de entendimento metodológico, 
fez-se este livro!! Deste modo, nesta proposta editorial, cada autora 
responde por seus produtos, em forma redacional e em conteúdo, 
frisando-se que todas receberam os originais diagramados para as 
suas próprias correções.

Digo, por fim, como já disse em outra ocasião, que as mu-
lheres, quando chamadas, brotam! Brotam de todos os lados, 
acodem, vindas de todos os cantos, com suas forças de gigantes. 
Aparecem e somam. Crescem. Dão galhos e folhas. Ramificam-
se. Espalham-se. Florescem. Depois frutificam. E depois, vêm as 
sementes. Para novamente, brotarem. Mulheres que brotam. São 
vocês. Somos nós. 

E assim termino, deixando aqui a minha homenagem final 
a todas as coautoras deste livro, por meio de uma significativa e 
belíssima imagem, que por pura sintonia fina cruzou minha vida 
com a da amiga e colega professora Patrícia Medina, em uma noite 
tocantinense de março de 2016. Era um evento da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB-TO), promovido e organizado pela Escola 
Superior de Advocacia Tocantinense (ESA-TO), no qual eu tinha 
acabo de encerrar minha fala, sobre mulheres que brotam, em um 
auditório lotado, fortemente pela presença feminina, quando a 
Patrícia iniciou sua palestra às mulheres advogadas, sobre a ética 
do cuidado, com a imagem que segue: simbolizando justamente 
mulheres que brotam!   Imaginem se tivéssemos combinado... Cui-
demo-nos. Cuidemos. E brotemos. Sempre. Acima de tudo, que 
possamos brotar no tempo certo, desabrochando destinos, segundo 
a vontade positiva de cultivar virtudes, a exemplo desta obra, que 
nasceu de uma vontade coletiva de irromper fecundidades.

A todos e a todas, desejo que se deleitem com este livro!

Palmas (TO) e Curitiba (PR), pelos dias de 2018.
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Grossa-PR. E-mail: carolbsu@hotmail.com

Cecília Barros. Escritora e estudante. É filha, prima, neta e sobrinha de 
grandes mulheres. E-mail: ceciliabarros.21@gmail.com

Dora Martins. Sou Dora Martins, exerço com a necessária paixão a magis-
tratura no estado de São Paulo, há 27 anos. Tenho 62 anos e desde sempre 
sou criadora de sacis. Eles, os sacis, só nascem e se reproduzem em Botucatu, 
minha cidade natal, de onde não tiro minha raiz mestra de jeito nenhum. 
Gosto de ler, fazer cursos de pós graduação aí pelas rotas dos direitos huma-
nos. Sagitariana típica, viajar, conhecer o desconhecido é comigo mesmo! 
Curto muito conhecer pessoas, cantar, colecionar pedras, abraçar árvores e 
mergulhar para ver o bicho que mais amo: tartarugas (e, sim, sempre fazendo 
fotos!). E-mail: martinsdora@gmail.com

Ediliane Lopes Leite de Figueiredo. Mãe, mulher, professora. Doutora em 
Literatura e Interculturalidade, pelo Programa de Pós-graduação em Lite-
ratura e Interculturalidade (PPGLI), da Universidade Estadual da Paraíba. 
Mestre pelo mesmo programa. Especialista em Direito Processual Civil. 
Graduada em Letras e em Direito pela UEPB. Professora de Hermenêutica 
Jurídica, de Direito Constitucional e de Direitos Humanos na UNIFACI-
SA. Atua em pesquisas jusliterárias. E-mail: edilianefigueiredo@gmail.com

Edna Raquel Hogemann. Pós–Doutora em Direito. Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO–Centro de Ciências Jurídicas e 
Políticas – CCJP. Coordenadora da Escola de Ciências Jurídicas – ECJ. 
E-mail: ershogemann@gmail.com

Eduarda Fernandes Nunes Padilha. Tenho 19 anos. Sou do Nordeste, 
Pernambuco, Recife. E-mail: duddapadilha@gmail.com

Eduarda Couto Pessoa Othero. É o nome de registro, mas Duda é meu 
nome de verdade. Advogada por profissão e por ideologia, que insiste 
em ficar, mesmo com o passar dos anos. Sou conselheira no Conselho 

Penitenciário do Estado de Minas Gerais, especialista em Ciências Penais 
pela Faculdade de Direito Milton Campos e graduada em Direito pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Sou também bailarina, 
por necessidade, alívio ou comemoração – a depender do que a vida traz 
–, e poeta, porque o destino quis que as palavras, às vezes, brotem de mim. 
Mineira de tudo, dessas que chegam no “cantim” e que gostam mesmo é 
das riquezas que moram dentro das pessoas. Facebook: Eduarda Othero. 
Instagram: dudaothero . E-mail: eduarda.othero@gmail.com

Elaine Pimentel. Feminista alagoana, Mãe de Danilo (7 anos), graduada 
em Direito pela Faculdade de Direito de Alagoas, da Universidade Federal 
de Alagoas, para onde voltou como professora e pesquisadora, com dedi-
cação exclusiva, para desenvolver intensa e apaixonadamente as atividades 
de ensino, pesquisa extensão. É Doutora em Sociologia pela Universidade 
Federal de Pernambuco, mestra em Sociologia pela Universidade Federal de 
Alagoas. Desenvolve pesquisas científicas sobre mulheres e sistema de justiça 
criminal, com especial dedicação às mulheres privadas de liberdade, com as 
quais se identifica por diversos fatores. É autora dos livros “Amor bandido: 
as teias afetivas que envolvem a mulher no tráfico de drogas” e “As mulheres 
e a vivência pós-cárcere”, ambos publicados pela EDUFAL, além de coau-
tora de livros e artigos científicos sobre sistema de justiça penal e segurança 
pública. Desenvolve projetos de pesquisa e extensão no sistema prisional e 
socioeducativo. E-mail: elainepimentelcosta@yahoo.com.br 

Eliane Câmara Batista dos Santos. Soteropolitana, solteira, formou-se 
em Secretariado Executivo na UCSAL em 2007, trabalha na Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seção Bahia desde 1999, exercendo a função de Se-
cretária. Cursa o 4º semestre do Curso de Direito da Faculdade da Cidade 
do Salvador, Líder e Representante da Turma desde o 2º semestre. E-mail: 
elianecbs@hotmail.com

Eliene Rodrigues de Oliveira. De Patos de Minas-MG. Advogada, brin-
cante teatral, pesquisadora e gestora cultural. De nome artístico Eliene 
Rodrigues (DRT/MG 6562–atriz) e codinome LN é também conhecida 
por Eliene Oliveira. Mestre em Artes, especialista em Interpretação Teatral 
e em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Uberlândia, 
com pesquisas sobre Direito e Arte (desde 2005). Bacharel em Direito pelo 
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Centro Universitário de Patos de Minas (2001). Em 2004 abandonou o 
curso de especialização em “Gestão de Movimentos Sociais e Políticas Pú-
blicas” para estudar teatro sem não antes escrever o conto “Era de estreia” 
(inspirado nos textos sobre ciúme, da disciplina “Violência de Gênero”, 
conduzida por Cláudia Guerra) que gerou o material-base do projeto ori-
ginal de montagem do espetáculo teatral “Sol nos olhos” (Prêmio Funarte 
de Teatro Myriam Muniz – 2009). Tem escritos publicados em livros com 
selo do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais – IBDCult, a exemplo 
de “Diálogos Culturais em Rede” (2017); “Partilhas Culturais: processos, 
responsabilidades e frutos” (2016); “Conflitos Culturais: Como resolver? 
Como conviver?” (2015). Compõe Banco de Pareceristas do Ministério 
da Cultura (desde 2011) e do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) – Dis-
trito Federal (desde 2017). Membro Efetivo da Rede Brasileira Direito 
e Literatura – RDL (desde 2015) e da Comissão de Cultura da OAB/
Uberlândia-MG (desde 2017).

Emanuela Oliveira de Almeida Barros. Tem 41 anos, é casada com 
Aramar Rodrigues e possui duas filhas, Helena Barros e Luisa Barros. É 
natural de Catanduva/SP, mas Sorocabana de coração (título de cidadã 
Sorocaba em 22/05/2013). Advogada, Diretora Adjunta da 24ª Subse-
ção da OAB/Sorocaba. Atua ainda em diversos movimentos sociais e de 
Direitos Humanos. Faz parte do quadro de “formadores de opinião” da 
Rádio Cacique de Sorocaba e no Jornal da Cacique há mais de 4 anos, 
situação que lhe rendeu o registro de jornalista. Faz parte de um grupo de 
mulheres denominado “Mulheres em Movimento”, que luta por direitos 
e igualdade entre os gêneros. E-mail: manuoab@gmail.com

Érica Fabrícia C. da Silva Gomes. Historiadora, paraibana. Mãe de Valen-
tina. E-mail: erihistoria@hotmail.com

Erika Bruns. Advogada militante na área criminal com atuação no Tribunal 
do Júri. Ouvidora da comissão de Justiça Criminal da OAB/PB. Membro 
da ILA – International Law Association. Graduada em Administração pela 
faculdade de Nice – França. Especialista em Direito internacional Privado 
pela Faculdade Internacional de Direito de Haia – Holanda. Especialista em 
Direito Ambiental e Direito Civil e Processo civil – UNEPI. Tecnóloga em 
comércio exterior – UNINTER. E-mail: erikaferreira.adv@hotmail.com

Eronides Câmara de Araujo (Nilda Câmara). Professora da Unidade 
Acadêmica de História da UFCG. Doutora em Ciências Sociais. Mes-
trado em sociologia Rural. Autora do Livro “Homens Traídos e práticas 
das masculinidade para suportar a dor”. Reside em Campina Grande-PB. 
E-mail: ero@oi.com.br

Evelynne Tavares. Evelynne Tamara Tavares nasceu em João Pessoa – 
PB, em janeiro de 1989, passando sua primeira infância e começo da 
adolescência em Monteiro, cidade polo do Cariri paraibano. Ao final do 
ensino fundamental já se envolvia com política estudantil e movimentos 
sociais, compondo a primeira turma do projeto “Parlamento Mirim”, no 
começo dos anos 2000. A vivência no movimento estudantil, bem como 
com a proximidade do movimento feminista contribuíram para a escolha 
de formação acadêmica que seguiria, voltando-se para as Ciências Sociais, 
na graduação, com especificidade de área na Sociologia, posteriormente. 
Atualmente exerce a função/missão de ser docente de Sociologia e Filo-
sofia na Socioeducação do Estado da Paraíba, acreditando que o processo 
educacional é o melhor, e mais eficaz método para uma verdadeira trans-
formação social, a qual promova o menor índice possível de desigualdade 
entre os seres humanos. evelynnetavares@hotmail.com

Ezilda Melo. Graduada em História pela UFCG e em Direito pela UEPB. 
Especialista em Direito Público pelo Curso Juspodivm. Mestra em Direito 
Público pela UFBA. Autora do Livro “Tribunal do Júri: arte, emoção e 
caos”, que foi publicado pela Editora Empório do Direito. Professora de 
Direito desde 2003. Advogada. Mãe solo de Luca e de Anna. Feminista. 
Gosta de defender as minorias. Filha de agricultores do sertão do RN. 
Precisou trabalhar muito cedo e se defender na vida. Gosta de literatura, 
poesia, cinema, fotografia, teatro, música… das artes, da natureza, de 
praia, de pores do sol, de receber amigos em sua casa para tomar café com 
tapioca ou brindar momentos e a vida com vinhos. Gosta das belezas 
que encontra no caminho. Gosta de pensar sobre a vida como as filósofas 
gostam de fazer. E-mail: ezildamelo@gmail.com

Fabiana Reis. Mestranda em Teoria do Estado e Direito Constitucional na 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) desde janei-
ro de 2017. Pós-Graduada no Curso de Especialização em Direito para a 
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Carreira da Magistratura do Estado do RJ, em nível de Pós-Graduação lato 
sensu – EMERJ (2015). Graduada em Direito pela Universidade da Cidade 
(2008). Graduada em Historia pela UERJ (1999). Atualmente, assessora do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Membro da Comis-
são da OAB Jovem (2016-) e pesquisadora do grupo de estudo PLEB-PUC 
Rio. E-mail: fabizalez@gmail.com

Fernanda Martins. Doutoranda. Mestre em Teoria, Filosofia e História 
do Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Professora substituta na Universidade Federal 
de Santa Catarina e professora na Universidade do Vale do Itajaí. E-mail: 
fernanda.ma@gmail.com

Fernanda Sell de Souto Goulart Fernandes. Mãe de 3 filhos. Esposa. Pro-
fessora Universitária. Advogada. Mestre em Ciência Jurídica pela UNIVALI. 
Doutora em Ciência Jurídica pela UNIVALI. Doutoranda em Derecho pela 
Universidad de Alicante/Espanha. Coordenadora dos Cursos Telepresenciais 
da Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina. E-mail: fernanda@ssg.
adv.br ou nanda_goulart@univali.br–http://www.univali.br–http://lattes.
cnpq.br/3943136158704365

Francieli da Rosa Mendes. É feminista, escritora e dona de si mesma. 
francieli.mendexx@gmail.com

Georgina Bomfim. Advogada e Mestre em Direito, fotógrafa de coração, 
yoguini em florescimento, poetisa eventual, um ser em autoconhecimento

Gisela Maria Bester. É uma menina de 48 anos, que nasceu em berço de 
palha de milho, no dia de São Nicolau (o Papai Noel), gerada por um agri-
cultor de origem austríaca e por uma agricultora descendente de poloneses, 
em um frio e pobre costado do Rio Grande do Sul, nas quebradas da Linha 
12 Norte, interior do município de Ijuí, lá nas curvas do Rio Varejão. Na-
quelas bandas e por aquela época, colchão de crina e lã era um luxo para 
poucos! Com pais que tiveram escolaridade somente até o 3º ano primário, 
sem apoio familiar e nenhum dinheiro, quis estudar. Sabia que esta era a 
sua luz, embora luz (elétrica) tenha faltado-lhe até os seus 14 anos (os de-
veres de casa eram feitos à noite, sob a chama de uma lamparina). E para 
isso caminhou, caminhou, caminhou. Foram 14 quilômetros diários, entre 

ida e volta, até a escola da vila rural, feitos durante anos, sempre sozinha, a 
pé, abaixo de geada, estiagem, chuvarada, raios e trovoadas. Sem merenda 
e sem uniforme, sem livro didático. Sair de casa pelas 5h30 da madrugada, 
comer a boia fria na volta e em seguida ter que trabalhar duro na roça até 
a noitinha, ou assistir aula por 4h com o corpo encharcado nos dias de 
chuva, nada disso lhe arrefeceu o ânimo. No caminho, falava sozinha, ou 
melhor, com uns 3 ou 4 personagens que inventava para conversar, a fim de 
o tempo mais rápido passar e de menos sentir as agruras da caminhada. Lia 
a Bíblia, único livro da casa. Depois, trocou a roupa nova, que se ganhava 
somente uma vez ao ano (para a Missa do Galo), por um dicionário! Ela 
o tem até hoje (MEC/FENAME, capa preta). Ele guarda as folhas secas 
que colecionava de algumas plantas nativas. Que cheirinho mais delicioso, 
aprisionado ali, entre milhares de letras. Pois atracou-se a ler o dicionário, 
letra após letra, palavra por palavra. Daí sua paixão pela escrita, pela origem 
das palavras, pelo quanto significam, pelos belos símbolos gráficos, pelo 
som que emitem. Quando ganhou o primeiro livro, Éramos Seis, leu-o 3 
vezes seguidas! Só tinha aquele. Leu todos os livros da pequena biblioteca 
da Escola de Área Joaquim Nabuco. Com esse patrono, já se via onde iria 
dar: uma libertária e precoce questionadora do establishment. Na oitava 
série ganhou um concurso de redação entre todas as escolas do município, 
incluindo as particulares e as da cidade. Nascia ali a escritora. Hoje, é filha, 
irmã, tia e esposa, madrinha. E amiga leal. Apaixonada por doces e pelas 
sete artes. Doida por Van Gogh. Assume seus cabelos brancos, seus quilos, 
seus anos e seus defeitos. Profissionalmente, é chegada nos “oras” (Professora, 
Orientadora, Escritora, Revisora, Doutora, Pós-Doutora, Coordenadora, 
Diretora, Editora, Pesquisadora). Extensionista também. Como toda sagita-
riana, é “cigana”: tem asinhas nos pés. Também por isso, viajou o Brasil em 
duas ocasiões: nos 8 anos em que avaliou projetos de novos cursos de Direi-
to, considerada Especialista ad hoc em Ensino Jurídico, pelo Ministério da 
Educação; algum tempo depois em mais 4 anos, como Conselheira Titular 
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Ministério da 
Justiça, trabalho dativo que incluía, entre outras tantas tarefas, inspecionar 
o cumprimento de direitos humanos e fundamentais em todos os sistemas 
penitenciários dos Estados brasileiros e do Distrito Federal. Ser de sagitário 
e amar a pesquisa de qualidade levaram-na também a viver experiências 
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acadêmicas (e de vida!) na Espanha, na França, em Portugal, em Cuba, na 
Itália, na Holanda, na Polônia, na Colômbia, na Bolívia, na Argentina, no 
Uruguai e no Marrocos. Ama a vida, as pessoas, as flores, as árvores, as águas, 
os pássaros e as borboletas. Sua melhor vestimenta é um sorrido no rosto, 
faça chuva ou faça sol em sua vida. Contra vento e maré, segue em frente. 
Autodefine-se como humanista, tendo o Direito Constitucional como sua 
grande paixão. Feminista e ativista pelas ações afirmativas, pelas minorias, 
pela casa comum mãe-Terra, pelo meio ambiente, pela vida digna a todos 
os seres vivos. Uma frase que aprendeu nos tempos em que viveu na Itália 
bem a define: “se son rose, fioriranno” (se são rosas, florirão). Ela sintetiza 
sua crença nas pessoas, no amor, no divino que está no humano e que tudo 
pode transformar, ressignificar e revolucionar, para melhor, sempre. E-mail: 
profagmb@hotmail.com

Inaiara Mello Roux Leite. Gaúcha de Porto Alegre/RS; Formada em Edu-
cação Física pelo IPA; Pós-Graduada em Personal Trainning e Nutrição 
Esportiva pela Gama Filho/RJ. Especialista em Cinesiologia e Muscu-
lação/Gama Filho. Especialista em Musculação Treinamento de Força 
FMU/SP. Coautora do livro “Viva mais Viva Melhor”, Zannini. Atleta 
Fitness/ Campeã Bikine Fitness até 1,68 IFBB/RS 2017. Top 2 Bikine 
Fitness Master IFBB/RS 2017. Top 3 Campeonato Gaúcho 2017, Wellness 
Master. Graduanda Direito Puc/RS. Personal Trainning e Proprietária Ina 
Fitness Estúdio. Uma apaixonada pela vida, suas formas... seus amores... 
desenhista, pintora e escultora de corpos. Minha maior arte: meu filho 
Igor. Instagram: Inaiara Leite. E-mail: inaiara.leite@gmail.com

Inês Virgínia Prado Soares. Sou mãe de dois filhotes grandes (Marce-
lo com 18 e Gabi com 27), esposa de Maurício há quase trinta anos, fui 
Procuradora da República por vinte e um anos e desde março de 2018 
sou Desembargadora do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Essa é a 
minha base. Em paralelo, sou Mestre e Doutora em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo e pesquisadora e colíder do Grupo de 
Pesquisa Arqueologia da Repressão e da Resistência da Universidade de 
Campinas – UNICAMP. Sou autora do livro Direito ao (do) Patrimônio 
Cultural brasileiro, Editora Fórum, 2009 e do e-book Crimes contra os 
Bens Culturais, Selo Planeta Verde, 2017; e coordenei diversas coletâneas 

jurídicas, dentre as quais, destaco a organizada em conjunto com Sandra 
Cureau, Bens Culturais e Direitos Humanos, Edições Sesc São Paulo, 2015; 
e a coordenada com Flávia Piovesan, Direitos Humanos Atual, Campus-El-
sevier, 2013, finalista na categoria Direito do Prêmio Jabuti, 2014. E-mail: 
inespradosoares@hotmail.com

Ingrid Rayssa Araújo Barros. 26 anos, advogada, fotógrafa e documenta-
rista humanista. Mescla o direito, o audiovisual e o jornalismo independente 
como ferramenta de luta por direitos sociais e humanos. Atua nos temas 
de cultura popular, movimentos socais e na defesa de povos e comunidades 
tradicionais do Maranhão. Atualmente contribui na comunicação da Co-
missão Pastoral da Terra, Maranhão. Já colaborou para agências nacionais 
como o El País Brasil, Brasil de Fato e Vice Brasil. 

Ivani Fausto Gomes. Advogada, especialista em Direitos Humanos, 
aluna especial de Mestrado do PPGD/UNESA, membro do Grupo de 
Pesquisa Direitos Humanos Transformação Social – GPDHTS. E-mail: 
inavifg@gmail.com

Jaqueline Torquato de Lima. Psicóloga pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Realizou estágios na área da Atenção Primária (com en-
foque em saúde coletiva, saúde mental, álcool e outras drogas), Psicologia 
da Saúde e Hospitalização (com enfoque em Urgência e Emergência) e 
Assistência Social (enfoque em violência de gênero e sua interface com a 
saúde mental). E-mail jaquelinetorquato@hotmail.com

Janete Oliveira. É atriz e meretriz desde o final dos anos 1970 em Porto 
Alegre. É militante fundadora do Núcleo de Estudos da Prostituição (As-
sociação Gaúcha de Prostitutas) em Porto Alegre e integrante da Rede 
Brasileira de Prostitutas. 

Joyce Thamires. Poetisa marginal. Negra, lésbica, gorda, periférica e espírita. 
Tem 23 anos e vive de suas poesias. Declama-as nos ônibus. Fez da sua sen-
zala poesia, esse é o tema de sua escrita. E-mail: joytha968574@gmail.com

Karina Guerreiro de Sá. É advogada. Em 2004 estudou Direitos Huma-
nos na Inglaterra, retornou a Salvador, sua cidade natal, onde trabalhou 
nessa área até 2015. Apaixonada por literatura começou a escrever contos 
e poesias em 2013. Em 2015 foi selecionada no edital Bolsas de Fomento 
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à Literatura do Ministério da Cultura, na categoria Criação Literária. Em 
2016 participou do projeto “Pé de Poesia”, com poema; no mesmo ano 
publicou conto de sua autoria na revista “La Baguette”. Em 2017 participou 
com conto na “Antologia de poesia, contos e crônicas. Scortecci, 35 anos”. 
E-mail: karinaguerreirodesa@hotmail.com

Kássia Cristina de Sousa Barbosa. Feminista, advogada, e uma eterna 
curiosa e aprendiz quanto às diversas formas de expressar a vida. Gra-
duada em Direito pela Universidade Católica de Brasília. No decorrer da 
vida acadêmica contribuiu com alguns capítulos de livros, nas respectivas 
obras: Al andar se hace el camino: entre reflexões, críticas e diálogos, a 
construção de uma criminologia feminista In: Criminologia crítica. 22.  
ed. Curitiba: Multideia, 2015, v. 2, p. 357; Anotações sobre o requisito da 
voluntariedade e o papel do/a juiz/a em acordos de colaboração premiada 
envolvendo investigados/as e/ou réus/ré presos provisoriamente. In: A de-
lação/colaboração premiada em perspectiva. 2. ed. Brasília/DF: Instituto 
de Direito Público–IDP, 2016, v. 2, p. 1-120; Amanhã há de ser outro dia. 
In: Estudos feministas por um Direito menos machista. V. II, Empório do 
Direito, 2017, p. 189-202. E-mail: kassiaucb.direito@gmail.com
Laina Crisóstomo. Advogada feminista, feminista interseccional, ativista 
pelo direito das mulheres e presidenta da ONG TamoJuntas que presta As-
sessoria multidisciplinar para mulheres em situação de violência. Faz parte 
da Rede Nacional de Ciberativistas Negras. Especialista em Gênero e Raça, 
pós-graduada em Violência urbana e insegurança desde um enfoque de 
gênero e mestranda em Ciências Criminais. Foi escolhida no ano de 2016 
como mulher inspiradora pelo site Think Olga e em 2017 para a lista Under 
30 da Revista Forbes Brasil pelo trabalho social que desenvolve com mulhe-
res em situação de violência. E-mail: advlaina@gmail.com

Leda Mayara Alves da Silva. Licenciada em História pela UFRN. Ba-
charelanda em Direito pela UFRN. Mora em Caicó-RN. É filiada ao 
PT e já se candidatou ao cargo de Vereadora. Feminista. 
E-mail: aledamayara@gmail.com

Leila Barreto. 51. Ativista e atriz. Licenciada em Ciências Naturais, Espe-
cialista em Educação em Direitos Humanos e Diversidade. Ocupa um lugar 
importante no movimento de prostitutas como integrante da Rede Brasileira 

de Prostitutas e do Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará com-
pondo seus colegiados. É a filha da puta que atua nos dois sentidos – artístico 
e político. Idealizou o PUTADEI e o BLOGDASESQUINAS entre outras 
ações e ferramentas em advocacy. Coordena as ações administrativas do 
GEMPAC. Essa mana do Pará transa de um outro lugar – conexões, lugares 
e intervenções poéticas/políticas/comunicacionais no movimento brasileiro 
de putas. Tem uma paixão de infância pelas letras, transa a poesia e outras 
possibilidades da palavra. E-mail: leilasuelyb@yahoo.com.br

Lia Testa. Sou professora da Universidade Federal do Tocantins (UFT), 
de literatura na graduação e na pós-graduação em Letras. Sou mestre em 
Letras e doutora em comunicação e semiótica. O poema escolhido para 
compor essa coletânea foi publicado em meu primeiro livro de poesia, o 
“Guizos da carne: pelos decibéis do corpo” (SP/2014), livro que junta-
mente com outras jovens autoras de SP, ganhou o Edital do PROAC - SP).  
E-mail: poetisalia@gmail.com

Lu Uyeda. Além da peça “Mulheres que carregam o mundo” ou a versão 
“Mulheres que dominam o mundo”, ambas de minha autoria, também 
desenvolvo encontros e grupos de dança para o resgate da autoestima da 
mulher. Minha linguagem é o teatro dança de militância e além dos temas 
sobre violência contra a mulher, empoderamento feminino e denúncias 
através do teatro dança sobre o mau uso da lei de alienação como forma de 
violência contra mulheres e seus filhos, descaso das autoridades, estupro e 
feminicídio, também abordo em outras peças as temáticas sobre homofobia, 
intolerância religiosa, racismo e crimes contra os animais e a natureza. Sou 
de POA/RS, cresci em Sampa, tenho 43 anos, sou Arte Educadora, bailarina 
e diretora de teatro, morei 12 anos no Japão onde estudei Arte e iniciei a 
militância feminista através da Arte em minha Cia de Teatro de Dança Arte 
é Vida, no Brasil desde 2008 desenvolvo projetos de Arte Educação e dou 
assistência à mulheres vítimas de violência, fiz parte da CPI da violência 
contra a mulher e o descaso das autoridades à Lei Maria da Penha na As-
sembleia Legislativa de SP em 2011, sou autora da peça de teatro de dança 
“Mulheres que carregam o mundo” (no link Wix, no email anterior há mais 
sobre) e atualmente estou auxiliando as mais de 100 mulheres em SP que 
além de vítimas da violência doméstica também perderam a guarda de seus 
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filhos para pais abusadores, mas além de não terem seus direitos garantidos 
com as medidas protetivas pela Lei Maria da Penha, foram revitimizadas e 
tratadas como alienadoras porque os abusadores/pedófilos, usam a lei de 
alienação como defesa, situações gravíssimas. http://luciannaup.wix.com/
mulheres. E-mail: luciannauyeda@gmail.com

Lúcia de Fátima Araújo. Professora da rede estadual de ensino do RN, 
defensora do Estado laico, militante feminista. LGBT do Movimento Mu-
lheres do Seridó, de Caicó – RN. E-mail: araujolf@bol.com.br

Lucia Elena Arantes Ferreira Bastos. É Advogada e Doutora em Direito 
Internacional pela Faculdade de Direito da USP. Fez Pós-Doutorado no 
Núcleo de Estudos da Violência (NEV/USP). Sua área de pesquisa com-
preende: Direitos Humanos e Justiça de Transição. Lucia nasceu em Bauru 
(SP) e já morou em São Paulo, São José dos Campos, Brasília e Nova York 
(EUA). Atualmente, Lucia está vivendo um período sabático e mora em 
Basiléia (Suíça), onde divide seu tempo revisando seu livro sobre Anistia, 
pesquisando outros temas, aproveitando a infância dos filhos Thomas e De-
sirée, descobrindo novas perspectivas e se questionando sobre velhos temas. 
Quando os filhos perguntam qual é a profissão da mãe, Lucia diz que prefere 
ser inventora de palavras. E-mail: luciaeafb@gmail.com

Luciana Pessoa Nunes Santos. Advogada e professora de Direito. Mestra 
em Direito pela PUC-RS. Especialista em Direito Público pela Universidade 
Cândido Mendes-RJ. Especialista em Comunicação Institucional pela Uni-
versidade Federal do Piauí – UFPI. Especialista em Docência Superior pela 
Faculdade Santo Agostinho – FSA. E-mail: lucianapessoa2011@gmail.com

Luciana Santos Silva. Mãe de Sophia, professora do curso de Direito da 
UESB, pesquisadora na área de gênero, advogada, aprendiz e contempladora 
das palavras. E-mail: moedadotiopatinhas@hotmail.com
Magda Dimenstein. É professora Titular da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte/UFRN. Graduada em Psicologia pela UFPE (1986), 
Mestre em Psicologia Clínica pela PUC/RJ (1994) e Doutora em Saúde 
Mental pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ (1998). Realizou Estágio Pós-
Doutoral na Universidad Alcalá de Henares/Espanha. Atua na área de Saúde 
Coletiva com ênfase em Saúde Mental, Atenção Primária e Psicossocial, em 
cenários urbanos e rurais. Está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia/UFRN, orientando alunos de Mestrado e Doutorado. Coordena 
o grupo de pesquisa &quot;Modos de Subjetivação, Políticas Públicas e 
Contextos de Vulnerabilidades&quot;. Bolsista 1 A do CNPq. É membro 
do GT/ANPEPP &quot;Políticas de subjetivação e invenção do cotidia-
no&quot;. Faz parte da diretoria da ANPEPP (Gestão 2016-18) no cargo 
de Presidente. E-mail: mgdimenstein@gmail.com

Maíra Marchi Gomes. Graduada em Psicologia pela Universidade Federal 
do Paraná (2001), Doutoranda em Psicologia (UFSC), Mestre em Antro-
pologia Social (UFSC). Especialista em Saúde Mental, Psicopatologia e 
Psicanálise (PUC-PR), Dependência Química (PUC-PR), Direito Penal 
e Criminologia (UFPR), Psicologia Jurídica (PUC-PR) e em Panorama 
Interdisciplinar do Direito da Criança e do Adolescente (PUC-PR). In-
tegrante do Laboratório de Psicanálise, Processos Criativos e Interações 
Políticas (UFSC), Laboratório de Estudos das Violências (UFSC) e do 
Grupo de Pesquisa Centro de Estudos das Toxicomanias Dr. Claude Olie-
venstein (UFRJ). Ministra disciplinas relacionadas ao Gerenciamento de 
Eventos Críticos, Mediação de Conflitos e Trabalho, Saúde e Segurança 
Pública em cursos de Especialização na área de Segurança Pública e Ci-
dadania e em capacitações a operadores de Segurança Pública e Sistemas 
Prisional e Socioeducativo. É docente dos cursos de graduação em Psico-
logia e Direito da Anhanguera–São José/SC. Colunista no site “Empório 
do Direito”. Tem estudado o discurso jurídico sobre violência sexual, a 
partir da psicanálise e criminologia crítica. Ocupa o cargo de Psicóloga 
Policial na Polícia Civil de Santa Catarina. “Autora do livro “Bope: o 
fardo da farda”, pela Editora Insular, e de “Almar-se, Almar”, pela Editora 
Medusa, que marca o início de um novo tempo de Maíra, quando passou 
a se autorizar a musicar as palavras” Alguém que espera silêncios. Alguém 
que vê cores no chão. Alguém que se mais gosta quando cercada pelos 
ventos da noite. E-mail: mairamarchi@gmail.com

Manuela Aguiar. Graduada em história pela UFCG, Especialista, mestre 
e doutoranda em Literatura e Interculturalidade. Professora de História da 
UFCG. E-mail: aguiarmanuela4@gmail.com

Marcella Pinto de Almeida. É baiana, nascida na cidade de Salvador. 
Descobriu-se Poeta aos 11 anos e desde então expressa-se através de versos, 
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que gosta de denominar de “versos sanguíneos”, por entender que fazem 
parte de sua própria existência. Foi premiada sete anos consecutivos no 
Circuito Literário do Colégio Cândido Portinari, por suas poesias e prosas 
(de 2005 a 2011) Formada em Direito pela Universidade Salvador–UNI-
FACS, foi premiada três anos consecutivos pelo Prêmio Mérito Acadêmico 
e foi a aluna laureada do curso em 2016.2, desenvolveu sua pesquisa nas 
áreas de Direito, Arte e Educação, tendo sua monografia de conclusão de 
curso versado sobre “O ressignificar do ensino jurídico a partir de uma 
visão autopoiética: a Arte como um instrumento facilitador da aprendi-
zagem”, orientada pelo professor Rodolfo Pamplona Filho. Atualmente é 
Advogada e Mestranda em Direito, Governança e Políticas Públicas, pela 
Universidade Salvador; associada à Associação Brasileira de Ensino do 
Direito (ABEDi); integrante do grupo de pesquisa em Educação e Desen-
volvimento (GPED) liderado pelo Prof. Ph.D. Edivaldo M. Boaventura, 
e assistente dos projetos de extensão “Universidade Lê” e “Universidade 
que Sente” da Universidade Salvador; e desenvolve Estágio de Docência 
(tirocínio docente) em metodologia científica, sob a orientação do Prof. 
Ph.D. Edivaldo M. Boaventura. E-mail: marcella.94@hotmail.com

Márcia Guimarães. Artista Plástica. Formou-se em Educação Física, mas 
sua alma grita por arte. Pinta desde a infância, escreve poesia desde a adoles-
cência. Escreveu “Âmago”, “Volúpia”, “Inquietudes” e é membro fundadora 
da Academia de Letras de Aracaju. E-mail: marcia-guimaraes@outlook.com

Márcia Letícia Gomes. É licenciada em Letras pelas Faculdades Integradas 
de Cacoal – UNESC, bacharel em Direito pela Universidade Federal de 
Rondônia – UNIR. Possui Mestrado em Letras pela UNIR e Mestrado em 
Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 
É doutora em História da Literatura pela mesma instituição. Docente do 
Instituto Federal de Rondônia – IFRO. Membro do Núcleo de Estudos 
Históricos e Literários – NEHLI. Na área do Direito tem realizado pesqui-
sas que envolvem os temas Direitos Humanos, Movimentos Migratórios, 
Refúgio, Justiça Social. Na área de Letras, sua atuação é voltada para a Li-
teratura Brasileira com ênfase na literatura produzida na região amazônica. 
Os diálogos entre Direito e Literatura também têm se constituído ponto 
de interesse e trabalho de pesquisa. E-mail: marcialeticia200@hotmail.com

Maria Aparecida de França Gomes. É graduada em Psicologia (1987), 
Especialista em Socialização (1990), Especialista em Saúde Mental (1993), 
Mestre (2002) e doutora em Psicologia (2016) pelo Programa de Pós-Gra-
duação em Psicologia, todos na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. É psicóloga concursada pela Secretaria Estadual de Saúde Públi-
ca do RN (1988). Docente da Universidade Potiguar (UnP) - Laureate 
International Universities (desde 1999), em julho de 2011 assumiu a coor-
denação do curso de Psicologia; foi Diretora da Escola da Saúde entre 
2008 e 2010 e diretora adjunta do Curso de Psicologia dessa Universidade 
durante o ano de 2002. Foi Secretária Municipal de Saúde (2003 a 2008) 
Secretária Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (2014 a 2017), 
atualmente ocupando o cargo de Diretora Presidenta da Agência Regu-
ladora de Serviços de Saneamento Básico todos no município de Natal 
- RN. Tem experiência em Psicologia Social e Comunitária, Psicanálise e 
Saúde Coletiva. E-mail: cidafrance@gmail.com

Maria de Lourdes Nunes Ramalho. Nasceu no Rio Grande do Norte. 
Descendente de uma família de poetas e músicos, é professora e uma grande 
dramaturga, autora de mais de 100 textos teatrais em prosa e cordel. Seus 
escritos são premiados e encenados nacional e internacionalmente.

Maria Goretti Nagime Barros Costa. Advogada, mestranda em Sociolo-
gia Política na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
(UENF) e pós-graduanda em Direitos Humanos e Estudos Críticos de 
Direito no Conselho Latinoamericano de Ciências Sociais (CLACSO) – 
E-mail: goretti.nagime@gmail.com

Marina Guena. 15 anos. Estuda no Sartre 1° ano e faz 3° semestre de Curso 
de Música na EMUS (Escola de música da UFBA). É cantora, compositora, 
instrumentista. E-mail: contatomariguena@yahoo.com. Instagram: @mari-
guenaoficial. You tube: Mari Guena Oficial. Facebook: mari guena

Marilena Wolf de Mello Braga. É curitibana, jornalista (entre as primeiras 
mulheres no jornalismo político brasileiro) e escritora. Professora convida-
da da Fundação Getúlio Vargas, para MBAs em Responsabilidade Social; 
diplomada pelas Universidades de Bologna (Itália), Castilla-La-Mancha 
(Espanha), e pelo Centro Internacional de Formação da Organização 
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Internacional do Trabalho, de Turim, Itália (CIF-OIT), como Especia-
lista Latino-americana em Relações e Temas do Trabalho, com ênfase em 
Mercados de Trabalho e Políticas de Emprego. Especialista, também pelo 
CIF-OIT, em Políticas de Gênero, dentro do Programa de Diálogo Social 
para as Américas. É autora dos ensaios “Trabajo y Família”, apresentado 
no Chile, em 2010; “Uma Crise Moral no País do Futuro”, Colômbia, 
2005; “O Papel das Relações de Trabalho no Brasil”, Argentina, 2007. 
Está presente em 18 obras coletivas, entre crônicas, ensaios, poemas, pes-
quisas e testemunhos profissionais. É organizadora de “As Herdeiras de 
Lilith”, Crônicas Femininas, 2014, Ed. Instituto Memória. Autora de 
“Mar Abissal”, Poemas de Sátira Política em um País que Naufraga, 2016, 
Ed. Instituto Memória. É uma das “Vozes do Paraná”, edição 2017, do 
jornalista Aroldo Murá, biografada por seu pioneirismo entre os constru-
tores do Paraná moderno. Mãe de quatro filhos, dois netos, não se aparta 
da frase que cunhou: “A humanidade é uma farsa”. Criou e dirige há 18 
anos a agência econômica Fortuna e Virtude, Mercado de Trabalho e 
Conhecimento. E-mail: marilenadecuritiba@gmail.com

Marlene Teixeira Rodrigues. GENPOSS – Laboratório de Ensino, Pes-
quisa e Extensão em Gênero, Política Social e Serviços Sociais, Programa 
de Pós-Graduação em Política Social, Universidade de Brasília (UnB) 
– Instituto de Ciências Humanas (IH), Departamento de Serviço Social 
(SERICC). Centro, Mezanino, Sala B1-424/66, Campus Universitá-
rio Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília–DF. CEP: 70910-900. E-mail: 
genposs@unb.br/martebr@gmail.com

Marli Mateus dos Santos. Intelectual e feminista negra, mãe de João 
Marcelo; Mestra em Direito Público pelo Programa de Pós-graduação em 
Direito da UFBA; Pós-graduanda em Estado e Direito dos Povos e Comu-
nidades Tradicionais (PPGD-UFBA); Bacharela em Direito pelo Centro 
Universitário Estácio; Bacharela em Comunicação Social com habilitação 
em Jornalismo pela Faculdade Dois de Julho; Servidora do Grupo de Atua-
ção Especial em Defesa das Mulheres e da População LGBT do Ministério 
Público Estadual da Bahia GEDEM/LGBT (MP/BA) vinculada ao Apoio 
Jurídico; Recebeu em 2015 e 2017 o prêmio executor destaque do MPBA 
devido ao projeto estratégico do GEDEM/LGBT; Representa o GEDEM/

MPBA na Câmara Técnica do Pacto de Enfrentamento à Violência contra 
as Mulheres na Bahia; Tem artigos jurídicos e acadêmicos publicados em 
revistas científicas e livros sobre seus campos de pesquisa: Direito Quilom-
bola, Direito de Resistência Constitucional, Direitos Humanos, Direitos 
Africanos na contemporaneidade e temas relacionados à cidadania, polí-
ticas públicas, violência doméstica e familiar, feminicídio, raça e gênero; 
Sua dissertação de Mestrado “O Direito Quilombola na encruzilhada dos 
Direitos Fundamentais: Marinha do Brasil x Quilombo Rio dos Macacos” 
será lançada em breve sob o formato de livro; Membro da Comissão Or-
ganizadora do I e II Seminário Biopolíticas e Mulheres Negras no MPBA. 
E-mail: marlimateus@hotmail.com

Mary Baleeiro. Goiana moradora de Brasília, formada em produção au-
diovisual, atua na área de produção cultural, já passeou pela área da dança 
e sempre se comunicou bem através de gestos e rabiscos. Péssima com as 
palavras, desenha a sua realidade e o que consegue alcançar com sua emoção/
imaginação. Mãe de 3 meninas, sendo uma, uma linda estrela no seu céu. 
E-mail: marybaleeiro@gmail.com

Milagres Zeferino Uyanik. Nasceu em 24/01/1974, natural de Cur-
rais Novos-RN, porém é em Cruzeta-RN que tem sua formação social, 
humana e identitária, terra de seus antepassados, cujas histórias subjetivas 
e anônimas se fazem presentes nas memórias pessoais. Formada em letras 
pela UFRN, em 1996, quando o curso ainda funcionava em Caicó, e 
especialista em Língua, Literatura e Linguagem, pela FIP, em 2011, e 
hoje mestranda do PROFLETRAS, programa que pretende a formação de 
professores atuantes em sala de aula, visando um trabalho que tenha um 
respaldo social e educativo e que volte para a sociedade de maneira positi-
va. Compromete-se com um ensino que fomente letramento literário no 
aluno, seja partindo da literatura de massa, da canônica, da literatura po-
pular, como fator crucial de sua formação humanizadora dos educandos, 
dentro e fora do contexto escolar, por seu grande amor pela literatura. Atua 
como professora da rede estadual de ensino na Escola Estadual Joaquim 
José de Medeiros, em Cruzeta-RN, lecionando no ensino fundamental e 
no médio, nas áreas de língua portuguesa, literatura e língua espanhola. 
Enxerga, nos atores, os agentes de transformações e mudanças tendo por 
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fim comum o anseio pela justiça social, a qual nasce do conhecimento, da 
análise, do diálogo reflexivo e interativo, e, consequentemente, no desem-
bocar de ações positivas. E-mail: milazeferino@hotmail.com

Mirela Correia. Baiana. Formada em Comunicação Social e em Direito e 
mãe de uma menina chamada Clara. E-mail: mirelacorreia@yahoo.com.br

Míriam Coutinho de Faria Alves. Escritora. Doutora em Direito pela Uni-
versidade Federal da Bahia. Membro honorária da Rede Brasileira de Direito 
e Literatura (RDL). Professora Adjunta da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS). Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito, Arte e 
Literatura ( UFS). E-mail: miriamfaria2002@yahoo.com.br

Moiara Freitas e Freitas Rezende. Aluna do bacharelado interdisciplinar 
em Humanidades, com área de concentração em estudos jurídicos, da 
UFBA. E-mail: moiararezende@gmail.com

Monaliza Maelly Fernandes Montinegro. Defensora Pública do Estado 
da Paraíba desde julho de 2017. Analista do INSS nos anos de 2009 a 
2017. Técnica do INSS nos anos de 2006 a 2009. Formada em Direito pela 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e especialista em Direitos 
Humanos pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Autora 
do livro de crônicas “Para pensar direito: uma releitura do direito através da 
literatura, filosofia e da música”. Sou mãe, sou filha. Filha de professora e 
também sei ensinar. Sou esposa, sou menina, sou mulher. Sou do Rio Grande 
do Norte, sou da Paraíba, amo a Bahia e o mundo é meu lar. Sou viva... Vida 
a caminhar. Em direção horizonte, onde a utopia é o infinito e a persistência 
é um lugar. Caminho na ala esquerda, sem me dimensionar. Ando plantan-
do flores. Flores de todas as cores. Flores que rompem as dores. Sou feita de 
amor, de paixão, de compaixão, de esperança. Sou coração verde. Mas, não 
espero. Sou Defensora das (os) que estão cansadas (os) de esperar. Sou todas 
(os) elas (es) que foram impedidas (os) de falar. Sou resiliência a incomodar. 
Sou resistência. Se me calo, minha alma grita. Se falo, não quero fazer calar.
Sou Monaliza Montinegro e se você também não se cala diante a injustiça, ao 
seu lado quero caminhar. E-mail: monalizamaelly@gmail.com

Myrna Agra Maracajá. Psicanalista praticante/Psicóloga Clínica CRP-
13/4007. Doutoranda em Psicologia Clínica pela UNICAP, Mestre em 

Literatura e Interculturalidade pela UEPB, Especialista em Clínica Psica-
nalítica pelo EPSI . Coordenadora do Encontro Nacional de Dança do 
Festival de Inverno de Campina Grande. E-mail: myrnamaracaja.mam@
gmail.com E-mail: myrnamaracaja.mam@gmail.com Curriculum Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4688085823513227

Nathália Dalbianco. Estudante do curso de Direito, na Universidade Es-
tadual de Londrina. Apaixonada pela arte, encontrou na literatura sua mais 
sincera forma de expressão. Criadora da página Cronicário nas redes sociais, 
a autora estreou no universo literário no ano de 2017, com a publicação de 
suas crônicas e poesias em antologias e jornais. Telefone (17) 99162-4805. 
E-mail: nathalia.dalbianco@gmail.com

Nic Cardeal (Eunice Maria Cardeal). Natural de Brusque/SC. Residente 
em Curitiba/PR desde 2005. Formada em Direito, exerci atividade jurídica 
por 27 anos junto à Justiça Federal de SC e do PR. Aposentada desde 2016, 
estou me dedicando aos livros e às letras, como sócia da Mahatma Livraria de 
Expansão. Meus escritos estão compilados na página no Facebook “Escrevo 
porque sou rascunho” (@Niccardealpoesias). Meu ofício na escrita é arte-
são, faço das tripas coração para traduzir-me em palavras. Por isso escrevo, 
porque sou rascunho, obra não terminada, predestinada ao final do capítulo. 
E-mail: nic_cardeal@hotmail.com

Nildinha Freitas. Sou poeta de coisas normais, de amores banais e de vidas 
que não são iguais. Sou uma menina que se olha no espelho e não se reco-
nhece mais. Sou a mãe que carrega no peito um amor meio sem jeito, sem 
regras para seguir. Sou um filme de comédia romântica com um final clichê, 
sou todo mundo que por mim passou, e agora, posso até ser você. Página 
Facebook: Escritora Nildinha Freitas–Instagram: @nildinha.freitas–E-mail: 
nildinha.freitas@hotmail.com

Patrícia Medina. Minha mãe descascava abóbora quando eu quis nascer e 
era outono no Rio Grande do Sul. Acabei hipnotizada pelos tons alaranjados 
dos caquis, folhagens e bergamotas. Continuo amando as variações desta cor: 
de Outono de Vivaldi e Max Richter ao sol do Tocantins. Já fiz “de tudo um 
muito”, de meninas a tese. Sou de gargalhadas e silêncio, casa aberta e cheiro 
de terra, livros e letras. Gosto das coisas simples: lavar roupas, pilotar fogão e 
dormir. “Me acho” no palco da sala de aula e na estrada. Amo homens e gatos 
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mailto:monalizamaelly@gmail.com
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e a combinação dos dois... De ir me fazendo. Sou existencialista.

Paula Bajer. Estudou direito na USP, onde obteve títulos de mestre e doutor 
em direito processual penal. É Procuradora da República. Escreveu livros 
jurídicos (Ação penal condenatória -Saraiva- e Igualdade no direito pro-
cessual penal brasileiro-Revista dos Tribunais). Em Punição e liberdade no 
Brasil (versão digital), explica a história do processo penal. Publicou diver-
sos artigos acadêmicos. Foi coordenadora da Revista Brasileira de Ciências 
Criminais e integrou diretoria do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. 
Escreve ficção desde 2012. Publicou “Viagem sentimental ao Japão” (Editora 
Apicuri), “Nove tiros em Chef Lidu” (Editora Circuito) e “Feliz aniversário, 
Sílvia” (Editora Patuá). Integra o Coletivo Literário Martelinho de Ouro, só 
de mulheres, com quem já publicou contos diversas coletâneas. Tem os blogs 
lolitaimaginario.com e cheflidu.com. E-mail: pbajer@uol.com.br

Patrícia Tuma Martins Bertolin. Doutora em Direito do Trabalho pela 
USP, com Pós-Doutorado na Superintendência de Educação e Pesquisa da 
Fundação Carlos Chagas. Professora do Programa de Pós-Graduação em 
Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
E-mail: ptmb@uol.com.br

Poliana Policarpo de Magalhães Aguiar. Nasceu numa manhã ensola-
rada do dia 7 de setembro de 1972, ao som dos tambores pátrios. Filha 
de Idelbrando Marques de Magalhães e Josefina Policarpo de Jesus, foi 
mais uma daquelas crianças sertanejas, tocadas pelas mãos firmes de uma 
mãe aparadeira na casa de pau a pique de sua avó, lá no interior ser-
gipano. Tempos depois, conheceu Vitória da Conquista, seu eterno lar, 
lugar em que foi registrada. Escolheu anos depois uma Ciência social para 
se graduar, fez Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz-Uesc, 
especializou-se na área de Direito Processual pela Uesb.É professora e 
pesquisadora na seara do Direito Digital da Faculdade Independente do 
Nordeste-Fainor e Coordenadora do Núcleo de Memória e Cultura da re-
ferida instituição. É Mestra em Gestão nas Organizações Aprendentes pela 
Universidade Federal da Paraíba- UFPB e integrante do grupo de Pesquisa 
em Cultura Digital e Educação da mencionada universidade. É Doutora 
em Ciências Jurídicas e Sociais-UMSA-AR. Além de sua atuação na seara 
jurídico-acadêmica, também desenvolve atividades culturais. Atualmente é 

Vice-presidente da Casa da Cultura de Vitória da Conquista-Ba, ministra 
palestras nas áreas jurídica e literária e, é membro efetivo da Academia 
Conquistense de Letras. E-mail: ppma@terra.com.br

Priscilla Leal. Sou formada em Direito, com pós em gestão cultural pelo 
Centro Universitário Senac. Também sou atriz formada pelo Teatro Escola 
Macunaíma. Desde 2012 me dedico a discutir a produção artística das mu-
lheres. Idealizei e produzi o projeto “Mulheres Artistas na Ditadura”, que foi 
patrocinado pela Caixa Cultural e seguiu em parceria com a Coordenação 
de Direitos à Memória e à Verdade, com apresentações no Cine Direito 
Humanos e no CEU Perus, e o projeto “Las Abuelitas”, um site para reunir 
e divulgar o trabalho das mulheres artistas. pricruzleal@hotmail.com

Rebeca Santana. Nascida no dia da poesia, 14/03/1990, em Salvador, Bahia, 
a formanda do curso de Direito Rebeca Santana encantou-se pelo mundo 
das poesias e dos contos desde muito cedo, na escola Montessoriano, locali-
zada na Boca do Rio. Aos 10, escrevera suas primeiras poesias, não parando 
mais desde então. Oras o texto vinha raciocinado em seu esboço, oras vinha 
pronto – como um vômito – que precisava simplesmente ser colocado para 
fora. Fez já alguns trabalhos de declamação. Possui dois livros online prontos 
para a venda, entre eles: “Cartas que não te mandei–o vômito de uma gaveta 
empoeirada”. Criadora da página @daalmafeminina no Instagram, disponí-
vel para contato através do e-mail rebecadesantana@gmail.com.

Renata Nóbrega. É membra da AJD (Associação Juízes para a Democracia) 
e juíza do trabalho no TRT da 6ª Região. Foi agente de polícia, delegada 
e serventuária da justiça federal. Curiosa e precisando de poucas horas de 
sono para viver, vai deixar para dormir quando morrer. É casada com uma 
mulher que adora dormir. Mestra em História Social pela Universidade Fe-
deral Rural de Pernambuco. Percebe que o capital rotula, pintando peles de 
cores e apelidando sexos de frágeis, mas acredita na paleta viva do arco-íris 
e na força da luta nada frágil do feminismo revolucionário para rearranjar a 
estrutura dinâmica de gênero e classe. E-mail: rcnobrega@yahoo.com

Rita do Carmo da Silva. Professora, estudante e nas horas vagas escreve 
poemas. Reside em Caicó-RN. E-mail: ritadocarmo2010@gmail.com
Shaira Mana Josy. Pedagoga, técnica em enfermagem, capoeirista, 

http://cheflidu.com/
mailto:rebecadesantana@gmail.com
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Mulher de identidade negra, feminista, militante do movimento hiphop, 
rapper, coordenadora do projeto Slam Dandaras do Norte. Mora em 
Belém-PA Começou no movimento hip-hop em 1998, coordena na 
cidade do hip hop no acampamento intercontinental da juventude no 
FSM-2009, mulher de identidade negra se destaca como única a resistir 
tanto tempo no universo em que a predominância é quase que majori-
tariamente masculina. E-mail: josyfteles@gmail.com
Soraia da Rosa Mendes. Pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâ-
neas, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Doutora em 
Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília - UnB. Mestra 
em Ciência Política, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 
UFRGS. Professora Associada do PPG Mestrado e Doutorado em Direito 
do Centro Unificado de Brasília - UniCeub. Professora Visitante do PPG 
Mestrado em Direito da Universidade Federal de Goiás- UFG. Coordena-
dora Nacional do Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos 
Direitos da Mulher - CLADEM/Brasil. Autora de diversas obras, dentre 
as quais Criminologia Feminista: novos paradigmas (Editora Saraiva, 2a. 
Edição) e Processo Penal Feminista (no prelo). Advogada.

Stephanie Brito. Bacharela em Direito. Atualmente faz especialização no 
NAEA. Militante no movimento social Levante Popular da Juventude. 
E-mail: stephanie.vieirabrito@yahoo.com.br
Sueid Fernandes Macedo. Mãe de duas meninas Suy Anne (30 anos) e 
Quéren (28). Sou separada há mais de 15 anos, servidora do Ministério 
Público Federal desde 1995, graduada em Direito pela UniEuro em Brasi-
lia e, atualmente, em fase de conclusão de minha especialização em direito 
aplicado ao MPU. E-maiL: sueidmacedo@gmail.com

Susilene Ferreira de Oliveira. Atriz. Mestre em Literatura dramática. 
E-mail: susifeoli@yahoo.com.br. nascida na cidade de Goiânia – GO, 
reside em Uberlândia há mais 40 anos. É Mestre em Dramaturgia Teatral 
desde 2013, com o Tema “Ruth de Sousa: mulher negra e atriz”, pela 
Universidade Federal de Uberlândia. Possui:
• Pós-Graduação lato sensu em Interpretação Teatral (2007);
• Pós-Graduação lato sensu em Orientação Sexual (ano de conclusão: 2004);
• Pós-Graduação lato sensu em Planejamento Educacional (ano de 

conclusão: 1998);
• Graduação em Artes Plásticas, pela Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU, turma 1992);
• Funcionária Pública da Prefeitura Municipal de Uberlândia, desde 1988;
• Foi presidente da ATU – Associação de Teatro de Uberlândia (2009/2011);
• Coordenou FATU – Festival Teatro (2011), Festival Latino-americano 
de Teatro Ruínas Circulares (2011);
• Mostra Nacional de Teatro (2010);
• FESTICOM – Festival de Comédia de Uberlândia (2012 e 2009);
• Aprovada no Prêmio Municipal de Cultura 2017 “Teatro Congada”.

Suzana Maria Gomes. 18 anos, nascida em Solânea e criada em Arara, 
cidades do brejo paraibano. Socioeducanda da Unidade de Atendimento So-
cioeducativa Rita Gadelha e aluna da Escola Cidadã Integral Socioeducativa 
Almirante Saldanha, cumpre medida de internação e sonha em ser psicóloga. 
Escreve poesias desde 2016 quando entrou na Unidade, identificando na 
escrita poética um meio para se expressar seu ser e suas vivências.

Tassyla Queiroga. Advogada. Mestra em Direito Constitucional pela 
Universidade de Lisboa. Mora em São Paulo. E-mail: tassylaqueiroga@
hotmail.com

Taysa Matos. Doutoranda em Direito pela Universidade Federal da 
Bahia–UFBA; Mestre em Gestão em Organizações Aprendentes pela 
Universidade Federal da Paraíba–UFPB; Especialista em Metodologia e 
Gestão do Ensino Superior; Graduada em Direito; Professora de Direitos 
Humanos, Mediação, Conciliação e Arbitragem e Direito Constitucional. 
Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Gestão Acadêmica. 
E-mail: taysamatos@gmail.com

Thais Elislaglei Pereira Silva da Paixão. É Licenciada em Geografia pela 
Universidade Estadual de Feira de Santana (2003). Pós-Graduada em Ciên-
cias da Terra e do Ambiente pela Universidade Estadual de Feira de Santana 
(2006). Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geopro-
cessamento, atuando principalmente nos seguintes temas: globalização, 
conservação e sistema. Como Professora de Geografia, atuou sobretudo 
coordenando turmas do EJA. Bacharel em Direito na Faculdade de Artes, 
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Ciência e Tecnologia–FACET, atuou como Assessora Jurídica da Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura no Estado da Bahia–FETAG/BA, espe-
cialista em Assessoria Jurídico-sindical com ênfase em processo eleitoral e 
previdência. Vice-Presidenta da Comissão da Mulher Advogada–Subseção 
da OAB – Irecê-Bahia. E-mail: thais.elislaglei@gmail.com

Uda Roberta Doederlein Schwartz. Juíza de Direito da Comarca de Bom 
Jesus/RS. Especialista em Direito Constitucional e em Direito Penal e Pro-
cesso Penal. Bacharelanda em Filosofia. É mãe da Marina. Gosta de ler, de 
estudar e de escrever. Sonha com um mundo com menos desigualdades 
sociais e de gênero. E-mail: uda@tj.rs.gov.br

Vanessa Guimarães dos Santos. Carioca de gema. Suburbana. Resistência. 
Coroa de mar. Lua. Fogo. Sensível. Empata. Bruxa. Deusa. Pombagira. 
“Macumbeira”. Filha de Iemanjá e Xangô. Amo astrologia. Sempre tem 
um cristal no meu peito! Professora de crianças e adolescentes na Escola 
Pública. Bailarina. A dança me salva! Advogada. Direito Constitucional é 
meu preferido. Acrobata. Pole dancer. Performer. Interessada em pelo menos 
uma transgressão por dia. E-mail: vanessa_gs2004@yahoo.com.br

Vera Lúcia de Oliveira. Formada em letras pela UNESP, doutorou-se 
na Itália e é professora de Literatura Portuguesa e Brasileira na Faculdade 
de Letras e Filosofia da Università degli Studi di Perugia. Poeta, ensaísta e 
tradutora, organizou antologias de vários poetas, entre os quais Lêdo Ivo, 
Carlos Nejar e o português Nuno Júdice. Recebeu, em 2005, o Prêmio de 
Poesia da Academia Brasileira de Letras com o livro A Chuva nos Ruídos 
(Escrituras). A autora, que escreve tanto em português como em italiano, 
recebeu também outros prêmios nacionais e internacionais de poesia e 
seus poemas foram traduzidos e publicados em várias antologias no Brasil, 
Itália, França, Alemanha, Romênia, Estados Unidos, Espanha e Portugal. 
Além da produção ensaísta, recebeu diversos prêmios pela produção lite-
rária, entre os quais o Prêmio Sandro Penna (Itália, 1988), o Prêmio Popoli 
in cammino (Itália, 2005), o “Prêmio Internacional de Poesia Pasolini” 
(Roma, 2006), o Prêmio Internacional de Poesia Alinari (Florença 2009). 
Em 2006, o seu livro inédito “Entre as junturas dos ossos” recebeu do 
Ministério da Educação o “Prêmio Literatura para Todos” e foi publicado 
pelo MEC em 110 mil exemplares, distribuídos nas escolas e bibliotecas 

de todo o País. Entre os livros publicados, estão Geografia d’ombra (poesia), 
Fonèma Veneza, 1989; Tempo de doer/Tempo di soffrire (poesia), Pellicani, 
Roma, 1998; La guarigione (poesia), La Fenice, Senigallia, 2000; Poesia, 
mito e história no Modernismo brasileiro (ensaio), EdUnesp e Edifurb, 
São Paulo, 2002; A chuva nos ruídos (antologia poética), São Paulo, Es-
crituras, 2004; Verrà l’anno (poesia), Fara, Rimini, 2005, Roma, 2006; 
Storie nella storia: le parabole di Guimarães Rosa (ensaio), Pensa, Lecce, 
2005; No coração da boca (poesia), São Paulo, Escrituras, 2006; A poesia 
é um estado de transe (poesia), São Paulo, Portal Editora, 2010; La carne 
quando è sola (poesia), Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2011; Vida 
de boneca (poesia infantil), São Paulo, Editora SM, 2013; O músculo 
amargo do mundo (poesia), São Paulo, Escrituras, 2014; Ditelo a mia 
madre, Rimini, Fará, 2017. E-mail: veralucia.deoliveira.m@ gmail.com. 
site: http://www.veraluciadeoliveira.it

Veruza Guedes. Produtora Cultural, com experiência em Música, Cinema 
e Literatura. Formada em Letras pela Universidade Federal de Campina 
Grande, além de atuar em sala de aula como professora de língua e litera-
tura, também realizou atividades de leitura em instituições como o Centro 
de Atenção Psicossocial e Centro Cultural Banco do Nordeste. Membro 
fundadora do Coletivo Espinho Branco, grupo independente de promoção 
e difusão cultural na cidade de Patos/PB. E-mail: veruza.guedes@gmail.com

Viviane de Santana. (Viviane de Santana Paulo/São Paulo-1966), poeta, 
tradutora e ensaísta, é autora dos livros, Viver em outra língua (romance, pu-
blicação independente, Berlim 2017), Depois do canto do gurinhatã, (poesia, 
editora Multifoco, Rio de Janeiro, 2011), Estrangeiro de Mim (contos, editora 
Gardez! Verlag, Alemanha, 2005) e Passeio ao Longo do Reno (poesia, edi-
tora Gardez! Verlag, Alemanha, 2002). Em parceria com Floriano Martins, 
Em silêncio (Fortaleza, CE: ARC Edições, 2014) e Abismanto (poemas, Sol 
Negro Edições, Natal/RN, 2012). Participa das antologias Roteiro de Poesia 
Brasileira–Poetas da década de 2000 (Global Editora, São Paulo, 2009) e da 
Antología de poesía brasileña (Huerga Y Fierro, Madri, 2007). Publica poemas 
em revistas e jornais entre eles, Suplemento Literário de Minas Gerais, Inimigo 
Rumor, Jornal Rascunho, Poesia Sempre e Coyote; assim como nas revistas 
Argos e Alforja (México). Em 2012, participa do VIII Festival Internacional 
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PECADO ORIGINAL
Ivani Fausto Gomes 1

Ainda não sei o que é igualdade
Caminhei com passos curtos por essa vida
E de tanto caminhar com a maldade
Sempre perdia a partida.

Palavras e gestos rudes me atiravam contra o chão
No caminho de sombras que eu andava
O sofrimento era o tema da canção
Que o meu algoz sempre entoava.

E de tanto sofrer, decidi parar
Ninguém merece ser tratado assim
Nasci menina para somar
O pecado original morreu em mim.

Meu corpo reveste minh’alma humana
Com o manto sagrado da dignidade
Que não se curva à desiguladade insana
Nem ao machismo na sociedade.

Muito trabalho e pouco tostão
Mãe, mulher, filha, empregada ...
Quantos papéis ainda virão?
Vida de mulher é uma infinita jornada!

1 Ivani Fausto Gomes. Advogada, especialista em Direitos Humanos, aluna especial de Mes-
trado do PPGD/UNESA, membro do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos Transformação 
Social – GPDHTS. E-mail: inavifg@gmail.com

de Poesia em Granada, Nicarágua, e em 2016, do XX Festival Internacional 
“Noites de Poesia”de Curtea de Arges, Romênia. Atualmente, vive em Berlim. 
E-mail: vsantanapaulo@yahoo.com.br

Viviane Fecher. Brinca de poesia, contos e crônicas na internet. Petropo-
litana em 1978, nasceu em Brasília em 2003. É phd em comer fruta no 
pé, admirar o céu, o sol, a lua, a chuva e os ipês do cerrado. Formada em 
“teimosia de acreditar”, virou advogada, assessora e consultora em direitos 
humanos, porque quer um mundo mais plural, igualitário e digno. Mestra 
em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília, pesquisa e 
publica artigos acadêmicos, em especial sobre transição democrática, direito 
à memória, verdade e justiça. Vencedora do prêmio UnB Dissertação 2016, 
é autora do livro “Onde a humanidade vence a barbárie: histórias de vida e 
direitos humanos no Memorial da Resistência”, construído a partir da ge-
nerosidade de presas e presos políticos. Entre uma coisa e outra, torce pelo 
filhote nos campeonatos de futebol do DF. E-mail: vivifecher@gmail.com

Yasmim Alves Silva. 19 anos, nascida em 13 de dezembro de 1997, na 
cidade de Recife, Pernambuco. É estudante de Direito pelo Centro Univer-
sitário FACISA – UNIFACISA e, atualmente, possui um livro de poemas 
publicados em uma plataforma online. E-mail: yasmialvs@outlook.com

Zilka de Sá Barros. É formada em Direito pela UFBA, tendo militado 
na área jurídica. Aposentada, fez diversos cursos, dentre eles o de Teoria 
Literária. Apaixonada pela literatura vem se dedicando a esta, estudando e 
escrevendo. É baiana de nascimento. Reside em Salvador- BA.
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EU QUERO É ME APOSENTAR
Rita do Carmo da Silva2

Fui babá, fui diarista
Puxei boi pra cortar terra
Trabalhei no pé da serra
Chega escurecia a vista
De função tenho uma lista
Que não dar nem pra contar
Trabalhei pra me acabar
Plantando milho e feijão
Já cumpri minha missão 
E não posso me aposentar.

Armei mondé pra preá
Limpei roçado de enxada
Da vida levei pancada
Sem nem poder reclamar
No roçado ia plantar
Cortar lenha pra carvão
Meus direitos andam no chão
E me chamam de vagabundo
Trabalhei tanto no mundo
E não posso me aposentar.

Na indústria eu trabalhei
Em uma confecção
Pra mim era escravidão
Se ganhava, eu já nem sei
Pedi contas, me ferrei

2 Rita do Carmo da Silva. Professora, estudante e mas horas vagas escreve poemas.Reside em 
Caicó-RN. E-mail: ritadocarmo2010@gmail.com

E voltei pro meu lugar
Comecei lecionar
Para formar cidadão
Contribui pra nação 
E não posso me aposentar.

Fui agente de saúde
Trabalhei no hospital
Nunca tratei ninguém mal
Por lá eu fiz o pude
Sei que tenho essa virtude
E continuo a lutar
Aprendendo pra ensinar
Mas carrego essa ferida
Já lutei tanto na vida
E não posso me aposentar

Hoje vejo meu direito
Escorrendo pelo ralo
Se for pra falar, eu falo
Porque não estou satisfeito
O futuro ainda tem jeito
Quando isso tudo parar
Tão querendo reformar
Essa tal de previdência
Que não me dá assistência
E não posso me aposentar.

Ensinei a tanta gente
Que hoje já são doutores
Tem uns que são professores
E na pele também sente
Que a luta do docente
Tem sim, que continuar
Como eu não posso parar 
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Porque sei que sou guerreira
Vou seguir outra carreira
Eu quero é me aposentar. LEGIÃO

Viviane Fecher3

gritamos juntas os gritos
de todas as mulheres mortas.
ecoamos os nãos
de todas as mulheres.
todos os “não” ditos.
os ditos e os abafados e os abatidos.
os “não” caídos
nos tapetes
nas calçadas
nas lápides.
aplacados em tiros.
somos a soma de todos os sons
e gemidos
até o último suspiro.
detemos juntas as mãos erguidas
em punho cerrado
e golpe iminente.
limpamos juntas todas as feridas
com nossos beijos e salivas.
enxugamos juntas
o sangue que jorra
da vontade violada
da alma violada
da vida violada.
mergulhamos juntas nossos corpos

3 Viviane Fecher. Brinca de poesia, contos e crônicas na internet. Petropolitana em 1978, brasi-
liense desde 2003. Advogada, mestra em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de 
Brasília, também publica alguns artigos acadêmicos, em especial sobre justiça de transição, 
direito à memória, verdade e justiça.Vencedora do prêmio UnB Dissertação 2016, é autora do 
livro “Onde a humanidade vence a barbárie: histórias de vida e direitos humanos no Memorial 
da Resistência.” Pesquisa e presta assessoria em direitos humanos. Entre uma coisa e outra 
torce pelo filhote nos campeonatos de futebol do DF.
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com os corpos doídos
corpos quebrados
marcados de rubro
manchados de azul.
nos cobrimos com
abraços de bálsamo.
alívios.
refletimos a mesma face
em cada espelho.
afagamos juntas a nódoa púrpura.
somos todas feitas da mesma matéria.
renascemos
das fogueiras da inquisição.
juntamos juntas os cacos
estilhaços de vidro
em veias rasgadas tantas vezes.
no aperto vexame desgraça.
desfazemos juntas os nós
nas mãos gargantas nas vozes.
vozes das mulheres mortas.
elas que foram mortas e não passaram
elas não passaram
elas nunca passaram.
seus cantos ecoam.
ressonam em nossos ouvidos
cantos pedidos
cantos denúncia
cantos imperativos.
somos juntas uma multidão de mulheres.
somos as mortas as tortas as mutiladas
as partidas.
estamos juntas em marcha.
juntas estamos vivas.

TERCEIRO MUNDO
Vera Lúcia de Oliveira 4

no terceiro mundo
do céu
vão alminhas
pisoteadas
vão crianças
cuja dor come a infância

e bêbados do nada
trabalhadores do próprio luto
famintos de poesia
e pão
sombras
ali se debruçam
à espera das tubas
do juízo

4 Formada em letras pela UNESP, doutorou-se na Itália e é professora de Literatura Portuguesa 
e Brasileira na Faculdade de Letras e Filosofia da Università degli Studi di Perugia. Poeta, 
ensaísta e tradutora, organizou antologias de vários poetas, entre os quais Lêdo Ivo, Carlos 
Nejar e o português Nuno Júdice. Recebeu, em 2005, o Prêmio de Poesia da Academia Bra-
sileira de Letras com o livro A Chuva nos Ruídos (Escrituras). A autora, que escreve tanto em 
português como em italiano, recebeu também outros prêmios nacionais e internacionais de 
poesia e seus poemas foram traduzidos e publicados em várias antologias no Brasil, Itália, 
França, Alemanha, Romênia, Estados Unidos, Espanha e Portugal. Além da produção ensa-
ísta, recebeu diversos prêmios pela produção literária, entre os quais o Prêmio Sandro Penna 
(Itália, 1988), o Prêmio Popoli in cammino (Itália, 2005), o “Prêmio Internacional de Poesia 
Pasolini” (Roma, 2006), o Prêmio Internacional de Poesia Alinari (Florença 2009). Em 2006, 
o seu livro inédito “Entre as junturas dos ossos” recebeu do Ministério da Educação o “Prêmio 
Literatura para Todos” e foi publicado pelo MEC em 110 mil exemplares, distribuídos nas 
escolas e bibliotecas de todo o País. Entre os livros publicados, estão Geografia d’ombra 
(poesia), Fonèma Veneza, 1989; Tempo de doer/Tempo di soffrire (poesia), Pellicani, Roma, 
1998; La guarigione (poesia), La Fenice, Senigallia, 2000; Poesia, mito e história no Moder-
nismo brasileiro (ensaio), EdUnesp e Edifurb, São Paulo, 2002; A chuva nos ruídos (antologia 
poética), São Paulo, Escrituras, 2004; Verrà l’anno (poesia), Fara, Rimini, 2005, Roma, 2006; 
Storie nella storia: le parabole di Guimarães Rosa (ensaio), Pensa, Lecce, 2005; No cora-
ção da boca (poesia), São Paulo, Escrituras, 2006; A poesia é um estado de transe (poesia), 
São Paulo, Portal Editora, 2010; La carne quando è sola (poesia), Firenze, Società Editrice 
Fiorentina, 2011; Vida de boneca (poesia infantil), São Paulo, Editora SM, 2013; O músculo 
amargo do mundo (poesia), São Paulo, Escrituras, 2014; Ditelo a mia madre, Rimini, Fará, 
2017. E-mail: veralucia.deoliveira.m@ gmail.com. site: http://www.veraluciadeoliveira.it
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xxxxxxxxxxx

aquela cidade comia a gente pelo intestino
aquela cidade tinha boca para devorar o mundo todo de 

onde viera
aquela cidade tinha fome que não se saciava, ele agora para 

alimentá-la
dera para atravessar as noites num farol vendo os carros implo-

rando os carros

virar esquinas do avesso
ficar como cachorro louco mordendo
o músculo amargo do mundo

xxxxxxxx

ser velho num lugar que não tem pena de velho
ser pobre numa cidade que devora cada membro de pobre
e não faz digestão
ser bicho onde nem bicho come nem bicho dorme

xxxxxx

catar papel é profissão, catar papel
revela os segredos das coisas, tem
muita coisa sendo jogada fora
muita pessoa sendo jogada fora

xxxxxxxxx

meu país é do lado de fora que ele mais dói
meu país tem calçada chiqueiro bueiro onde
gente compete com bicho e perde
meu país tem mercado avenida rua semáforo
onde com pouco se compra um corpo

LUXÚRIA
Ezilda Melo5

À noite eu lhe convido:
“Querido, vem pra cá”

A cama em desalinho, o lençol desarrumado
O dia amanhece e vejo que você não está

Quero sentir teu cheiro, quero o corpo a corpo, brincar de amar
Quero mordidas que me esquentem a alma. Quero cavalgar
Quando você vier, farei de ti, minha cinta liga, meu sutiã,
Minha segunda pele, meu arquétipo, minha febre terçã

Não tem como esconder. Não dá para disfarçar, dissimular.
A traição do olhar não guardou sigilo, o que era para silenciar.
Paro de querer entender, é melhor sentir.
Folha cheirosa que está para abrir.

Perco-me na vida e abro-me como um botão de rosa
Como se meu corpo fosse um incêndio ou uma chama 
Ebulição de sentimentos. É água e fogo. É ar, fumaça gloriosa
Quero beijos. “Vem” – minha boca exclama

Então, o dia nasce, rompe, rasga no horizonte o desejo
Do seu corpo e eu choro, sofro, gosto, adoro, grito
Sinto teu amor se derramando em minha boca, no meu beijo
Sânscrito, manuscrito, Kama Sutra? Não. Não estava escrito

5 Ezilda Melo. Graduada em História pela UFCG e em Direito pela UEPB. Especialista em 
Direito Público pelo Curso Juspodivm. Mestra em Direito Público pela UFBA. Autora do 
Livro “Tribunal do Júri: arte, emoção e caos”, que foi publicado pela Editora Empório 
do Direito.  Professora de Direito desde 2003. Advogada. Mãe solo de Luca e de Anna. 
Feminista. Gosta de defender as minorias. Filha de agricultores do sertão do RN. Precisou 
trabalhar muito cedo e se defender na vida. Gosta de literatura, poesia, cinema, fotografia, 
teatro, música… das artes, da natureza, de praia, de pores do sol, de receber amigos em 
sua casa para tomar café com tapioca ou brindar momentos e a vida com vinhos. Gosta das 
belezas que encontra no caminho. Gosta de pensar sobre a vida como as filósofas gostam de 
fazer. E-mail: ezildamelo@gmail.com)
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PRECONCEITO
Ezilda Melo

Banhada de um sangue turvo,
Numa noite fria,
As palavras lhe escapavam em profusão:

Você me teve preconceito, por quê?
Humilhou-me?
Bateu-me?
Violentou-me?
Inferiorizou-me?

Não mereço.
Nasci assim. Sou mulher.
Quero meu corpo, rosto e coração.

Um transeunte passava e ouviu seu último grito:
Amem-me.

Morreu dignificando sua dura vida.
E na morte viveu.

CONSERTAM-SE PARAÍSOS
Nic Cardeal6

Querido Deus,
desculpe incomodá-lo, 
mais uma vez,
nestes poucos milênios,
assim, já tão tarde 
nesta longa noite escura,
mas penso que seja 
por uma nobre causa:
sinto muito trazer-lhe más notícias,
é que estamos com alguns probleminhas
aqui no ‘paraíso’! 
Será que Você poderia nos dar uma mãozinha? 
Há algum tempo temos tido 
certos contratempos 
no mundo do lado de cá!
Você bem sabe,
até que nos saímos relativamente bem,
desde a última vez 
que lhe rogamos ajuda!
Bem verdade que aquele 
sujeito de bigodinho miúdo
deixou muita destruição e sofrimento
neste n(p)obre ‘paraíso’ de desgraças,

6 Nic Cardeal (Eunice Maria Cardeal) natural de Brusque/SC. Residente em Curitiba/PR desde 
2005. Formada em Direito, exerci atividade jurídica por 27 anos junto à Justiça Federal de 
SC e do PR. Aposentada desde 2016, estou me dedicando aos livros e às letras, como sócia 
da Mahatma Livraria de Expansão. Meus escritos estão compilados na página no Facebook 
“Escrevo porque sou rascunho” (@Niccardealpoesias). Meu ofício na escrita é artesão, faço 
das tripas coração para traduzir-me em palavras. Por isso escrevo, porque sou rascunho, obra 
não terminada, predestinada ao final do capítulo.
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mas nós, humanos que ainda somos,
persistentes continuamos e, 
sendo assim, temos energia de sobra, 
Você, de fato, conhece muito bem toda essa nossa História, 
(estou certa que não há de lhe faltar
nenhuma boa memória):
reconstruímos, 
com muito trabalho e suor, 
todas as coisas do ‘paraíso’ 
do lado de fora,
recuperamos, 
com muito empenho e dedicação, 
a esperança no ‘paraíso’ 
do lado de dentro
e, depois, 
ainda que com imensa dor e tristeza, 
seguimos adiante.
(Nós sempre seguimos em frente, 
bem do jeitinho 
que Você sempre nos ensinou,
querido Deus)!
Porém, ultimamente as coisas têm andado 
totalmente fora dos trilhos por aqui,
nestes vastos caminhos do ‘paraíso’!
Será que Você poderia 
nos conceder uma pequena 
(grande, na verdade) ajudinha?
Confesso que a nossa humanidade 
tem estado esquisita!
Uma hora, 
certos nossos (des)governos 
voltam a brigar, 
em guerras sem fim,
e milhares são obrigados 

a abandonar suas casas, 
suas terras, seus lugares,
atravessar, sofrer e chorar, 
lagos, rios e mares,
tornando-se imigrantes 
em terras distantes,
açoitados, renegados, 
expulsos do ‘paraíso’ (maldito?),
abandonados à própria sorte (desgraça?),
nadando e remando, morrendo na praia...
Outra hora, 
bem perto daqui
deste lado do Equador,
uns outros de nós 
(desumanos?), 
usando seu ‘Santo Nome em vão’,
defendem que os meninos que vão pela rua, 
sozinhos e sofridos,
devem responder, 
já tão cedo,
por seus próprios atos,
sem levar em conta 
o caminho de pedras brutas 
e de noites escuras.
Só por que eles 
(os meninos sozinhos e sofridos)
se perderam do fio da meada 
e não sabem dizer 
de que lado deve cair a moeda,
cara ou coroa, 
é da sorte ou do azar as suas escolhas, 
onde começam suas histórias, 
os contos de fadas,
em que reino distante 
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perderam seus doces encantos,
de quantas lágrimas 
se fazem hoje os seus prantos?
Então, só por isso, esses de nós, 
homens de terno e gravata, 
usando seu ‘Santo Nome em vão’,
em uma insólita e desmedida bravata, 
condenaram os meninos 
a um destino de contramão! 
Ei, querido Deus,
Você acha que eles têm razão? 
Gritar ‘pega ladrão, pega ladrão!’ 
vai resolver a questão? 
Reduzir a maioridade penal 
vai reduzir a violência?
Seduzir a infância das crianças 
vai apagar a nossa indiferença?
Confesso que não posso entender, 
querido Deus!
Uma hora 
(outra vez)
querem tudo resolver 
(revolver?).
Dizem que família só é uma.
Todas as outras 
(e são tantas mais, 
querido Deus!)
são destituídas 
(destruídas) 
de existência aqui, 
neste n(p)obre ‘paraíso’.
Mais adiante 
outros de nós 
retroagem àquele tempo 

que Você bem conhece:
voltam a tratar a mulher 
como objeto do homem, 
querendo mandar 
(e desmandar) 
em seu corpo 
(a casa de sua alma!),
dificultando até mesmo 
a denúncia em caso de estupro 
(praticado a bel prazer dele, o homem!).
E querem ainda mais, muito mais,
esses de nós,
homens de terno e gravata,
facilitar o acesso a armas de fogo 
(que atiram e matam),
revogando a lei do desarmamento,
diminuindo a idade 
para compra 
(das armas por nós inventadas).
Outra hora 
(mais uma vez)
alguns de nós fragilizamos 
populações indígenas inteiras,
já tão poucas,
massacrando os verdadeiros e naturais guardiões das terras 
que, na verdade,
sempre foram suas, 
querido Deus!
O que faremos com tantos paradoxos?
Será, finalmente, 
o xeque-mate do paraíso?
O que faremos 
com todos esses probleminhas?
Como suportaremos 
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todas essas nossas mazelas?
Querido Deus,
desculpe incomodá-lo novamente 
nestes poucos milênios,
mas estamos 
(mais uma vez) 
com alguns probleminhas
cá neste n(p)obre ‘paradiso’!
Diga-me lá, 
meu bom Deus 
de olhos que tudo vê,
haverá solução de boa razão 
para esse nosso mundo de ilusão? 
Uns caminhos de dores profundas, 
uns outros caminhos de grades escuras,
tantos corações humanos, 
tantos outros tão desumanos, 
milhares de paradigmas especialistas,
tantos meninos, homens, mulheres, 
que ainda esperam 
por destinos melhores,
uma (in)justiça social global,
tantos erros, tantos dolos, 
muitas culpas ao final,
quem controla nossas condutas, 
preceitua a sanção, afinal?
(Que labirinto assimétrico 
esse ‘paraíso’ de viver!)
Quem poderá compreender 
por que tanta luta,
uma criança, um adulto, 
tantas as vozes que suplicam,
onde estão os nossos ouvidos, 
que não escutam?

E Você, 
ainda pode (quer) me ouvir, 
querido Deus?
(Ora, direis ouvir a razão?)
Por enquanto, por aqui, 
neste n(p)obre ‘paraíso’, 
vamos seguindo assim, 
bem como Você vê, 
querido Deus!
Alguns poucos 
continuam carregando 
a espada e a balança, 
outros tantos 
seguem apontando a arma 
sem direção ou razão,
e ainda alguns muitos vão adiante, carregando muita fé e 
esperança!
Então está combinado, 
querido Deus,
cá neste n(p)obre ‘paraíso dos infernos’,
cada um de nós, de todas as cores 
e de mesmo sangue vermelho, 
vamos seguindo 
nestes muitos caminhos 
de escolhas escusas,
em outros caminhos 
de temores e horrores,
companheiros do jogo da vida,
impasses, embates, 
perdas e danos, 
muitos ou poucos planos.
Tudo aqui deve mesmo ser assim?
Sim, bem sei que só depende de nós.
Tudo aqui é mera ilusão de ótica.
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Precisamos então trocar as lentes, 
nossos óculos(olhos) 
já não servem a um uso decente,
nada (aqui) é por acaso ou sem ocaso,
a medida do mundo 
é só por um segundo.
Da próxima vez 
mudaremos de tática.
Da próxima vez, 
quem sabe, 
por certo, 
ouviremos sua voz.
Querido Deus, 
Senhor do Eterno,
desculpe incomodá-lo, 
mais uma vez, 
nestes poucos milênios,
responda-me apenas uma pergunta:
o que houve conosco,
seus filhos queridos,
que, agora perdidos,
transformamos este nobre ‘paraíso’
em tão pobre inferno?
Diga-me que é verdade
o que eu vejo escrito em sua porta:
“Consertam-se paraísos.
Entrega imediata. Cobra-se pouco, ou quase nada”.

NÃO HÁ O QUE TEMER
Nic cardeal

‘Bela, recatada e do lar’.
Bela, sim. Faço questão.
De resto, não.
Destacada da tua ilusão.
Muito longe das tuas mãos.
Os recatos, sou eu quem escolhe.
Dentre eles,
me resguardo
das tuas maldades,
me acautelo
dos teus conceitos,
tenho cuidado
com teu machismo.
O comportamento decente?
Esse, com certeza, tu nem sentes!
Sim, sou singela, modesta, contente,
mas não me vejas incoerente.
Sou ética, inteligente,
há quem diga que tenho talentos,
até na coragem guardo meus medos,
sou honesta, sensível e até tolerante.
Podes crer:
não me disfarço,
nem me escondo em mulher ‘commodity’
(na triste faceta
do teu nada político machismo).
Mea culpa é corrente:
sinto vergonha, rubor, até pudor,
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mas também tenho minhas vaidades:
prefiro verdades
sem receios, conchavos,
conluios ou artifícios.
Quanto ao lar?
Tenho sim, não abro mão.
Graças ao trabalho: o meu ganha-pão
(esse, por certo, conheces não).
E que não ouses
(digo-te sim,
sem constrangimentos):
não te atrevas a me dar tuas ordens,
sou daquelas pessoas
que preferem boas liberdades,
sem maldades.
E, se chamares a isso
de ‘fêmeas desordens’,
perdes tempo,
ligo não!
Bela, destacada e do ar:
a poesia é meu lugar.
Mulher livre:
minha alma é artista,
sufragista, idealista e otimista.
Sou mulher de muita fé,
minha alcunha é meu viver,
não há o que temer:
um voto meu
jamais terás!

HOLOCAUSTO
Nic Cardeal

Estaremos beirando precipícios?
Sinto muito.
Sinto cada vez mais fundo.
Sintomas diversos.
Às vezes vou ao largo.
Bem profundo.
Profundidade de tantos mundos.
Tenho medos indecisos:
seremos humanos tão propícios?
Há quem diga que somos vastos.
Estou a crer que somos restos.
O que faremos com tantos dejetos
de nós mesmos indigestos
quando nossos corpos forem depostos?
Mereceremos nossas almas?
Estou a ver que somos perdas.
Vamos vivendo?
Humanos – estamos sendo?
Desaprendendo?
Sinto muito.
Um poço sem fundo.
Caminhos sem rumo.
Um povo sem mundo?
No fundo, precipícios.
Ontem foram eles.
Armênia. Bósnia. Ruanda.
Hoje são elas.
Síria. Terror em tempo real.



73

FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS

72

Crianças, mulheres.
Sempre elas.
Índios. Negros. Gêneros.
Sempre eles.
Árabes. Muçulmanos.
Haiti bem ali.
O Brasil é aqui.
Tudo junto e misturado.
Hipocrisia.
Miopia de hipótese?
Olhos de ver.
Ainda somos humanos?
Ver para crer.
Agora é que são elas... eles... todos nós...

PROCURAÇÃO
Nic Cardeal

Amplos, gerais e ilimitados
os sonhos que abarcam meu pensamento.
E mais, muito mais para além do que sempre quis,
busco contestar o verbo que se calou em mim.

Conveniente será a busca da perfeição,
igualmente válida
a dor proveniente do mergulho no viver.

Assumo comigo o compromisso
de dar e receber sentimento,
levantar voo,
navegar além,
praticando todo e qualquer ato
para o fiel cumprimento do ser.

Reservo-me, contudo,
o real poder de visitar o caos,
e conhecer a estrela,
de perceber o velho,
e compreender o novo,
de alcançar o topo,
apesar da escalada árdua da montanha,
de abarcar a vida
ao entendimento pleno do morrer,
e da morte renascer
em fogo, em chama, em luz.

Porque finalmente meus
serão todos os deuses,
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pois que serei mesmo o próprio Deus.
E estará comigo a perfeição,
ampla, geral e ilimitada,
a verdadeira perfeição do ser.

Busco reviver,
e quero, sim
a autorização do Universo,
para simplesmente feliz chegar a ser!

NO FUNDO
Nic cardeal

Não me julgues
pela capa
pela cama
pela letra
pela palavra
guardada na gaveta,
ou se me demora
a resposta.
No fundo,
no fundo,
bem no fundo,
sou apenas
uma alma
que vai devagar
dando o ar de sua (des)graça
dando a cara a tapa
no raso
ou profundo
desse mundo
tão lindo
ou imundo
tão vasto
ou complexo
no verso
ou reverso.
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CONSCIÊNCIA
Nic Cardeal

Eu sou consciência negra,
consciência branca,
consciência amarela,
consciência vermelha.
Eu sou o homem negro
de sangue vermelho.
Eu também sou o homem branco
de sangue vermelho.
Sou o homem amarelo
de sangue vermelho.
E o homem vermelho
de sangue vermelho.
Entre o preto e o branco,
o vermelho e o amarelo,
há infinitos coloridos.
Só há luz por causa do escuro.
Só há verde por causa do azul.
Só existo eu por causa de você.

Eu sou consciência.
Tu és consciência.
Nós todos–somos todos.
Mergulhados no mesmo ar.
Povoados da mesma terra.
Sedentos da mesma água.
Acesos pelo mesmo fogo.
Afinal–ao final
voaremos para o mesmo céu.
Nossos corpos serão depostos,

pendurados no mesmo ocaso.
Nossas almas estarão completas,
sem fronteiras, nem barreiras.
Eu sou consciência colorida.
Habita em mim um arco-íris
do nascente ao poente.
Eu sou todas as gentes
e isso me faz contente.
Eu sou.
E é tudo o que preciso ser.
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ENTRE O HOMEM E O DIREITO
Nic Cardeal

Meu caminho de liberdades postas,
teu caminho de regras impostas,
somos o verso e o reverso na mesma estrutura,
norma jurídica fundamental,
espelho refletindo os opostos,
num ato conjunto: a liberdade e os limites da conduta.

Entre o Homem e o Direito,
na realidade, as diferenças:
eu tenho a mente, os sentimentos, os sonhos,
tu tens as normas, as leis, a doutrina,
e mergulhamos fundo, tão fundo,
em busca da perfeição ideológica, do supremo resultado,
que eu sonhei, que tu planejaste: queremos Justiça.

Meu coração é humano; teu paradigma, positivista.
Eu sonho colorido, tropeço, erro, peço desculpas.
Tu apontas o erro, dizes o que é o dolo e a culpa,
controlas minha conduta, preceituas a sanção.
E, nos labirintos assimétricos do viver,
quem poderá compreender por que lutamos,
entre sistemas capitalistas, dogmatismos jurídicos,
movimentos alternativos, revolucionários,
retornos históricos, incansáveis buscas filosóficas,
num frenético desejo de controle do ser?

Nós em campo de batalha: a lei é tua e é também a minha,
mas a lei carrega a espada e a balança,
eu aponto a arma e mesmo assim tenho a esperança.
A lei corta a carne e deixa jorrar o meu sangue,

a arma atira e mata (e deixa jorrar o meu sangue).
Eu sou o Homem branco de sangue vermelho,
e também sou o Homem negro de sangue vermelho.
O que queremos, afinal,
é que a natureza dos atos humanos
faça parte da própria natureza dos fatos, jurídicos ou não.

Um Homem que segue adiante,
um Direito que regula sua conduta.
Companheiros do “jogo”,
impasses, empates, perdas e danos,
todos os movimentos, proibidos ou permitidos,
imensos espaços no destino por vencer.
Seguimos assim: no meio do caminho, um fato,
um fato jurídico no meio do caminho.
Buscamos a conciliação, a tutela jurisdicional,
qualquer caminho que leve ao final,
importa-nos mesmo é seguir.

Meu movimento no mundo depende de ti,
teu movimento no mundo depende de mim.
Como, distantes, seguiremos adiante?
Meu universo de comportamentos e disputas,
teu universo de regulamentos de condutas,
lá fora, janela aberta, a realidade,
por certo, Themis, lendária deusa da Justiça, brinca:
faz de nós, Homem e Direito, da mesma essência,
em busca de um novo paradigma jurídico,
para a comunhão perfeita, a eterna perfeição do Ser!
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NA RUA NA PRAÇA NA RAÇA
Nic Cardeal

No meio do caminho da direita
uma moça passou à esquerda.
Porque passou, foi vaiada,
agredida, maltratada.
Não jogaram uma pedra,
mas a chamaram de puta.
Ela não se chama Geni.
A mulher que assume sua luta.
Jogaram sobre ela
palavras duras e amargas,
insultos, ódios,
enlouquecidos rancores,
porque a moça passou pela rua,
pela via, pela calçada,
quando estava saindo de casa.

No meio do caminho,
quero estar de vermelho,
de amarelo, de azul,
de tantas outras cores,
eu quero poder ir para a direita,
para a esquerda,
seguir em linha reta,
andar em ziguezague,
fazer malabarismo,
cantar meus versos, meus hinos,
minha música predileta,
encontrar os meus amigos,
defender os meus direitos,

conviver com meus defeitos.
Não preciso pedir passagem.
Porque a rua não é privada.
E eu não vou ficar à margem.

Não te entristeças,
bela Letícia,
todo fascista vai continuar te chamando de puta,
comunista ou petista,
o que importa?
Você é mulher politizada, engajada e artista,
isso sim é a razão de tanta indignação!
No meio do caminho, na praça,
você sempre seguirá forte, livre, na raça!
Porque a rua continua sendo pública,
a praça ainda é de todos,
e nem todos somos loucos!

(para Leticia Sabatella)
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LUGAR DE MULHER
Nic Cardeal

Lugar de mulher
é na asinha
livre leve solta
concentrada ou absorta.
Modo de usar:
asas à indignação.

ALÉM DA MARGEM
Nic Cardeal

Mulher de Vênus
teu lugar pleno
no mundo
no fundo
na superfície
na borda
no centro
ao redor
transborda
comporta
conspira
transpira
respira
inspira.
Mulher Afrodite
acredite
melhor
inteira
completa
repleta
partida
desfeita
refeita
vestida
desnuda
alheia
anseia
sereia.
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Mulher Maria
Joana
Madalena
Geni
teu lugar é aqui:
legar
negar
rasgar
entregar
existir
resistir
parir
partir
largar
alargar
liberdade
na verdade
igualdade
na cama
na calma
na alma
na vida
no caminho
no destino
destemido.
Mulher
sem medos
sem modos
sem metades
sem contornos
sem retornos
sem condutas
sem culpas
sem limites

sem juras
sem juros
sem muros
sem insultos
parindo
desejos infinitos
cara ou coroa
depois da margem
ou na proa
além da imagem
ou da imaginação
tu (te) chamas
coração.
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NUBLADA
Márcia Letícia Gomes7

Todo fim de semana ela se vestia de flor
Perfumava caminhos
Coloria o vento
Ninguém sabia das cinzas escondidas
Das saudades silenciadas
Da dor em cada sorriso
Flor era assim
Um brinde de vida
Um sopro de amor
Uma bagunça ordenada de contradições
Um dia encontrou em seu caminho
Alguém que lhe desvendou
Tirou sua roupa e despiu a alma
Flor nunca mais voltou a ser arco-íris

7 Márcia Letícia Gomes. É licenciada em Letras pelas Faculdades Integradas de Cacoal – 
UNESC, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Possui Mes-
trado em Letras pela UNIR e Mestrado em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal 
do Rio Grande – FURG. É doutora em História da Literatura pela mesma instituição. Docente 
do Instituto Federal de Rondônia – IFRO. Membro do Núcleo de Estudos Históricos e Lite-
rários –NEHLI. Na área do Direito tem realizado pesquisas que envolvem os temas Direitos 
Humanos, Movimentos Migratórios, Refúgio, Justiça Social. Na área de Letras, sua atuação 
é voltada para a Literatura Brasileira com ênfase na literatura produzida na região amazônica. 
Os diálogos entre Direito e Literatura também têm se constituído ponto de interesse e trabalho 
de pesquisa. E-mail: marcialeticia200@hotmail.com

TUDO PUTA
Leda Mayara Alves da Silva8

Puta sacanagem da Eva fazer o Adão comer a maça proibida, 
corrompendo toda a humanidade com o pecado original.

Por isso mulher merece sofrer, ser torturada. Se sair de casa 
merece ser estuprada, nunca vi isso acontecer com quem tá lavan-
do a louça.

Na idade média foram queimadas na fogueira, bruxas, prosti-
tutas, feiticeiras.

Como os homens iriam resistir a tudo isso?

Não devem fornicar, transar só para reprodução.

Devem cuidar da casa, dos filhos, do marido, e aguentar 
tudo calada.

Mas aí veio a modernidade.

Quem disse que mulher deve estudar?

Se souber lavar roupa já tá ótimo.

Elas querem mesmo é trepar, roubar todo o potencial mascu-
lino através do sexo.

Puta, tudo puta.

Transou antes do casamento?

Ficou com mais de um? Puta. Engravidou estando solteira?

Puta burra. Abortou? Puta assassina.

Assumiu o filho sozinha?

8 Leda Mayara Alves da Silva–Licenciada em História pela UFRN. Bacharelanda em Direito 
pela UFRN. Mora em Caicó-RN. É filiada a partido político e já se candidatou ao cargo de 
Vereadora. E-mail: aledamayara@gmail.com
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Não merece ser amada por ninguém, é puta.

Namora com mulher? Puta lésbica. Não namora com ninguém? 
Puta frigida.

Mas você se casou, vive pros filhos, pro marido.

Mas depois de um tempo você deixou de ser interessante.

Seu marido te trocou por outra mais jovem, mais bonita.

A culpa é sua que não se cuidou, embarangou. Puta velha e feia. 
Ah, e da puta novinha. Mas não dele, ele é homem, ele pode.

Agora você é separada, não tem mais amigas, é um risco pra 
família delas.

Então, você se guardou, ficou sozinha.

Voltando do trabalho foi estuprada, com certeza tava procu-
rando macho, puta.

E esquece esse negócio de ser feminista, é um jeito chique 
de ser puta.

AS MÃES TAMBÉM CAGAM 
Leda Mayara Alves da Silva9

Nos últimos dias explodiu nas mídias sociais e consecutiva-
mente na boca do povo a discussão sobre os amores e amarguras 
da vida materna. Tudo começou com o desafio maternidade do 
Facebook, uma corrente que desafiava as mães a postar fotos felizes 
com seus filhos.

A polêmica iniciou quando uma jovem mãe afirmou que não 
iria participar dessa corrente que prega falsas verdades, como se a vida 
materna fosse um mar de rosas e encobrindo as noites mal dormidas, 
o cansaço e todo o lado negativo da maternidade. Em menos de 24 
horas o perfil da moça foi bloqueado.

A verdade é que vivemos em uma sociedade hipócrita. 90 % 
dos homens odeiam ser pais. A maioria acha que colocar dinheiro em 
casa e não abandonar a família é um favor, sem contar aqueles que 
abandonam, e ninguém liga. Agora uma mãe confessa que odeia ser 
mãe, mesmo amando seu filho, enquanto amamenta e cuida da cria, 
merece ser crucificada.

Nossa sociedade obriga as mulheres a serem mães, como se 
sem a maternidade não pudessem ser completas ou realizadas. Porém, 
quando mães, essa mesma sociedade não apóia essas mulheres a segui-
rem suas vidas, trabalhar, estudar, se divertir. Ainda por cima, quando 
não são economicamente ativas, são tidas como um verdadeiro estor-
vo. O mito da maternidade perfeita é mais um método de tortura 
para as mulheres.

É preciso lembrar que antes de mães, somos mulheres, antes de 

9 Leda Mayara Alves da Silva. Licenciada em História pela UFRN. Bacharelanda em Direito 
pela UFRN. Mora em Caicó-RN. É filiada a partido político e já se candidatou ao cargo de 
Vereadora. E-mail: aledamayara@gmail.com
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mulheres, somos pessoas, temos nossos sonhos, aspirações, desejos e 
necessidades, inclusive fisiológicas. Como todas as outras pessoas as 
mães também cagam, inclusive pra opinião de gente idiota. QUE HUMANIDADE É ESSA

Viviane de Santana10

que faz a mulher grávida o corpo fraco
segurando o filho nos braços entrar em um barco
de borracha para atravessar um oceano sem lua
como se atravessa uma rua
como a formiga sobre a frágil folha
na enchente de um mundo fundo molha
por todos os lados a água transborda
que humanidade é essa
que trata como criminosos
quem busca sobreviver viver
obter uma vida digna e corajosos
ou sem outra escolha iludidos
partem se arriscam conduzidos
o ser humano este animal nômade
migrante e sedentário que saiu
povoar os continentes e o imaginário
e naufraga na humanidade ausente
quando deveria ser inerente
solidariedade

***

10 Viviane de Santana. (Viviane de Santana Paulo/São Paulo-1966), poeta, tradutora e ensa-
ísta, é autora dos livros, Viver em outra língua (romance, publicação independente, Berlim 
2017), Depois do canto do gurinhatã, (poesia, editora Multifoco, Rio de Janeiro, 2011), Es-
trangeiro de Mim (contos, editora Gardez! Verlag, Alemanha, 2005) e Passeio ao Longo do 
Reno (poesia, editora Gardez! Verlag, Alemanha, 2002). Em parceria com Floriano Martins, 
Em silêncio (Fortaleza, CE: ARC Edições, 2014) e Abismanto (poemas, Sol Negro Edições, 
Natal/RN, 2012). Participa das antologias Roteiro de Poesia Brasileira–Poetas da década de 
2000 (Global Editora, São Paulo, 2009) e da Antología de poesía brasileña (Huerga Y Fierro, 
Madri, 2007). Publica poemas em revistas e jornais entre eles, Suplemento Literário de Minas 
Gerais, Inimigo Rumor, Jornal Rascunho, Poesia Sempre e Coyote; assim como nas revistas 
Argos e Alforja (México). Em 2012, participa do VIII Festival Internacional de Poesia em 
Granada, Nicarágua, e em 2016, do XX Festival Internacional “Noites de Poesia”de Curtea de 
Arges, Romênia. Atualmente, vive em Berlim. E-mail: vsantanapaulo@yahoo.com.br
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o fundo do mar Mediterrâneo poderia deixar
de ser um túmulo para ser um país
onde os refugiados tivessem suas casas de corais coloridos
e fossem trabalhar montados nos cavalos marinhos
as crianças iriam à escola carregadas por uma raia
alada e cuidadosa o fundo do Mediterrâneo
seria o país dos espíritos de guelras barbatanas
e escamas com a floresta de algas das almas
verdes e dançarinas os cardumes de crianças brincariam de ciranda
e de voar na imensidão do mar lá no fundo a claridade
da vida tranquila e lenta mancharia a água de azul
azul mediterrâneo

***

eu sou de ter pátria

quando deságua em mim a saudade da infância
e regresso ao começo aos cheiros e sabores
às lembranças e impressões crianças
às paisagens primárias aos sons e rumores
a tudo isso que tanto chamam de pátria
eu sou de ter pátria
quando é a vida
e o espaço no tempo no qual vivo
quando são as pessoas que amo e amam-me
eu sou de ter pátria
quando transcende
o aglomerado de costumes
e o idioma as paisagens
quando é mais do que o naco
de território onde por acaso
fomos nascidos
eu sou de ter pátria
quando é o humano

por todos os lugares onde ando
buscando e carregando comigo
eu sou de ter pátria
para correr pelos campos
e descobrir minhas fronteiras
e expandir minha existência
e soltar as correias
quando é o viver e crescer
além do enaltecer
da pátria



94 95

LIVRE
Carla Estela Rodrigues 11

Era uma vez, João, que casou com Maria,
que pariu a Bia e, depois, a Agonia.
Maria, todos os dias, arrumava a casa e João ia trabalhar.
Nos fins de semana, Maria ia para feira.
João para o bar.

Um dia, cansada, Maria resolveu mudar,
disse para o João que começaria a labutar.
João arregalou os olhos e debutou a gargalhar,
gritou que mulher dele não trabalhava em nenhum lugar.

Maria, contudo, triste não ficou,
pegou as suas roupas e no mundo se jogou.
A cidade inteirinha começou a falar:
- A mulher do João abandonou o lar.

Maria, desquitada, de santa passou ser vaca.
Mas ela não se importava
com tanta maldade destilada.
Melhor ser vaca livre do que santa aprisionada.

Bia, filha única, seu rumo logo tomou,
se apaixonou por Lili, a igreja não aceitou.
A cidade inteirinha começou a falar:
- João faz uma oração pra tua fia melhorar.

João, atormentado, dizia o mundo ter acabado.
Oh! Coitado. Seguiu o padrão e religião,
João morreu de coração.
Enterrou-se!

11 Anda no caminho das corajosas: é feminista, pesquisadora e advogada. Era triste por não saber 
dançar, hoje é feliz por saber escrever. E-mail: carla.estela_@hotmail.com

FILHAS DA ÁFRICA!
Caroline Aparecida de Oliveira12 

Que se apaguem as tristezas
Que se ergam fortalezas
De toda sua beleza
Da sua cultura,
Da sua música 
De seus saberes
De seus fazeres
Que se apague toda dor
Que seja digno de amor
O memorável é sua cor
Filhas da África!
Negra, cafuza, mulata
Que seja Afro
É assim que te retrato
Filhas da África!
Se tem seu valor
Se tem seu pudor
Se tem teu clamor
Filhas da África!
Que invade minh’alma
Como a noite cai alva
E da ignorância me salva

Filhas da África!

12 Caroline Aparecida de Oliveira. Tem formação em Pedagogia, Gestão Educacional e mestranda 
em Educação. Escreve poesias. Reside em Ponta Grossa-PB. E-mail: carolbsu@hotmail.com
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A MENINA DO MORRO
Caroline Aparecida de Oliveira13

No alto das colinas
a nevoa nascia,
os ventos eram brandos.
Onde se aguardava
a sublime chegada
menina estimada.
Estava atrasada
ninguém acreditava
que viva la estava.
No ventre de uma mãe
a vida se indispõe
revive com emoções.
Forte como o amor
deu a luz sem sentir dor
pétala de uma flor.
Ela nasceu e cresceu,
ela chorou e viveu
e sem saber do seu eu.
Ela nasceu e cresceu,
ela chorou e viveu
até seu ego morreu.
E conheceu as dores
da vida seus sabores
das despedidas cores.
E as dores da vida
de muitas despedidas

13 Tem formação em Pedagogia, Gestão Educacional e mestranda em Educação. Escreve poe-
sias. Reside em Ponta Grossa-PR. E-mail: carolbsu@hotmail.com

e as idas e vindas.
Ela se tornou mulher
mãe passou a ser
começou se conhecer.

É como melodia
como é que se faz?
modesta como a paz.
Brilho já não mostra mais
mas ali está em paz
como é que se faz?
De convicções sensatas
como as ciências
são exatas o que a
matava já não matas
e porque nasceu forte
es para ter um norte.
Então conheceu seu eu
de sua caminhada
ela fez um apogeu.
Ela plantou parreiras
ela temeu chuvas e
tempestades, confiou...
em suas vontades e
modesta como a paz
bem mais linda no que faz.
Forte como o amor
que nunca mais sentiu dor
pétala de uma flor.
Ela visto o que fez
subiu o morro mais uma vez.
A menina do morro.
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(RE)NASCIMENTO
Eduarda Couto Pessoa Othero 14

Escrevo por mim
pelas vezes que me calei
Pelas vezes que minha voz foi ignorada
Pelas que fui humilhada
Pelas que fui julgada pelo que vestia
Pelas vezes que meu espaço foi ignorado, minha vontade, 

minha vida
Meu nome é mulher
E você tentou me enfraquecer
Bateu
Cuspiu
Humilhou
Chamou-me de puta (e se fosse? Seria menos digna?)
Por sair, por dançar, por querer
Escrevo pelas minhas irmãs
que foram seguidas na rua
que são diariamente assediadas
violentadas,
cuspidas,
xingadas.
Pelas que ganham menos, desempenhando a mesma função 

dos homens

14 É o nome de registro, mas Duda é meu nome de verdade. Advogada por profissão e por 
ideologia, que insiste em ficar, mesmo com o passar dos anos. Sou conselheira no Conselho 
Penitenciário do Estado de Minas Gerais, especialista em Ciências Penais pela Faculdade de 
Direito Milton Campos e graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Sou também bailarina, por necessidade, alívio ou comemoração – a depender do 
que a vida traz –, e poeta, porque o destino quis que as palavras, às vezes, brotem de mim. 
Mineira de tudo, dessas que chegam no “cantim” e que gostam mesmo é das riquezas que mo-
ram dentro das pessoas. Facebook: Eduarda Othero. Instagram: dudaothero . E-mail: eduarda.
othero@gmail.com

Pelas que ainda não descobriram o valor que têm
Escrevo também pelas que descobriram
e lutam por todas as outras,
pelas que dão a cara a tapa (e, por vezes, os recebem).
Pelas que marcham.
Pelas que gritam.
Pelas que choram.
Pelas que oram.
Somos estupradas
E assassinadas
Uma, duas, dezenas de vezes por dia
Sim, por dia
A cada 15 segundos, sou violentada
A cada 90 minutos morro de novo
E renasço
No ventre que te pariu
No ventre e na alma de todas as minhas irmãs
Cada vez mais unidas e mais fortes
No meu braço levo uma espada
Que é pra não esquecer da luta de sempre
Você pode matar meu corpo
Mas não pode matar minha alma
Porque ela aprendeu a renascer
E ser semente de revolução

mailto:eduarda.othero@gmail.com
mailto:eduarda.othero@gmail.com
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O CHEIRO DA COR
Nilda Câmara15

Em algum lugar onde nada tinha nome, todos estavam rodando 
como uma dança;

Tudo era azul claro, igual vimos o céu quando criança;
No céu os carneiros caminhavam deliciosamente
Era tanta paz, que atrás dos carneiros vinham anjos voando 

calmamente

Passava eu o dia brincando com as borboletas
Que riam, fazendo em torno de mim piruetas
Eu não sentia fome, tristeza e dor
Eu estava tão feliz que cheguei a sentir o cheiro da cor

Quando a noite chegava não havia escuro, medo
As estrelas todas enamoradas brilhavam como em um segredo
O mar chegava silenciosamente e sussurrava como um poeta
A lua nesse mundo que só ela compreendia, despertava os 

deuses atletas

Era tão forte o cheiro das flores nos jardins quase suspensos
Que a paixão voava com calor intenso
Os pés e as mãos subiam e desciam as ladeiras do vento
E o corpo não sofria com o pensamento

A cabeça era irmão da alma
A alma não vivia escondida, era livre, solta e calma
A cor era feita de amor
Brilhava tanto que o cheiro exalava

15 Eronides Camara de Araujo (Nilda). Professora da Unidade Acadêmica de História da UFCG. 
Doutora em Ciências Sociais. Mestrado em sociologia Rural. Autora do Livro “Homens 
Traídos e práticas das masculinidade para suportar a dor”. Reside em Campina Grande-PB. 
E-mail: ero@oi.com.br

Esse lugar foi nomeado de perdão
Tem existência apenas na canção
Alguns conseguem dar com emoção
E nem sempre é do fundo do coração
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ILUSÃO DA PRESENÇA
Nilda Câmara16

Foi o corpo, ficou a alma
A alma sem dor sem trauma
Foi o corpo, ficou a presença
Viva, na memória intensa
Presente, junto ao meu ser

Foi o corpo ficou a cor
Da história, da flor
O corpo foi e ficou você
Presente, junto ao meu ser

Foi o corpo, a alma pode ir também
Ficam as lembranças do bem que sempre vem
Foi o corpo, os cheiros, as conversas
Ficou a cumplicidade inconfessa

Foi o corpo, não sinto dor
Se a alma for perco a cor
Da parte de mim
Que você levou

Foi o corpo, ficou você
Presente no olhar
Nas pequenas coisas
Que não posso esquecer
Não foi o corpo e nem você
Pois mataria a história do meu viver

16 Eronides Camara de Araujo (Nilda). Professora da Unidade Academica de História da UFCG. 
Doutora em Ciências Sociais. Mestrado em sociologia Rural. Autora do Livro “Homens 
Traídos e práticas das masculinidade para suportar a dor”. Reside em Campina Grande-PB. 
E-mail: ero@oi.com.br

Não foi o corpo e nem você´
È a presença , a ilusão do ser Eu, ser Voce
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2017
Tassyla Queiroga17

sinal de teimosia
ou inocência
escrever poesia enquanto
assisto uma tragédia
à cada esquina,
no jornal
notícia só mostra catástrofe
seja samarco
monsanto
narcotraficante ministro
refugiado no Mediterrâneo
bombardeado na Síria
o fato é que
moramos todos no Haiti.
a tragédia se camufla
no cotidiano
invade terra dos índios
escraviza o futuro dos negros
estupra mulheres
na cozinha
caladas
elas são metade do mundo.
somos todos pedreiros
do muro
que separa a Palestina
que constrói o condomínio no Altiplano

17 Tassyla Queiroga. Advogada, com mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de 
Lisboa. Mora em São Paulo. E-mail: tassylaqueiroga@hotmail.com

que destrói a democracia
na América latina.
o legado do poeta
é simples:
palavra bonita
também altera realidade
é possível enterrar o capitalismo
escrever alternativa otimista
tatuar na pele a tinta
da boa notícia.
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À BORBOLETA VIAJANTE
Manuela Aguiar18

No dia que escrevo sobre as composições de paisagens para o 
amor romântico, ela diz que está fora do seu ninho e que sua paisagem 
está disforme.

No dia que leio sobre o que o romantismo alemão poetiza sobre 
a natureza, ela diz que quer voltar para o casulo e recomeçar sua me-
tamorfose longe da paisagem que não a compõe.

No dia que tento entender a filosofia de Humboldt , ela está 
se rastejando para poder suportar as reverberações que lhe congelam

No dia que escrevo sobre o que é a simbologia do jardim no 
amor romântico, ela se apresenta como borboleta.

Quando ela chega no casulo a sorrir em cada paisagem que lhe 
é própria, pergunta o que ela seria, agora, quando retorna...

À INFANTE
Aqui poderia ser um poema à infante virtual do “fuego” de 

Alessandra Leão;

Aqui poderia ser um poema sobre a atmosfera sertaneja que ela 
foge desconfiada...

Um poema sobre os astros, signos... Uma ode às virginianas e 
“falsas” librianas.

18 Manuela Aguiar. Graduada em história pela UFCG, Especialista, mestre e doutoranda em 
Literatura e Interculturalidade. Professora de História da UFCG. E-mail: aguiarmanuela4@
gmail.com

Num projeto de fauno macambúzio ser telegráfica, rompante 
e sermos rios que segue.

No encontro do “velho” e do “novo”, o calor, o desejo do mar 
que esquece, esvanece

Poderia ser o design da risonha senhora com a eterna desordem 
do Gullar.

Aqui poderia ser um poema do encontro da filha de Iansã com 
a escorpiana,

E na atmosfera lacônica podermos construir nosso território de 
certezas no mundo presente.

Aqui poderia ser um poema sobre o que são os medos das re-
lações sem significados

Um hino ao choro que é gelo e também borboleta; um bater 
no sol com cheiros.

Mas, encontrei aqui uma conexão quando o sono vem e ela 
diz que este momento é um bálsamo em sua vida: “que morfeu seja 
generoso contigo”, ela diz.

E, assim, enquanto o segredo da vida é vivida lá fora, ela faz 
poema no beijo de despedida com onomatopeias.

“Portanto, escuta! Isto é muito sério. Isto é uma proposta: 
Agora que mercúrio assumiu sua posição certa, vem comigo achar 
o trono mágico entre a folhagem; E no caminho até lá, vem dançar 
comigo, vem!“.
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A BAIANA
Marina Guena 19

Simples como um sim
Felicidade sem fim
Se aceitar do seu jeito
Com muito amor e respeito
Ela é mulher, ela é baiana
Ela tem ginga e mete samba
Sempre faz o que tem que fazer
Não tenha medo de ser você
Ela se joga, ela se entrega
E nunca deixa de sonhar
Ela é dela
Vive sempre a caminhar
Siga sempre sua intuição
Seu desejo, sua emoção
Se a vida é bruta
E o sentimento é leve
Não perca tempo...
Celebre!

19 Marina Guena. 15 anos. Estuda no Sartre 1° ano e faz 3° semestre de Curso de Música na 
EMUS (Escola de música da UFBA). É cantora, compositora, instrumentista. E-mail: con-
tatomariguena@yahoo.com. Instagram: @mariguenaoficial. You tube: Mari Guena Oficial. 
Facebook: mari guena

QUANDO NASCER MULHER...
Taysa Matos20

Quando nascer mulher e comigo a liberdade,
não serei a Amélia que chora e ignora,
nem serei a Pagu sem juízo que nas incertezas comemora.

Quando nascer mulher e comigo a ousadia, 
não serei a Simone de Beauvoir para saber amar, 
nem serei a Maria Bonita que do cangaço é rainha.

Quando nascer mulher e comigo a elegância,
não serei a Coco Chanel para de estilos falar, 
nem serei a Diana de Gales do povo a princesa.

Quando nascer mulher e comigo o poder,
não serei a Cleópatra herdeira e soberana,
nem tão pouco a Indira Gandhi estrategista.

Quando nascer mulher e comigo o conhecimento,
não serei a Maria Curie para a radioatividade dominar,
nem serei a Hipácia para em Alexandria brilhar.

Quando nascer mulher e comigo a arte,
não serei a Tarsila do Amaral que o traço modernizou,
nem serei a Elsa Soares para no sofrimento cantar.

Quando nascer mulher e comigo a compaixão,
não serei a Zilda Arns Neumann que da morte salva,
nem tão pouco serei a Irmã Dulce que vive para os necessitados. 

Quando nascer mulher e comigo a coragem,

20 Taysa Matos. Doutoranda em Direito pela Universidade Federal da Bahia–UFBA; Mestre em 
Gestão em Organizações Aprendentes pela Universidade Federal da Paraíba–UFPB; Especia-
lista em Metodologia e Gestão do Ensino Superior; Graduada em Direito; Professora de Direi-
tos Humanos, Mediação, Conciliação e Arbitragem e Direito Constitucional. Tem experiência 
na área de Educação, com ênfase em Gestão Acadêmica. E-mail: taysamatos@gmail.com

mailto:taysamatos@gmail.com


111

FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS

110

não serei a Anita Garibaldi para dos dois mundos ser heroína,
nem serei a Maria Quitéria para na guerra da independência 
liderar. 

Quando nascer mulher e comigo a poesia,
não serei a Cora Coralina a poetisa,
nem serei Carolina de Jesus que pela “Folha da Noite” e “Quarto 
de despejo” se libertou.

Quando nascer mulher e comigo a luta,
não serei a Maria da Penha para a justiça buscar,
nem tão pouco serei a Dandara para no quilombo guerrear.

Quando nascer mulher e comigo a esperança,
não serei a Zuzu Angel para um filho querer enterrar,
nem serei a Leolinda Daltro para pelos índios lutar. 

Quando nascer mulher e comigo a sabedoria,
não serei a Nísia Floresta para as mulheres ensinar,
nem serei a Rosa Luxemburgo para revolucionar. 

Quando nascer mulher e comigo a certeza,
serei a apenas a MULHER que escolhe seu caminho...
a MULHER que vive sua história...
célebre ou anônima...
a MULHER que faz o seu destino...
que sabe ser MULHER!

SIMPLESMENTE MULHERES
Marcella Pinto de Almeida21

Ah! Mulheres...
De tantas cores e nomes,
Jeitos e sabores,
Cheiros e composições...

Eu gosto é das mulheres tidas como desviantes,
Anormais...
Aquelas que gritam, falam e lutam por seus direitos...
Mulheres criativas, críticas e intelectuais...

Mulheres que vão a rua,
Se despem e gritam não!
Não a submissão, a reificação, ao preconceito, a piadas, omis-

sões e tantas barbáries dessa sociedade hipócrita e machista!

Homenageio hoje as mulheres.
As mulheres que que já não querem mais ser Amélias.
As mulheres que ressignificaram suas existências,
E hoje trabalham, lutam, sonham...

21 Marcella Pinto de Almeida. É baiana, nascida na cidade de Salvador. Descobriu-se Poeta 
aos 11 anos e desde então expressa-se através de versos, que gosta de denominar de “versos 
sanguíneos”, por entender que fazem parte de sua própria existência. Foi premiada sete anos 
consecutivos no Circuito Literário do Colégio Cândido Portinari, por suas poesias e prosas 
(de 2005 a 2011) Formada em Direito pela Universidade Salvador–UNIFACS, foi premiada 
três anos consecutivos pelo Prêmio Mérito Acadêmico e foi a aluna laureada do curso em 
2016.2, desenvolveu sua pesquisa nas áreas de Direito, Arte e Educação, tendo sua monogra-
fia de conclusão de curso versado sobre “O ressignificar do ensino jurídico a partir de uma 
visão autopoiética: a Arte como um instrumento facilitador da aprendizagem”, orientada pelo 
professor Rodolfo Pamplona Filho. Atualmente é Advogada e Mestranda em Direito, Gover-
nança e Políticas Públicas, pela Universidade Salvador; associada à Associação Brasileira de 
Ensino do Direito (ABEDi); integrante do grupo de pesquisa em Educação e Desenvolvimen-
to (GPED) liderado pelo Prof. Ph.D. Edivaldo M. Boaventura, e assistente dos projetos de 
extensão “Universidade Lê” e “Universidade que Sente” da Universidade Salvador; e desen-
volve Estágio de Docência (tirocínio docente) em metodologia científica, sob a orientação do 
Prof. Ph.D. Edivaldo M. Boaventura. E-mail: marcella.94@hotmail.com
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Homenageio hoje tantas mulheres que sangraram por nós,
Que foram tidas como desviantes e anormais.
Mulheres que estavam a frente de seu tempo e tinham a cora-

gem de dizer não!

A minha gratidão e reconhecimento a todas essas mulhe-
res que vieram antes de nós preparando o caminho pelo qual hoje 
percorremos;

As que estão ao nosso lado na história e que nos fazem nos 
sentir melhores do que ainda somos,

E as que virão, que de certo, escreverão uma sociedade ainda 
melhor onde homens e mulheres, entenderão o real sentido de com-
pletude e totalidade.

BIPOLAR
Bartyra do Brasil Dias22

Homem e Mulher
Feminino e Masculino
Tudo junto, misturado, completando-se
Ser uno, criado de todas as partes
Frágil e Forte
Sul e Norte
Bipolar...
Ser assim, tudo de você em mim e vice-versa
Equilíbrio, complemento, fartura na carência
Negar tudo isso é pura decadência, incoerência!!!

Pedaços

Fotos rasgadas
Cartas queimadas
Versos perdidos
Sonhos cedidos
Espelho partido
E dentro dele estava Eu
Por isso, hoje sou fragmentos
Pedaços espalhados, descartados, desencontrados, faltando
Talvez, um dia, com paciência, reconecte-me, converta-me e 
Renasça...

22 Bartyra do Brasil Dias. Mãe desde 1998, Mulher desde 1968. Formação acadêmica em Admi-
nistração e Direito. Redatora Legislativa. Aventureira na arte de transcrever em símbolos es-
critos algumas emoções . Já fui esposa, mas, com certeza, o melhor de mim é ser mulher-mãe!
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Um Dia
Se um dia foi tudo
Se um dia foi toda a tortura que eu vi
Se um dia foi toda a lágrima que escorreu
Se um dia foi toda a prisão que me coube
Se um dia foi tudo o que de tão pouco vivi
Se um dia foi tudo que deste para mim
Se um dia foi tudo que vislumbrei de ti
Melhor que tenha sido assim
Pois um dia foi prisão de mais para mim!

Nas Sombras
A sua violência flui de modo sutil
O que torna tão difícil condenar a sua culpa
Ela vem de modo transverso, translúcido, nas sombras
Sempre tão encobertas em brumas
Os pensamentos são tomados, aprisionados, angustiados, sofri-

dos, espremido, triturados
O pânico presente é insistente...
A ausência insinua presença e acorrenta, imobilizar até a sombra
O medo é uma constância, independente da distância
Tudo fica premente, assim como o tapa ausente, mas que, ainda 

assim, se senti
A Alma capturada é muito mais torturada do que qualquer 

agressão empunhada.

FEMINICÍDIO
Luciana Pessoa23

É apenas uma mulher
Para que se preocupar com seus sentimentos?
Para que reconhecer que se pode fazer melhor?
É apenas uma - mais uma - mulher
Inundada de sentimentos
Iludida
Repleta de expectativas
Decepcionada
Cheia de sonhos
Esperançosa
É apenas uma mulher que se mata aos poucos.

23 Luciana Pessoa Nunes Santos. Advogada e Professora de Direito. Mestra em Direito pela 
PUC-RS. Especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes-RJ. Especia-
lista em Comunicação Institucional pela Universidade Federal do Piauí – UFPI. Especialista 
em Docência Superior pela Faculdade Santo Agostinho – FSA. E-mail: lucianapessoa2011@
gmail.com



FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS

117116

FLOCOS DE ANSIOLÍTICOS PULVERIZADOS
Viviane de Santana24

Quando a mãe do aluno de doze anos entrou na sala, vislumbrou, 
sentados em volta das duas grandes mesas unidas, as quatro professoras, 
o diretor, e os dois professores, na sala desarrumada, aparentemente em 
desuso há anos. Qual oceano eram aquelas mesas? E aquelas sete frontei-
ras? O imenso armário de madeira marrom encontrava-se encostado na 
parede, como se ocupasse o espaço de um rochedo ao lado da janela. Do 
outro lado, outro imenso armário separava a sala da outra parte cheia 
de cadeiras e mesas empilhadas. A mãe não conhecia a peça de Yasmina 
Reza, não conhecia nada dessa dramaturgia, era o seu primeiro e único 
filho, e não imaginava que os códigos tácitos de uma sociedade ficavam 
mais explícitos na educação dos filhos. A mãe sabia que a conferência 
de professores não era para encontrar medidas favoráveis ao seu filho 
por causa das inúmeras reclamações, durante todo o trimestre, em parte 
fundadas, em parte somente para não perderem o foco já que o aluno 
era teimoso, indisciplinado, preguiçoso e se recusava a aprender. A mãe 
do aluno de doze anos aprendia, com diarreia, dor de estômago e vômi-
tos, que quando a gente comete assaz aquilo que não se deve cometer é 
o suficiente para sermos acusados também daquilo que não cometemos. 
Os denunciadores não se importam com a inocência, o importante é 
ter um culpado. As acusações crescem como ervas daninha. Quanto 

24 Viviane de Santana. (Viviane de Santana Paulo/São Paulo-1966), poeta, tradutora e ensa-
ísta, é autora dos livros, Viver em outra língua (romance, publicação independente, Berlim 
2017), Depois do canto do gurinhatã, (poesia, editora Multifoco, Rio de Janeiro, 2011), Es-
trangeiro de Mim (contos, editora Gardez! Verlag, Alemanha, 2005) e Passeio ao Longo do 
Reno (poesia, editora Gardez! Verlag, Alemanha, 2002). Em parceria com Floriano Martins, 
Em silêncio (Fortaleza, CE: ARC Edições, 2014) e Abismanto (poemas, Sol Negro Edições, 
Natal/RN, 2012). Participa das antologias Roteiro de Poesia Brasileira–Poetas da década de 
2000 (Global Editora, São Paulo, 2009) e da Antología de poesía brasileña (Huerga Y Fierro, 
Madri, 2007). Publica poemas em revistas e jornais entre eles, Suplemento Literário de Minas 
Gerais, Inimigo Rumor, Jornal Rascunho, Poesia Sempre e Coyote; assim como nas revistas 
Argos e Alforja (México). Em 2012, participa do VIII Festival Internacional de Poesia em 
Granada, Nicarágua, e em 2016, do XX Festival Internacional “Noites de Poesia”de Curtea de 
Arges, Romênia. Atualmente, vive em Berlim. E-mail: vsantanapaulo@yahoo.com.br

mais fica impossível refutá-las, mais nos adaptamos ao papel que somos 
obrigados a assumir, mais insistimos no comportamento errado. A mãe 
do aluno de doze anos aprendia também que a sociedade era um gigante 
com cara de Godzilla que poderia esmagar um indivíduo com um passo.

Divorciada, sozinha e estrangeira, a mãe entrou na sala vestida 
de blazer e calça bege, pulôver vermelho, casaco de pelo artificial, 
calçando a bota marrom de salto alto, e possuía as unhas pintadas de 
marrom-rosado, no rosto uma leve maquiagem para ocultar a palidez 
—, e porque a boa aparência pode servir como escudo —, no pescoço 
alastrava-se o rastro do perfume francês cuja fragância suave tinha a 
tendência de acalmá-la —, sentou-se na cadeira de madeira, descon-
fortável, reservada para ela.

Em volta do oceano retangular e duro quem mais falava eram 
as mulheres: a professora da classe, uma senhora viúva, sem filhos; a 
professora de inglês, casada, católica, com dois filhos; a professora de 
matemática, casada, evangélica, sem filhos; a professora de história e 
arte, casada, católica, com uma filha.

_O seu filho não obedece.
_O seu filho riscou o caderno da colega dele.
_O seu filho não faz a lição de casa.
_O seu filho mente.
_O seu filho não tira o material de dentro da mochila.
_O seu filho xingou o colega de classe de palavrão.
_O seu filho cabula a aula.
_O seu filho cuspiu no chão.
_O seu filho empurrou a cadeira para cima do colega de classe.
_O seu filho escreveu na parede do banheiro: fuk you.
_O seu filho não dedurou o colega de classe.
_O seu filho usou o celular na aula.
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A mãe do aluno de doze anos se defende mansa, ela sabe que 
não deve mostrar fraqueza, é necessário aparentar frieza e objetivida-
de. Há quem ataque quando a presa revela emoção, olhos úmidos, 
garganta apertada, desespero, desamparo, nervoso. Ela está tranquila 
e segura. O estômago dormente. Qual tubarão para devorá-la?

_Não estou na sala de aula. Não tenho como julgar o que acon-
tece na sala de aula, só posso dizer que crianças fazem coisas deste tipo 
e que converso com ele para não fazer.

_Ele mente. É a de inglês, casada, católica, com dois filhos 
que só tiram boas notas. A professora observa as unhas feitas da mãe 
divorciada. Em vez de ficar fazendo as unhas por que não cuida do filho 
direito? Pensou a de ingles.

_Mentir é uma característica imanente do ser humano. Não 
existe ninguém que não tenha mentido, para o bem ou para o mal. 
Talvez ele venha a ser político quando crescer. A voz relaxada e con-
trolada da mãe se expande e se perde no oceano das duas mesas 
encostadas uma na outra.

_Ele não faz a lição de casa, o seu caderno é todo rabiscado. É 
a de matemática, casada, evangélica, sem filhos. E a de matemática 
pensa, é isso que dá trabalhar e cuidar do filho sozinha. Essas mulheres 
pensam que conseguem, não conseguem coisa nenhuma.

_Eu não fui avisada de que ele não faz a lição de casa, senão eu 
o teria controlado.

_Ele atrapalha a aula, fica fazendo palhaçada. É a da classe, 
idosa, viúva, sem filhos. E a da classe pensa: Quem mandou se separar 
do marido? A educação que ela dá ao filho não é adequada. Ela não en-
tende nada de educação. No país do qual ela vem eles não têm educação, 
não são avançados, são atrasados e caóticos.

_A senhora já experimentou elogiá-lo por alguma coisa positiva 
que ele tenha feito?

_Não tenho tempo de me preocupar só com ele. Tenho uma 

classe de vinte e sete alunos.
A mãe do aluno de doze anos sentiu algo como se fosse uma 

dose de DL50 de 1-20 miligramas por kg. Não foi inalada por ela 
ou injetada em seu corpo, tinha gosto azedo na memória e criava a 
sensação dormente no estômago.

_Talvez ele tenha outro temperamento. Não consegue se adap-
tar. É a da história e arte, casada, católica, com uma filha obediente 
e mimosa que só tira notas boas. E a da história pensa: Só se preocupa 
com beleza. É frívola, só pensa na carreira. Não educa o filho.

_Ele nasceu nesta cidade, neste país. Confirma a mãe do menino 
de doze anos, e pensa: Para aonde elas vão quando pensam que educo o 
meu filho errado, de acordo com o país de onde venho?

A mãe do aluno de doze anos aprendeu algumas senhas da 
educação em um país estrangeiro e adquiriu os bons costumes para 
educar o seu filho: ouviu CD do Mozart na gravidez, leu para ele 
antes de dormir, o proibiu de assistir televisão, não compra doces em 
demasia, conversa, brinca, procura ajudá-lo a fazer a lição de casa, 
cozinha alimentos saudáveis para ele, ensinou-o a lavar a louça, a 
passar aspirador de pó na casa, a não mentir, o levou à aula de violão, 
ao teatro de bonecos, aos concertos de música clássica para crianças.

_Mas, espera aí! Não estamos aqui para jogar acusações na cara 
da mãe. É o diretor, casado, pai de três filhos.

O professor de educação física, jovem, solteiro, católico não 
praticante, sem filhos, nada fala. O professor de física, meia idade, 
alcoólatra, solteiro, sem religião, sem filhos, olha para a ré como se 
ela fosse uma mãe em uma conferência de professores.

_Estamos aqui para tentarmos uma solução todos juntos. 
Como melhorar o comportamento do aluno. É o diretor, com um 
filho de dezesseis anos problemático, que pegou a chave do carro e 
provocou um acidente. Por sorte foram o automóvel, a árvore e o 
bolso dele que saíram prejudicados.
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A mãe do aluno de doze anos ainda não aprendeu a solução 
para o problema, quanto mais faz as suas tentativas, mais se emaranha 
em um nó de suposições, acusações, justificativas e visitas a psicólo-
gos. Porém, a mãe do aluno de doze anos aprendeu que muitas vezes 
nossos inimigos são exatamente aqueles semelhantes a nós e pensam 
ser diferentes, acreditam ser superiores.

No reverso da grande janela retangular, ao lado direito do 
oceano, a neve cai tranquilamente, os flocos leves flutuam no ar, 
formam aspirais e pousam na superfície das coisas, nos telhados, nos 
capôs dos carros, nos assentos das bicicletas, formam ninhos com-
pridos, finos e fofos no esqueleto das árvores. O vento sopra o pó da 
neve caindo como ansiolíticos pulverizados.

O filho da mãe continuará chegando atrasado, não fazendo 
a lição de casa, atrapalhando a aula, mentindo. A mãe, assalariada, 
emancipada, ateia e sozinha, seguirá tentando o melhor. Prosseguirá 
levantando cedo e despertando o filho, preparando o café da manhã, 
saindo para o trabalho, chegando atrasada ao trabalho por causa dos 
afazeres com o filho, ouvindo as reclamações e ameaças da chefia.

_Assine a sua carta de demissão! É o chefe, um homem, casado, 
católico, com dois filhos e a esposa do lar.

_Desculpe-me, mas não assino nenhum documento antes de 
falar dom a minha advogada. Mais alguma coisa?

_A senhora não pode ficar chegando atrasada todos os dias!

_Outros funcionários chegam atrasados e não têm filhos. Isso não 
atrapalha minha produção, sou eficiente e rápida. O senhor sabe disso. 
Trabalho mais do que muitos funcionários que chegam no horário.

_Assine a sua carta de demissão!

_Não, não assino. A voz calma da mãe, assistente-administra-
tiva, sai firme e cansada. Seu olhar se volta para o outro lado do vidro 
da janela onde a neve vaga lentamente, alguns flocos se mantem sus-
pensos tremulando no ar. Mas depois caem.

_Assine a sua carta de demissão!
_Não, não assino nenhum documento sem falar com a minha 

advogada. Mais alguma coisa? Preciso trabalhar, há muito serviço em 
cima da minha mesa. Com licença. A mãe, assistente-administrativa, 
retira-se da sala do chefe sem esperar resposta.

Ela chegará em casa depois da compra no supermercado, e 
continuará cozinhando e brigando com o filho para ele fazer a 
lição de casa.

_Vá fazer a lição de casa!
_Não tem lição de casa.
_A professora disse que todo dia tem lição de casa.
_Não tem lição de casa.
_Vá fazer a lição de casa!
_Não tem lição de casa.
_Se você fizer a lição de casa, eu te dou dinheiro.
_Me dá o dinheiro que eu faço a lição de casa.
_Faça a lição de casa que eu te dou o dinheiro!
_Me dá o dinheiro, depois eu faço a lição de casa!
_Primeiro a lição de casa, depois o dinheiro!
_Me dá o dinheiro!
_Vá fazer a lição de casa!
_Me dá o dinheiro!
_Então não tem dinheiro nenhum e se você não fizer a lição de 

casa o problema é seu. E não tem computador!

O filho foi expulso e nenhuma outra escola quer aceitar um 
aluno expulso, apesar de ser obrigatório toda criança de doze anos 
frequentar uma escola. E a mãe — que não é filha de um efrateu — 
com lágrimas e nervos e estratégias, pergunta-se, onde a funda e uma 
pedra para acertar a testa de Godzilla?
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A FAVOR DA VIDA
Andrea Ferreira Bispo25

Toda vez que o tema aborto entra em pauta é certo que vão 
surgir opiniões divergentes, mas acreditamos que mesmo aqueles 
que se posicionam contrariamente à legalização lidam com a questão 
de forma epidérmica. Ser contra o aborto é chover no molhado. O 
grande problema que temos que lidar é muito mais sério: o genocídio 
silencioso que todos os dias ocorre em milhões de vasos sanitários sem 
que ninguém se lembre de pedir o fim desse absurdo.

Estamos falando da masturbação masculina, esse ato vil que 
atenta contra a lei de Deus e por conseguinte humana – já que é 
claro que a humanidade não pode criar nenhuma lei que contrarie as 
determinações de nosso Deus, o único e verdadeiro Deus.

Deus mandou a humanidade crescer e se multiplicar e isso 
está bem claro. Só não enxerga quem não quer e quem acha que o 
ato sexual serve apenas para o prazer e não para criar a vida humana. 
Veja-se que Deus proíbe terminantemente que os homens derramem 
seu sêmen na terra. Tanto é assim que por causa desse pecado Onã foi 
punido com a morte (Gênesis 38: 9,10).

Mas não vamos nos prender apenas ao que Deus ordena. 
Acreditamos que o valor da vida seja auto-evidente e não precisa ser 
provado, por isso vamos ultrapassar essa parte e falar sobre os motivos 
pelos quais acreditamos que a masturbação masculina é um problema 
que atinge toda a humanidade e causa inúmeros problemas.

Para começar, somos a favor da vida. Acreditamos que ninguém 
pode dispor nem da própria vida nem da vida alheia, pois isso violaria 
o seu equilíbrio natural.

25 Andreá Ferreira Bispo. Mestranda em Direitos Humanos pela UFPA. Mora em Belém-PA. 
E-mail: andreaferreirabispo@yahoo.com.br

Pensamos que antes da fecundação há um indivíduo único, o 
qual está dividido em duas partes: o óvulo materno e o espermato-
zoide paterno. Esse indivíduo, mesmo que impalpável, só espera o 
momento que seus gametas possam se encontrar para ter a chance de 
nascer e também contribuir para o equilíbrio da vida.

Alguém pode argumentar que isso não faz sentido, já que só 
depois da fecundação esse novo indivíduo se torna mais palpável. 
A isso contrapomos um argumento da mesma natureza: como um 
indivíduo vai se tornar palpável se metade dele é jogada fora?

Outros podem dizer que no ato da fecundação milhões de es-
permatozoides morrem, já que apenas um consegue ingressar no óvulo 
e fecundá-lo. Esse argumento beira a loucura, pois quem pensa assim 
acredita seriamente que se na fecundação um determinado esperma-
tozoide chega primeiro invés de outro, haveria um indivíduo diferente 
e não o mesmo. Ou seja, tais pessoas pensam que em cada ejaculação 
há uma multidão de pessoas e não uma pessoa em potencial.

Outros pretendem que o espermatozoide não tem vida. Per-
guntamos a esses: já se deram ao trabalho de olhar espermatozoides 
através de um microscópio? Se não, façam isso antes de ficarem fa-
lando tanta besteira.

O segundo motivo que apresentamos decorre do primeiro: o 
espermatozoide é um bebê em potencial e não pediu para ficar alojado 
no saco escrotal de seu ninguém. Estando no ali, ele é capaz de absor-
ver situações boas e ruins, já que todas as células do nosso organismo, 
em maior ou menor grau, também o são. Quem pode garantir que o 
espermatozoide não se sente frustrado porque invés de encontrar um 
lindo óvulo vai parar na rede de esgoto?

Acreditamos que ninguém tem o direito de fazer os outros infe-
lizes. Há muitas maneiras pelas quais um homem pode sentir prazer. 
Ele pode ver futebol, conversar com os amigos e até tomar uma cer-
veja, desde que não se embriague. As opções são inúmeras. Basta dar 
um Google e todos os dias ele vai descobrir novas coisas para fazer. 
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O governo, inclusive, patrocina eventos públicos e gratuitos onde os 
homens podem se distrair. Eles também podem procurar uma igreja 
para assim fortalecer o seu espírito e voltar os olhos para coisas mais 
elevadas. Oportunidades para o seu crescimento não faltam.

Assim, pensamos que os homens têm que ser razoáveis e pensar 
no bem comum. Não adianta eles se limitarem a dar descarga ou a 
limpar a sujeira depois da ejaculação. Eles precisam ter um com-
promisso que vai melhorar a vida de todas as pessoas, porque só em 
pensar na mortalidade infantil provocada por essa prática abjeta que 
é a masturbação, certamente todas as pessoas se sentem vivendo em 
um lugar onde não se respeita absolutamente nada.

Sabemos que é difícil resistir às tentações carnais, mas não é 
impossível. A masturbação não deixa marcas no corpo, mas deixa na 
alma de quem se masturba. E, sinceramente, não dá para concordar 
com o argumento de que os homens são donos de seus corpos e almas 
e que essas marcas importam tão somente a eles mesmos. No corpo 
dos homens há algo de que depende o futuro da espécie humana: 
seus espermatozoides e sua alma fraterna. Uma coisa tão importante 
quanto o destino da humanidade não é propriedade de ninguém, 
muito menos de irresponsáveis que não sabem se conter.

O fato de serem homens, aliás, os obriga a darem o exemplo, 
afinal, eles estão no comando do mundo e como comandantes, não 
tem o direito de tirar a vida de uma pessoa humana, principalmente 
porque eles podem evitar esse morticínio.

Concordamos que para a mulher é muito mais fácil, afinal 
quando nos masturbamos nossos óvulos não são expelidos de nossos 
corpos, mas esse argumento é tão frágil que sequer merece uma répli-
ca, porque não estamos tratando do direito de qualquer pessoa fazer 
o que quiser com seu corpo, desde que não prejudique os outros, mas 
do dever que assiste a todos de não matar os próprios filhos, mesmo 
que o assassino, em um ato de impiedade, acredite que se tratam 
apenas de pré-filhos.

Para evitar que a masturbação masculina continue campeando 
solta em nossa sociedade, produzindo inúmeros malefícios, propomos 
que a conduta seja criminalizada. A pena deverá ser severa e englobar 
a tentativa e a modalidade culposa, pois é do nosso conhecimento 
que os homens podem ejacular enquanto dormem, o que só depende 
deles terem sonhos libidinosos.

Como não é possível controlar os sonhos, pensamos que a 
situação poderá ser resolvida favoravelmente aos interesses do bem 
comum se os homens forem punidos a título de culpa caso ocorram 
esses indesejados episódios ejaculatórios.

Para terminar, queremos ressaltar que não odiamos pessoas nem 
estamos querendo mandar nas vidas delas. Apenas ressaltamos que, só 
é a favor da masturbação masculina quem já nasceu.

Não concordam com nossos argumentos? Acham que 
são absurdos?

Pois saibam que são eles que justificam a proibição do aborto.

Da próxima vez que eles forem invocados, pensemos em direi-
tos e não em moralidades, pois estas podem conduzir a raciocínios 
incompatíveis com os valores de Estados Democráticos de Direitos.
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ÁFRICA
Alice Quintela26

Quando cheguei, ele já havia morrido. Não durou sequer cinco 
horas vivo. Olhei através do vidro da maternidade e sabia que o tinha 
perdido. É como se perder num labirinto de lágrimas, não se sabe qual 
enxugar porque outras fluem de espaços inimagináveis dos seus olhos, 
como se vivessem escondidas na parte de dentro e só aguardassem o 
momento certo de sair, como se vivessem na alma em estado latente, 
mas sabendo que, mais cedo ou mais tarde, vão sair.

E sempre saem. Comigo, sempre saem. Não sei se a vida tem 
sido deliberadamente desmedida ou se meu olhar está contaminado. 
Mas aquela perda era irreparável. Ter meu filho arrancado de mim, 
desentranhado antes do tempo por alguém que deveria me prote-
ger, me acalentar, era desumanizador. Senti-me uma besta a buscar 
sua cria. Quebrei vidros, bravejei, fui reduzida ao nada, decresci, 
minimalizei, sumi.

Sumi do mundo, nunca mais Jonas me encontrou. Se me en-
contrasse, um de nós iria ter com nosso filho, melhor que não fosse 
eu. Saí do Brasil, das Américas e dei-me no continente africano depois 
de fugir num navio cargueiro sem dinheiro e sem razão. Em África 
iria reconstruir-me, em Luanda poderia me reinventar. Seria Rosário. 
Rosário sem papeis, refugiada da morte e da dor.

Instalei-me numa pensão em que se pagava pelo aluguel através 
de trabalhos prestados. Lavava, passava, varria e sorria. Meu sorriso 
me rendia gorjetas. Depois servi mesas, preparei drinks e dancei. 
Diz-se que a dor se extirpa dançando. Os demônios se perdem nos 
movimentos e desistem, porque não os entendem. Dancei, dancei 
e dancei. Quando se dança, os mortos também dançam. Mas meus 

26 Alice Quintela. Feminista. Mestra em Direito pela UFAL - alicequintela@yahoo.com.br

monstros continuavam aqui, comigo. E não me deixariam nunca. 
Meu filho não me perderia, estava plantado, como semente dura 
no meu espírito. Em África, se fala com os mortos. Em África, meu 
filho estava vivo. Em África, eu ficaria.
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POR UM MUNDO ONDE NINGUÉM SINTA 
SAUDADES DA AMÉLIA
Monaliza Maelly Fernandes Montinegro27

“Que nada nos defina, que nada nos sujeite. 
Que a liberdade seja a nossa própria 
substância, já que viver é ser livre”. 

(Simone de Beauvoir)

4,621. Esse foi o número de mulheres assassinadas no Brasil 
só no ano de 2015, o que corresponde a uma taxa de 4,5 mortes para 
cada 100 mil mulheres, em um crescimento de 7,5% de homicídios 
entre os anos de 2005 a 2015. Os dados retratam informações do 
último mapa da violência no Brasil, divulgado em 2017.

Além do machismo, o mapa da violência traz estampado a cara 
do racismo no Brasil. A taxa de mortalidade entre mulheres negras 
aumentou. Também cresceu a proporção de mulheres negras entre o 
total de mulheres vítimas de morte por agressão, passando de 54% em 
2005 para 63,3% em 2015, numa perversa combinação intersecional 
entre racismo, gênero e condição social.

27 Monaliza Maelly Fernandes Montinegro. Defensora Pública do Estado da Paraíba desde julho 
de 2017. Analista do INSS nos anos de 2009 a 2017. Técnica do INSS nos anos de 2006 a 
2009. Formada em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e Pós-gradu-
anda em Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Autora do 
livro de crônicas “Para pensar direito: uma releitura do direito através da literatura, filosofia 
e da música”. Sou mãe, sou filha. Filha de professora e também sei ensinar. Sou esposa, sou 
menina, sou mulher. Sou do Rio Grande do Norte, sou da Paraíba, amo a Bahia e o mundo 
é meu lar. Sou viva... Vida a caminhar. Em direção horizonte, onde a utopia é o infinito e 
a persistência é um lugar. Caminho na ala esquerda, sem me dimensionar. Ando plantando 
flores. Flores de todas as cores. Flores que rompem as dores. Sou feita de amor, de paixão, de 
compaixão, de esperança. Sou coração verde. Mas, não espero. Sou Defensora das (os) que 
estão cansadas (os) de esperar. Sou todas (os) elas (es) que foram impedidas (os) de falar. Sou 
resiliência a incomodar. Sou resistência. Se me calo, minha alma grita. Se falo, não quero 
fazer calar. Sou Monaliza Montinegro e se você também não se cala diante a injustiça, ao seu 
lado quero caminhar. E-mail: monalizamaelly@gmail.com

A maioria das mortes são oriundas de um contexto progressivo 
de violência, o que significa que as mulheres vítimas de violência fatal 
também foram vítimas de outros tipos de violência, como a patrimo-
nial, a física, psicológica ou sexual, em um movimento crescente de 
agravamento da agressão até o ato de homicídio.

76.651 relatos de violência praticadas contra a mulher re-
gistrados no ano de 2015.

50,16% corresponderam à violência física

Mulheres de Atenas
“Quando fustigadas não choram

Se ajoelham, pedem imploram
Mais duras penas”. 

(Chico Buarque)

A maioria dessas denúncias são feitas em face dos parceiros. A 
Central de Atendimento à Mulher registrou que em 49% dos casos o 
agressor era o próprio marido ou companheiro, 21%, o ex-namora-
do, ex-marido ou ex-companheiro e 3% o namorado, somando um 
total de 73% de mulheres agredidas em uma relação afetiva com uma 
pessoa do sexo oposto.

As soluções apresentadas pelo Estado diante dessas constan-
tes violações variam desde cirurgias plásticas oferecidas pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) para as mulheres vítimas de uma violência, 
que não deveria ocorrer, até o aumento do encarceramento de seus 
maridos, muitas vezes únicos provedores da família.

Nada seria mais trágico se o instrumento mais eficaz no comba-
te a essa violência não fosse a edição de uma Lei, que recebe o nome 
de uma mulher guerreira que possui as marcas vivas em seu corpo das 
consequências dessa cultura machista, Maria da Penha.

A lei que prevê, em seu art. 20, a possibilidade de o juiz decretar 
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a prisão preventiva do agressor em qualquer fase do inquérito policial 
ou da instrução criminal ao meio de uma série de medidas louváveis 
em relação à mulher e em relação ao agressor, visando cessar atos que 
põe em risco a integridade física e mental da vítima, apesar de todos os 
esforços na sua criação, não passou imune às críticas, conforme reforça 
Celme e Azevedo (2007.p.17) citado por Daniel Achutti: “tais me-
didas em um contexto criminalizante, poderão ser colonizadas pelas 
iniciativas tendentes à punição dos supostos agressores, ainda que 
antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória”.

A contundente crítica se soma ao despreparo do sistema de 
justiça em enfrentar o problema, o que faz com que a Lei Maria da 
Penha seja constantemente deturpada e ofuscada pelo ordenamento 
jurídico que compreende como solução imediata para essas vítimas 
penas mais duras para os pais de seus filhos, filhos das populações mais 
carentes. Eis a razão pela qual a legislação não produziu significativos 
índices de diminuição de violência contra a mulher. Pelo contrário, 
Conforme dados extraídos do Mapa da Violência de 2012, de 1980 a 
1996, houve um aumento médio anual de 4,6% no número de homi-
cídios de mulheres, e de 1996 a 2006, essa taxa caiu para 0,9%. Em 
2007 – dada do início da vigência da Lei Maria da Penha – houve uma 
queda significativa, que talvez se deva a agenda política em torno da 
violência contra a mulher, forçada por campanhas de conscientização 
que ocorreram junto a edição da Lei. Apesar disso, a partir de 2008, 
as taxas voltaram a subir, passando recuperar os índices anteriores.

Nesse contexto, não bastando todo esse disparate entre as ga-
rantias asseguradas às mulheres por aquela lei e o que lhe é efetivado 
na prática, afastando do seu cumprimento a justiça restaurativa, que 
poderia atuar como uma constante na educação dos agressores e na 
conscientização da população, vem a alta cúpula do judiciário, através 
do Superior Tribunal de Justiça, editar enunciado de súmula (536) 
cujo teor versa pela impossibilidade de aplicação de institutos como a 
suspensão condicional do processo e a transação penal para os delitos 
sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

Essa ideologia simbólica do direito penal como solução, ex-
tremamente sedutora, na ausência de discussão sobre as contradições 
que existem entre as funções declaradas da pena e as funções latentes 
que operam de forma inversa as declaradas, faz com que o agressor 
retorne a sociedade mais violento do que outrora, na época em que 
dela foi expulso. É que muitas vezes o homem agressor nada mais 
é do que um opressor oprimido pela sociedade, que submetido as 
razões inversas da pena passa a se viver de forma mais intensa o com-
portamento negativo que lhe foi impregnado.

E assim, por medo, por compaixão, por amor aos seus filhos 
e diante da ausência de igualdade que lhe proporcione autonomia 
de novas perspectivas, muitas delas conhecem o arrependimento 
amargo da denúncia ofertada e reatam com seus marido sob o vere-
dito da incompreensão de um judiciário conservador e sem preparo 
para enfrentar as complexidades dessas violações sistemáticas. E 
nesse sistema que não apresenta apenas Marias da Penha, com o 
rosto da mulher da classe média e a reputação da idealizada “mulher 
honesta”, nesse sistema composto por muitos outros homens além 
das figuras tarimbadas dos concursos públicos, Tício, Caio e Mévio, 
os operadores do direito parecem fracassar.

Dos casos de violência registrados, 7,25%, violência moral 
e 4,54%, violência sexual;

Geni

“Joga pedra na Geni!
Joga bosta na Geni!

Ela é feita pra apanhar!
Ela é boa de cuspir!

Ela dá pra qualquer um!
Maldita Geni!
(Chico Buarque)
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As agressões atribuem às mulheres uma condição de subalterni-
dade que, dentro da sociedade, caminham entre a cultura do certo e do 
errado, entre o proibido e o permitido, entre o moral e o imoral, criando 
padrões comportamentais violentos por parte de toda a coletividade e 
conseguindo a cumplicidade dos sistemas que deveriam combatê-las.

Chega-se a um momento em que um agressor vem a público 
justificar a agressão gratuita a uma empregada doméstica com o fato de 
confundi-la com uma prostituta. Chega-se a um momento em que o 
ato tipicamente feminino, como é o de amamentar, acaba sendo con-
fundido com falta de educação. Assim, lamentavelmente, a reprodução 
de um discurso machista se aperfeiçoa, ganhando espaço na voz, inclu-
sive, de mulheres que, muitas vezes, também sofrem com esse descaso.

Nesse cenário, de tanto caminhar pelas paredes do maniqueís-
mo, em que a obra desenhada pelo homem insiste em querer arrogar 
para si papel de superioridade pelo bem da humanidade, a discussão 
de qualquer assunto que remeta à igualdade vira pauta partidária, 
e qualquer abordagem educacional sobre violência de gênero passa 
pode ser capitulada como doutrinação ideológica de esquerda.

Dos relatos de violência, 30,33%, violência psicológica

Amélia
“As vezes passava fome ao meu lado

E achava bonito não ter o que comer
E quando me via contrariado dizia

Meu filho o que se há de fazer”.
(Chico Buarque)

As soluções apresentadas para esse quadro também refletem uma 
cultura opressora: a obrigatoriedade de realização de parto normal, 
quando a tônica é a humanização dos partos; quando a violência obs-
tétrica se manifesta no direito da mulher estar com um acompanhante; 

quando a parturiente continua a ter suas mãos amarradas, além de sofrer 
muitas vezes humilhações e xingamentos por parte da equipe médica. 
Outro exemplo não menos trágico é a tentativa de equiparação da idade 
na aposentadoria entre homens e mulheres, somado à precarização de 
seus empregos, a falta de creches para abrigar seus filhos, a uma jornada 
dupla, tripla, que se multiplica entre a casa, filhas (os) e trabalho;

Assim, a estruturação de uma sociedade capitalista patriarcal 
sustenta boa parte da concentração de renda no homem, ainda na in-
sistência que esse seria um ser superior e merecedor de privilégios dentro 
da sociedade; sobrevive da exploração da feminilidade das mulheres 
em bens de consumo como roupa e maquiagem e ofusca a história de 
mulheres de glória, fazendo das complexidades sociais e culturais um 
terreno fértil para a disseminação do preconceito e a aceitação por boa 
parte das mulheres do papel inferior que lhes é outorgado.

Maria
“Maria, Maria,

Mistura a dor e a alegria
Mas é preciso ter manha,

É preciso ter graça
É preciso ter sonho sempre”

(Milton Nascimento)

Diante de tudo isso, às mulheres conscientes resta fugir do 
exemplo das mulheres de Atenas, lutar contra todas as imposições 
sociais, descruzar os braços diante daquilo que se apresenta como 
solução. É o caso das mulheres do Grupo da Cidadania Feminina de 
Recife, que resolveram usar apitos para coibir o horror da violência, 
intimidar o agressor, ação que inspirou a Associação das Advogadas, 
Estagiárias e Acadêmicas do Direito de São Paulo (Asas) a distri-
buir mais de 10 mil apitos como forma de conscientizar a população.

Ainda no Nordeste, mulheres do interior do Rio Grande do 
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Norte, há 10 anos, a partir de um brutal feminicídio ocorrido em 
uma praça da cidade, uniram-se na formação de um grupo que levou 
o nome de Mulheres em Ação, realizando todos os dias 25 de no-
vembro a Marcha da Lanterna Lilás, tendo como o objetivo dialogar 
com mulheres e homens em memória às mulheres que não baixaram 
suas cabeças, acendendo a chama da luta. Afirmando que estão em 
constante alerta contra a violência física e psicológica.

O grupo Mulheres em Ação tem atuado no fortalecimento 
da auto-organização das mulheres, visando sua autonomia, auto-
determinação e pleno desenvolvimento, além de defender e propor 
políticas públicas que alterem a condição de desigualdade, pobreza 
e violência contra as mulheres.

O resultado dessas ações deveria servir de exemplo para todos 
que atuam no combate à violência. Em parcerias com órgãos como 
ActionAid, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Visão 
Mundial, com a Petrobrás e com prefeituras locais na construção de 
uma sociedade mais igual, a atuação do grupo conseguiu erradicar 
uma favela inteira, construir uma praça de lazer na comunidade, criar 
um programa de rádio, trabalhando intensamente na conscientização 
de homens e mulheres, além da importante concretização de uma 
cooperativa de mulheres prestadoras dos mais variados serviços.

Glisiany Plúvia
Também uma Maria

Glisiany Plúvia de Oliveira é uma dessas mulheres. A estudante 
do curso de Gestão Ambiental – Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte é uma das coordenadores militante do grupo Mulheres em 
Ação. A militante relatou, em entrevista concedida para a realização 
desse artigo, que a atuação do grupo tem encorajado muitas mulhe-
res a denunciarem agressões e mudarem de vida. Também observou 

mudanças positivas em relação aos homens. Embora a reação de muitos 
deles seja carregada de preconceito, a maioria deles já foi educada e 
conscientizada, passando a apoiar a atuação do grupo.

Apesar de todas essas conquistas, Plúvia de Oliveira lamenta 
que ainda hoje, às vezes, dizer não ao machismo significa dizer 
não a própria vida e se emociona ao relatar que ainda hoje ocorrem 
brutais assassinatos de mulheres por parceiros que não aceitaram o 
rompimento dos relacionamentos.

Plúvia, assim como Maria da Penha, é mais uma Maria, “uma 
mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta”. Plúvia 
é mais uma mulher que luta para mudar o mundo e segue na marcha 
até que todas sejam livres.

Ao lado de Plúvia de Oliveira, muitas mulheres caminham 
para que um dia Geni possa namorar quem ela quiser, até ficar 
saciada, sem que ninguém venha a lhe cuspir, sem pedras, sem bosta, 
sem cálices e sem hóstias… Sem “cale-se”.

Com a consciência de quem não pode parar, caminham lado a 
lado mulheres como essas para até o dia em que Capitu, quebrando 
as regras da sociedade patriarcal, senhora de si, deixe de ser vista 
apenas sob os olhos de um homem e possa ser desvinculada do papel 
de personagem viva da narração alheia, como na obra de Machado 
de Assis e ao lado delas, convido todas as outras a lutarem para que a 
Senhora, Aurélia Camargo, de José de Alencar, sem a hora da estrela, 
possa emergir e se auto afirmar, independente dos papéis sociais 
ditados, em uma sociedade onde não haverão lugares previamente 
delimitados. Então, nesta hora, na hora da estrela, Macabéa, moça 
humilde do interior, poderá seguir seu sonho, seja ele qual for, pois 
será maior do que a dor.

Nesse sonho, Plúvia, assim como muitas outras, só deseja 
“mudar o mundo para mudar a vida das mulheres e mudar a vida das 
mulheres para mudar o mundo”.Assim, chegaremos ao momento 
em que todas seremos Sofias dos nossos mundos, em um mundo 
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em que ninguém sinta saudades da Amélia. Só, então, poderemos 
deixar de contar números trágicos para contar uma nova história.
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AFINAL, QUEM É VOCÊ, SHERAZADE? UM 
FEMINISMO REAL.
Edna Raquel Hogemann28

No ideário dos contos de fadas, seja em Branca de Neve e os 
Sete Anões, Bela Adormecida ou Rapunzel, tem-se uma representação 
da jovem ideal ocidental: bela, ingênua, casta, desprotegida e a espera 
de um homem que a salve, proteja ou liberte; ou seja, a existência da 
mulher ocidental estaria dependente da iniciativa masculina.

No entanto, em pleno século IX, no medievo ocidental, o 
Oriente ofereceria ao mundo uma coleção de histórias e contos po-
pulares, intitulada As Mil e Uma Noites que faz parte do folclore dos 
povos que habitavam a antiga Pérsia (iranianos), Índia e Egito, sob 
o domínio árabe e era transmitida por meio da tradição oral, cuja 
personagem central é a ardilosa jovem Sherazade.

É certo que a sociedade da qual Sherazade fazia parte estava 
norteada por valores que traduziam uma relação de poder em que o 
homem se revela como o predominante: leis masculinas, uma religião 
masculina, uma política masculina impondo a submissão da mulher 
total ao homem. Mas, a história cultural da Pérsia trazia em seu bojo 
um passado que antecedeu ao domínio do Islã em que os valores eram 
inclusivos para os homens, mas havia algum espaço para as mulheres 
também. Esses valores culturais distintos dos dogmas do Islã que es-
tavam impregnados no inconsciente coletivo do povo irão de alguma 
forma se revelar nessas manifestações populares. Os contos das Mil 
e Uma Noites e sua heroica protagonista Sherazade, originalmente, 
constituem uma síntese dessa resistência dos antigos persas diante da 
influência e cultura árabes.

28 Edna Raquel Hogemann. Pós–Doutora em Direito. Universidade Federal do Estado do Rio de 
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Mas o que realmente Sherazade revela? Fantasia ou realidade? 
Ícone oculto ou imagem idealizada das mulheres no mundo árabe 
(e judaico-cristão) que, no entanto, persiste em identificar a mulher 
como o mal e a transgressão? E por que, acima de tudo, é fundamental 
insistir em falar sobre você, Sherazade?

Porque contribui sobre o destino da modernidade política do 
Islã, seu pluralismo, e sobre o humanismo também. No século IX, 
quando a narração das Mil e Uma Noites estava quase concluída, os 
abássidas, segunda dinastia do Islã, já permitia mais liberdades in-
dividuais que os fundamentalistas hoje rejeitam peremptoriamente: 
liberdade das mulheres, exigência de beleza, o amor físico, etc.

Muito embora a compilação final das Mil e Uma Noites seja 
uma construção de forte influência muçulmana, encontra-se nela 
diversos elementos originais que não estão no Alcorão: a liberdade 
sexual, os prazeres da mesa, transformações animais, metamorfoses, 
a alegria de viver, os prazeres do banho. Por outro lado, também não 
são encontrados dogmas, exigências e proibições, como as que se 
encontram no Alcorão. Mas isso não significa que não sejam ambos 
parte de uma única unidade–a cultura árabe-persa–e, eventualmen-
te, uma parte do Islã.

Em As Mil e Uma Noites a jovem persa Sherazade, em sentido 
inverso ao das “mocinhas” dos contas de fadas ocidentais, usa de sua 
inteligência para promover a cura do rei louco que por ter sido traído 
pela primeira esposa, resolve se vingar em todas as demais mulheres, 
casando-se com todas as virgens do reino e depois da primeira noite 
manda decapita-las. Mas, por fim e ao cabo, a heroína retorna à con-
dição de mulher árabe, cuidando tão somente da família, dos filhos e 
da felicidade do esposo.

Nos dias de hoje, em pleno século XXI, os meios de comu-
nicação divulgam diariamente que não são Sultões que matam as 
jovens esposas, são seus maridos; a cultura é a do estupro; dobrou o 
genocídio. Surge o feminicídio. Mas a Sherazade do século XXI – tal 

qual as mulheres árabes–está à procura de novas maneiras de obter 
uma saída para a decapitação social.

Ela vai à luta pela sobrevivência do dia-a-dia porque, como 
Sherazade, não tem alternativa. Dá-se a ver, usa palavras, se torna 
impetuosa, reivindica seus direitos, mas ama, mas brinca: ela salva 
tudo, incluindo a estupidez humana.

Sherazade se revela, na voz aveludada da “palavra livre” de Emel 
Mathlouthi . Mulher de enigmas, a ela é suposto saber e fazer o que os 
outros não fazem. Mas este ser de inteligência, a flor feminina tanto 
devoradora quanto sôfrega, encontra-se profundamente dentro de 
todas as mulheres árabes hoje. Está na Tunísia, no Egito e até mesmo 
no Iémen, quando em 2011 deu um Prêmio Nobel da Paz, à jornalista 
e militante dos Direitos Humanos, Tawakkol Karman.

Sherazade preserva a mais autêntica memória árabe, que mais 
perto toca às suas origens, ainda mais do que a própria Arábia Saudi-
ta, local do guardião dos locais sagrados de Meca e Medina. Se olhar 
para Iêmen, Egito, Irã, Tunísia e outros países islâmicos, há de se ver 
o feminismo real das primeiras mulheres, além de Pantea e Artemisia, 
de Makeda, a rainha de Sabá, que visitou Salomão, conhecida como 
Balkis, no Alcorão, ou a ex-juíza e ativista iraniana dos direitos hu-
manos, Shirin Ebadi, outro Prêmio Nobel da paz (2003) que teve o 
prêmio confiscado pelas autoridades em 2009, só se pode constatar 
que a representação de Sherazade se encaixa bem e acaba dando uma 
boa lição de poder e humildade. É por isso que cumpre dizer que o 
livro as Mil e Uma Noites deve ser lido como uma promessa.
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TRAPOS DE UMA COSTURA DE CORPOS
Fernanda Martins29

Ela, vítima de violência doméstica, vivia há 15 anos com o 
companheiro. Costureira e mãe de duas filhas, costumava suportar 
agressões verbais, mas “o dia em que ele resolveu levantar a mão”, 
Ela não mais aceitou. Foi à delegacia da mulher e se sentiu como os 
“trapinhos” os quais se “resolve não utilizar por não servirem à peça 
encomendada”. Ela, no entanto, guarda o resto, caso sirvam em algum 
momento futuro. Em outra oportunidade, quiçá, o reutilizará quando 
vier a calhar. Enxergou-se, ao chegar ao estabelecimento policial espe-
cializado de proteção às vítimas de violência, como um pano qualquer, 
restolho de uma vida sofrida entre palhas e fiapos. Em “frangalhos” 
foi ouvida por uma “policial moça”, que lhe perguntou: “a senhora 
deseja medida protetiva de urgência? A senhora deseja que seu marido 
seja preso?” Com a velocidade em que a máquina coze costuras retas, 
respondeu “não, gostaria apenas que a senhora conversasse com ele para 
que ele não me batesse não”.

Ela não sabia que o procedimento penal seria instaurado apesar 
de sua recusa em afastá-lo do lar, e veio a mim um dia perguntar: 
“com que roupa, doutora, devo ir a essa tal de audiência que não 
quero estar?” Preocupada em como manteria as filhas com as costu-
ras, cada vez mais escassas, questionava se o companheiro seria preso 
e se ficariam sem o auxílio do seu salário e sem seus churrascos aos 
domingos – “as crianças gostam muito”, dizia Ela. Lamentava ter ido 
à delegacia, pois não sabia que não resolveriam seus problemas, mas 
confidenciou através de um fio comovente de esperança: “o doutor 
juiz vai colocar juízo na cabeça do ‘velho’? Será que agora ele será 

29 Fernanda Martins. Doutoranda. Mestre em Teoria, Filosofia e História do Direito pelo Pro-
grama de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora 
substituta na Universidade Federal de Santa Catarina e professora na Universidade do Vale do 
Itajaí. E-mail: fernanda.ma@gmail.com

mais querido comigo e as crianças?” Os dois ainda viviam juntos, 
mesmo no desenrolar do processo, permaneciam discutindo, mas Ela 
afirmava que jamais tinha sido novamente agredida. Foram de mãos 
dadas à audiência, entraram no fórum lado a lado, amedrontados por 
uma mesma sentença, com pesos distintos, mas cruel certamente para 
ambos. Diante do juiz, Ela respondeu às questões elaboradas. “Não, 
doutor, ele não costumava me bater não, costuma falar alto, às vezes 
ele ainda me xinga, mas eu não me importo não, também xingo ele, é 
um vadio, não ajuda nas coisas da casa e joga futebol toda sexta-feira. 
Queria que ele saísse comigo, mas tá sempre cansado.” Pediu ao fim 
a palavra, olhou para o magistrado e perguntou: “Doutor, a gente 
pode resolver as coisas aqui? Será que eu poderia dizer que não quero 
mais tá com o processo?” e ouviu a seguinte resposta: “Não, a senhora 
não pode desistir, não compete a você, o processo é para o seu bem.”

A sentença veio como cortinas que (en)cerram a cena, não 
houve prisão, não houve resolução, não ouve nada. Ela saiu da sala 
da audiência ao lado do companheiro e perguntou: “doutora, o que 
aconteceu aqui?” Não soube o que responder, soube somente que 
ninguém havia ouvido o bater de suas agulhas, como mera peça de uma 
máquina criada para marcar peles, como agulhas marcam tecidos, vi a 
estampa de alguém ferida pela dor da violência de gênero, pelo direito, 
sobretudo, emudecida diante da vida.
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REPETIÇÕES DA BANALIDADE
Ezilda Melo30

Pobre em seus modos, e em seu dia-a-dia, era assim que a 
sombra daquela jovem se via frente ao espelho e em seu contínuo 
perambular pela vida.

Criada, sem pai e sem mãe, procurou com candura alegrar 
outros corações. Sua companhia inseparável foi sua irmã. Uma morena 
muito bonita, de olhos negros como uma noite profunda, e que se 
chamava sebastiana. juraci trabalhava de sol-a-sol apanhando algodão, 
numa cidade do sertão nordestino. Aquele era o ouro tão precioso de 
um povo que convivia com a miséria financeira.

As duas inseparáveis irmãs não tinham muitas esperanças, 
apenas a de um casamento. Mas um casamento com outro miserável 
seria a solução, ou talvez a frustração total: dividiriam mais miséria e 
sofrimento por entre as gerações vindouras. E que, certamente, seriam 
muitas. E, foi assim, que sebastiana casou e levou consigo sua irmã. 
Existia muito afeto entre as duas, coisa de se admirar num lugar onde 
existia tanto desamor. O sol que queimava ao meio-dia, iluminava a 
mente lúcida de juraci, que continuaria casta até o próximo passo de 
seu cunhado rumo ao pudor remanescente.

Soluços, berros, carícias..., tudo era linguagem de corações espe-
tados pelo desejo da carne. Um triângulo amoroso havia se formado.

sebastiana engravidara. No oitavo mês sua enorme barriga pesava 
muito, impossibilitando-a ao trabalho. Pobre juraci: trabalhava cada vez 
mais para que sua irmã, seu vagabundo cunhado-amante e sua sobrinha 
não morressem de fome.Trabalhava o dia inteiro até a exaustão, sabendo 
que na hora do sono, seu cunhado lhe afagaria, compensando-a .

Se sebastiana percebia as idas do seu marido à rede de sua 

30 Ezilda Melo. Ezilda Melo. Graduada em História pela UFCG e em Direito pela UEPB. Es-
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Autora do Livro “Tribunal do Júri: arte, emoção e caos” da Editora Empório do Direito. Pro-
fessora. Advogada. E-mail: ezildamelo@gmail.com

irmã, fingia não saber. A sobrinha de juraci nascera, mas agora era 
ela que estava gestante.

Os meses passavam e sua barriga começou a crescer. Seu cunha-
do, hipocritamente, mandou que ela abortasse. Tomou muitos chás; 
foi à rezadeira; mastigou raízes de efeito abortivo, mas nada fazia 
efeito. Aquele feto já tinha a força dos flagelados nordestinos.

A barriga agora crescia a passos largos e já não dava mais para 
esconder. Seu cunhado, defendendo a moral de sua casa, disse-lhe 
que não aceitava uma sem-vergonha em seu lar, que se deitava com 
qualquer um. Que ela fosse procurar o pai da infeliz criança. E que 
nunca mais lhes procurassem, pois não queria que sua filha crescesse, 
tendo por influência uma tia, depravada.

Houve muito choro das duas infelizes irmãs. O silêncio de uma, 
era entendido pelo engasgo sufocado da outra. Mas, sebastiana não 
podia fazer nada: deixara sua irmã ir embora, porque sabia que quem 
mandava em sua casa era seu marido...

juraci vagou pelo mundo, feito uma cão sem dono; sem o amor 
de sua irmã e de seu cunhado, pai de seu filho, que seria irmão de 
sua sobrinha...

sebastiana teve mais outra filha. As duas meninas cresceram 
nutrindo uma grande amizade, uma pela outra. Na véspera do 
aniversário de quinze anos da mais nova, ouviu-se um barulho no 
alpendre. sebastiana e seu marido saíram para ver quem era. Não 
deu nem tempo para isto. Ouviu-se tiros e o casal tombou em duas 
poças de sangue. Dois pistoleiros passavam e, por malvadeza tiraram 
a vida de duas pessoas que nem conheciam. Um deles não sabia que 
acabara de matar seu pai e sua tia.

As duas meninas ficaram sozinhas. Uma servindo de apoio 
e companheira da outra. Trabalhando no mesmo algodoal que um 
dia trabalhara sebastiana e juraci. Esperando, quem sabe, por um 
destino tão banal...
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ELA: DIGNIDADE INDEFINIDA
Ezilda Melo31

Aquela criança corria por entre becos escuros e molhados. Tudo 
fedia a enxofre. As casas eram escuras e tenebrosas. A solidão segui-a 
pelos caminhos da rua podre.

Em um instante ele pensou que ia morrer de medo. Sua pele 
branca era a luz que refletia entre os escombros de lixo, poderia por 
milésimos de segundo, transformar a miséria sórdida. Era persistente. 
E jamais iria desistir de seus planos, pois sabia que o desolamento era o 
seu alento. Procurou por todos os becos e guetos, um lugar quente para 
suportar os pingos frios da chuva. Encontrando ali, um abrigo, mas não 
era o abrigo somente dela, pois um pequeno barulho a fez desviar o seu 
olhar. E constatou que acabara de encontrar algo, padecendo como ela.

Era um pequeno gatinho à procura de aconchego e carinho. A 
jornada do gatinho havia chegado ao fim, porque a pequena mesmo 
não recebendo amor, carinho, comida e, principalmente, dignidade 
soube repartir o pouco que tinha com o desamparado.

A menina pegou o gatinho em seus braços, sentindo confiança 
e tendo certeza que não estava mais sozinha. Não soube o que fazer. 
Na verdade, ela nada sabia; só sabia que iria cuidar do desamparo que 
precisou de seus cuidados em meio à tempestade.

Naquele momento, ela poderia repartir apenas o calor humano, 
coisa que ela encontrou na nobreza do seu ser. Estava fatigada de 
cansaço e fome. Foi quando adormeceu, no chão frio, que não estava 
molhado. Seu companheiro irracional, que a acompanhava em sua 
desventura, também dormiu.

31 Ezilda Melo. Graduada em História pela UFCG e em Direito pela UEPB. Especialista em Di-
reito Público pelo Curso Juspodivm. Mestra em Direito Público pela UFBA. Autora do Livro 
“Tribunal do Júri: arte, emoção e caos” da Editora Empório do Direito. Professora. Advogada. 
E-mail: ezildamelo@gmail.com

A menina era pequena, extremamente magra, provavelmente 
tinha uns nove anos. Os seus desejos eram compatíveis aos de qual-
quer criança. Ela sabia que os seus cabelos jamais seriam escovados, 
suas roupas engomadas e sua comida nutritiva. No entanto, a reali-
dade horrorosa não quebrou sua alma de criança.

Daquele dia em diante, ela e o gatinho tornaram-se insepará-
veis. Sofriam e comiam da mesma dor. Dividiam a existência, um 
sendo a fonte de alegria para o outro. Ele era o seu mais fofo gatinho 
de pelúcia. E ela, a mais amorosa companheira. Sentaram-se e espera-
ram pelo amanhã, que lhes seria eternamente igual ao hoje. Viviriam 
a monotonia da existência, porque eles nada poderiam fazer por suas 
vidas. Moradores de rua.
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QUEM ÉS TU, NANINHA?
Mirela Correia32

Recentemente, vazou um áudio que se encontra no STF, onde 
o empresário Joesley Batista confidencia assim ao seu amigo: “Rapaz, 
eu vou comer duas véias, eu ando invocado de comer véia”. Ora, 
o referido Senhor em questão reproduz o modus operandi típico do 
“macho, adulto, branco, sempre no comando”, e apesar de ser nitida-
mente horroroso, de ter um nome risível, e de ter uma tremenda cara 
de mamão (como diria minha mãe), o sujeito possui uma auto-estima 
bastante elevada e supõe que qualquer “veinha” se interesse por ele. 
Esse tipo de gentalha foi acostumada a “adquirir” mulheres (tipo: belas 
recatadas e do lar, gelatinas pasmas, fantoches) e acham que todas 
cairão a seus pés, em função do poder.

Quem és tu, naninha? Isso não é regra, Joesley. A mulher 
brasileira, seja de que idade for, luta permanentemente pra não ser 
classificada como um objeto, para não ser humilhada, para ter a 
liberdade de,inclusive, dar-lhe um redondo e sonoro não, se tiver a 
má sorte de ser assediada pelo senhor. Portanto, segure-se, malan-
dro! Reflita bem nessa sua estadia aí no xilindró (que ela seja bem 
longa), e vai purgando os seus impropérios, que finalizo com Viní-
cius: “Você que só faz usufruir, e tem mulher pra usar ou pra exibir, 
você vai ver um dia em que toca você foi bulir!” Boa sorte, Jojó!

32 Mirela Correia, baiana, formada em Comunicação Social e em Direito e mãe de uma menina 
chamada Clara. E-mail: mirelacorreia@yahoo.com.br

BROXANTE
Mirela Correia

Então estava eu no show da Baiana System, no Pelourinho, e 
um carioca se aproxima de mim, e me pergunta:

“Você é mulher, mulher?”. Eu disse a ele que nunca duvida-
ram da minha classificação de gênero, que nunca ninguém achou 
que eu fosse uma travesti, por exemplo, e ele todo sem graça falou 
que ele sabia que eu era uma mulher, mas que como aquele ambiente 
era tão “esquisito”, ele ficou sem saber se eu gostava de mulher. Eu 
tive que dar uma de pró, e ensinar o bê-a-bá pro menino, disse a 
ele que a pergunta deveria ser outra, e se eu fosse lésbica ou trans 
continuaria sendo mulher, e que gênero não define orientação sexual 
de ninguém, mas que respondendo ao questionamento dele, eu era 
uma mulher heterossexual. A esta altura ele ainda insistiu: “ que 
bom, eu estava te olhando...que alívio, fica comigo? “

Eu finalizei: repare, você é gato e etc, mas na real, essa sua 
abordagem me broxou num grau...
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O QUE (QUASE) NÃO OUVIMOS SOBRE AS 
MULHERES NA DITADURA BRASILEIRA
Inês Virgínia Prado Soares 33

Lucia Elena Arantes Ferreira Bastos 34

Nara Leão ficou tão impactada com o quadro A Bela Lindo-
néia (ou A Gioconda do Subúrbio), de Rubens Gerchman (1966), 
que encomendou a Caetano e Gilberto Gil uma canção inspirida na 
pintura. Em 1968, no disco Tropicália ou Panis et Circensis (Philips), 
Nara emprestava sua doce voz ao bolero Lindonéia.

Dentre tantos traços marcantes dessa imagem, que transmitia 
mensagens cruas e duras do momento de repressão vivido pela so-
ciedade brasileira, a bela jovem pintada por Gerchman tem um dos 
olhos sobreados, possivelmente indicando uma agressão. Na música, 
o cenário por onde vive (ou passa) Lindonéia é desalentador, violento: 
“Despedaçados/ Atropelados/ Cachorros mortos nas ruas/ Policiais/ 
vigiando/ sol batendo nas frutas/ Sangrando”.

A arte de Gerchman, Nara Leão, Caetano e Gil lançava luzes 
na realidade brasileira de mulheres de carne e osso que, assim como 
Lindonéia, resistiam ao regime militar, eram presas, torturadas, estu-
pradas, desapareciam, iam à feira, eram bonitas, ocupavam espaços 

33 Sou mãe de dois filhotes grandes, Marcelo com 18 e Gabi com 27, esposa de Maurício há 
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paralelo, sou Mestre e Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
e pesquisadora e colíder do Grupo de Pesquisa Arqueologia da Repressão e da Resistência da 
Universidade de Campinas – UNICAMP. Sou autora do livro Direito ao (do) Patrimônio Cul-
tural brasileiro, Editora Fórum, 2009 e do e-book Crimes contra os Bens Culturais, Selo Planeta 
Verde, 2017; e coordenei diversas coletâneas jurídicas, dentre as quais, destaco a organizada 
em conjunto com Sandra Cureau, Bens Culturais e Direitos Humanos, Edições Sesc São Paulo, 
2015; e a coordenada com Flávia Piovesan, Direitos Humanos Atual, Campus-Elsevier, 2013, 
finalista na categoria Direito do Prêmio Jabuti, 2014. E-mail: inespradosoares@hotmail.com

34 Lucia Elena Arantes Ferreira Bastos. Doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo (FD/USP). Realizou pesquisa de pós-doutorado no Núcleo de Estudos 
de Violência da Universidade de São Paulo – NEV-USP (2008-2010). Advogada.

públicos, sofriam exílios, homicídios ebanimentos. Mulheres que 
viviam e sobreviviam às violências.

Realizar o desejo de cantar as “Lindonéias” espalhadas pelo 
Brasil dos anos sessenta está longe de ser a mais expressiva postura 
de resistência e oposição de Nara Leão ao ainda incipiente regime 
militar: há a sua interpretação junto de Chico Buarque na música 
Banda, participação em peças de teatro dentre outras atitudes de 
oposição. Em maio de 1966, deu uma entrevista para o Diário de 
Notícias, que ganhou o título de “Nara é de opinião: Esse Exérci-
to não vale nada”. Na matéria defendeu que os militares “podiam 
entender de canhão ou de metralhadoras, mas nada pescavam de 
política”, por isso, deveriam sair do poder.

As palavras de Nara irritaram os militares e a colocaram numa 
situação de perigo. A ditadura, que começou em 1964 e durou até 
1985, foi um período marcado por supressão de direitos e práticas 
estatais de graves violações de direitos humanos, com ampla repressão 
contra pessoas vistas como opositoras do regime militar. Muitas mu-
lheres sofreram prisões, desaparecimentos forçados, torturas, exílios, 
homicídios, banimentos, estupros e outras violências.

Para defender Nara, depois dessa matéria do Diário de Notícias, 
os intelectuais e artistas elaboraram um abaixo-assinado endereçado ao 
marechal-presidente Castelo Branco. Carlos Drummond de Andrade, 
além de assinar documento, também publicou um poema-manifesto 
que destacava ser impossível calar a artista: “Meu honrado marechal/ 
dirigente da nação,/ venho fazer-lhe um apelo: /não prenda Nara Leão 
(…)/ Nara é pássaro, sabia?/ E nem adianta prisão/ para a voz que, 
pelos ares,/ espalha sua canção.”

A preocupação dos que assinaram o abaixo-assinado, em 
temer pela vida ou pela liberdade de Nara Leão, tinha todo sentido. 
Ao mesmo tempo, a narrativa oficial da história da repressão da di-
tadura militar bem como do seu movimento de resistência sempre 
foi predominantemente uma narrativa masculina. E, por um longo 
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período, o debate sobre as relações de gênero foi esquecido, apesar 
de sabermos que muitas mulheres lutaram contra o regime ditatorial 
e pela redemocratização do país.

Naras e Lindoneias traduziam a transformação do universo fe-
minino que, certamente, foi a parte da sociedade que mais mudou no 
período compreendido entre as décadas de 1960 e 1970. As mulheres 
se engajaram mais no mercado de trabalho; reduziram o número de 
filhos por meio do planejamento familiar e da adoção dos métodos 
anticoncepcionais; investiram na obtenção de uma escolaridade mais 
ampla, etc. De certa forma, essas inovações acabaram por modificar 
suas relações com os homens e até mesmo com outras mulheres, al-
terando, portanto, a dinâmica social.

Diante deste cenário de novas relações sociais, uma parcela 
de mulheres decidiu pela participação no âmbito das organizações 
clandestinas que resistiam ao regime ditatorial. Exemplificando-se, 
dos 70 guerrilheiros desaparecidos no Caso Araguaia, 12 eram mu-
lheres; e do total de mortos e desaparecidos que tiveram seus nomes 
reconhecidos, aproximadamente 11% eram mulheres. Estas consta-
tações já haviam sido observadas:

“[...] Pode parecer pouco, mas não tanto, se forem levados em conta alguns 
elementos. Em primeiro lugar, as mulheres ocupavam posições submissas 
na política e na sociedade brasileira, pelo menos até o final dos anos 60. 
A norma era a não participação das mulheres na política, exceto para 
reafirmar seus lugares de “mães-esposas-donas-de-casa”, como ocorreu com 
os movimentos femininos que apoiaram o golpe militar de 1964. A média 
de 18% de mulheres nos grupos armados reflete um progresso na liberação 
feminina no final da década de 60, quando muitas mulheres tomavam 
parte nas lutas políticas, para questionar a ordem estabelecida em todos os 
níveis, ainda que, então, suas reinvidicações não tivessem explicitamente 
um caráter “feminista” propriamente dito, que ganharia corpo só nos anos 
70 e 80, em outra conjuntura. Não obstante, a participação feminina 
nas esquerdas armadas era um avanço para a ruptura do estereótipo da 
mulher restrita ao espaço privado e doméstico, enquanto mãe, esposa, irmã 
e dona-de-casa, que vive em função do mundo masculino”35.

35 Ridenti, Marcelo Siqueira. “As Mulheres na Política Brasileira: os Anos de Chumbo”. In: 

A mulher, militante política, era encarada como um ser “des-
viante”, não uma mulher normal e desejável; pois esta estaria no 
espaço a ela destinado, no santuário do lar, cuidando do marido e 
dos filhos. A mulher militante política nos partidos de oposição à 
ditadura militar cometia dois pecados aos olhos da repressão: (a) de se 
insurgir contra a política, fazendo-lhe oposição e, (b) de desconsiderar 
o lugar destinado à mulher, rompendo os padrões estabelecidos para 
os dois sexos36. Este estereótipo foi destacado no Relatório Final da 
Comissão Nacional da Verdade:

“Eu fui muito ofendida, como mulher, porque ser mulher e militante 
é um karma, a gente além de ser torturada física e psicologicamente, a 
mulher é vadia...”37.

“Nas narrativas das mulheres, por exemplo, aparecem sistematicamente 
relatos de humilhações, maus-tratos e torturas sofridas, acompanhados de 
referências explícitas ao fato de que haviam se afastado de seus “lugares 
de esposa e mãe” e ousado participar do mundo político, tradicional-
mente entendido como masculino”38.

A luta pela igualdade, que marcava o movimento feminista nas 
décadas de 60 e 70, também estava presente no discurso das militantes 
brasileiras. Entretanto, a esquerda não propiciava o debate sobre as re-
lações feminino/masculino, principalmente, porque naquele contexto 
histórico havia uma contradição maior a ser discutida: a oposição 
entre a burguesia e o proletariado. Isto acabava reforçando o poder dos 
homens nas organizações de esquerda. Esse posicionamento feminino 
aparece nos relatos de militantes:

“Houve mulheres que se integraram às guerrilhas urbanas e rurais, outras 
participaram de ações políticas, como a organização e manutenção da 
imprensa clandestina, a distribuição de material impresso e o cuidado 
de casas (chamados de aparelhos) que serviam de base para estruturar 
as organizações e as atividades.

Tempo Social, v. 2, 1990, p. 113-128.
36 Colling, Ana Maria. A Resistência da Mulher à Ditadura Militar no Brasil. Rio de Janeiro: 

Rosa dos Tempos, 1997.
37 Depoimento de Izabel Fávero à CNV, em 27 de abril de 2013. Relatório Final da CNV, Volu-

me I, Capítulo 10, p. 400.
38 Relatório Final da CNV, Volume I, Capítulo 10, p. 401.



FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS

152 153

A participação de mulheres nas organizações políticas clandestinas, de 
um modo geral, foi para garantir a infraestrutura das ações políticas 
e militares...” 39.

O documentário “Repare Bem”, dirigido pela portuguesa Maria 
de Medeiros (2013), ao apresentar a história de três mulheres que 
sofreram na ditadura brasileira: mãe (Encarnación Lopes Perez), filha 
(Denize Crispim) e neta (Eduarda Crispim Leite), permite que o 
espectador perceba a importância da diferença de gênero na resistên-
cia à ditadura, seja nas relações entre os militantes, seja na visão da 
repressão sobre as mulheres militantes.

O filme está focado nos depoimentos de Denize e de sua filha 
Eduarda e emociona quando Denize conta as torturas que sofreu 
quando estava grávida, menciona os cuidados dos algozes para que 
não ela abortasse e conta sobre o nascimento de sua filha Eduarda, 
que nasceu num hospital militar onde Denize estava presa.

As cicatrizes deixadas pela torturas são percebidas a cada fala de 
Denize e Eduarda. A foto nua da mãe de Denize, Encarnación, tirada 
pelos algozes, por ocasião de sua prisão, é uma imagem marcante. 
As mágoas e lembranças das relações de gênero também podem ser 
percebidas claramente nas falas de Denize Crispim, quando relata a 
conversa com seu pai, que sugeriu que seu papel de militante era mais 
importante que seu papel de mãe. Ou quando conta que sua mãe, 
Ercanación, salvou sua vida quando deixou à Denize a obrigação 
principal de cuidar da filha recém-nascida Eduarda. Sua perspectiva 
como mãe exigiu de Denize uma outra postura, com obrigação de 
se manter viva, de sobreviver a todas as violências daquele período: 
segue para o Chile e depois do golpe de Pinochet foge para Itália com 
a filha como clandestina. Já Eduarda cresceu sem conhecer e ter o 
nome do pai, Eduardo Leite (o “Bacuri”), que foi assassinado pelo 
regime militar após 109 dias de tortura. Denize e Eduarda foram 
anistiadas pela Comissão de Anistia em 2009. Como reparação, além 

39 Teles, Maria Amélia de Almeida. “Violações dos Direitos Humanos das Mulheres na Ditadu-
ra”. In: Estudos Feministas, v. 23(3): 406, setembro-dezembro/2015, p. 1001-1022.

de indenização financeira, que pagou em parte o imóvel onde Eduar-
da reside com a família na Itália, e pedidos de desculpas do governo 
brasileiro, a Comissão de Anistia determinou a inserção do nome do 
pai em sua certidão de nascimento.

O filme tem início com a frase de José Saramago: “Se puderes 
olhar, vê. Se podes ver, repara.”, que consta na contracapa do livro 
“Ensaio Sobre a Cegueira”. A narrativa das mulheres sobre os aconte-
cimentos mais nefastos que sofreram é um instrumento de reparação 
essencial na cicatrização de toda a sociedade. E “Repare Bem” é um 
ótimo exemplo do impacto coletivo de uma narrativa assim e da im-
portância da Arte para dar visibilidade ao sofrimento das mulheres. E 
sua repercussão foi positiva e premiada, ganhando três kikitos no 41º 
Festival de Cinema de Gramado: melhor filme na categoria longa-me-
tragem estrangeiro, prêmio Don Quixote e o troféu Júri da Crítica de 
melhor longa-metragem estrangeiro.

“Repare Bem” é uma coprodução entre França, Itália e Brasil 
e foi encomendado pela Anistia Internacional à diretora Maria de 
Medeiros. O Brasil aportou recursos para essa produção a partir do 
Projeto Marcas da Memória, mantido pela Comissão de Anistia, para 
promover o direito à verdade e à memória.

Antes do filme, em 2010, outra iniciativa do governo federal, 
foi o lançamento do livro “Luta, substantivo feminino”. Esta publi-
cação, disponível para download livre e gratuito, era o terceiro livro 
da série “Direito à Memória e à Verdade”, editado pela Secretaria de 
Direitos Humanos (SEDH) em parceria com a Secretaria Especial 
de Políticas Públicas para as Mulheres (lembrando que nessa data, as 
secretarias citadas tinham status de ministérios).

No livro, dentre os 27 depoimentos das sobreviventes, há o de 
Rose Nogueira, jornalista presa, em 1969, em São Paulo, que sofreu 
violência brutal à sua condição de mãe, em situação de pós-parto, 
e de mulher:

“Sobe depressa, Miss Brasil’, dizia o torturador enquanto me empurrava 

http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/.arquivos/livrodireitomemoriaeverdadeid.pdf
http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/
http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/
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e beliscava minhas nádegas escada acima no Dops. Eu sangrava e não 
tinha absorvente. Eram os ‘40 dias’ do parto. Riram mais ainda quando 
ele veio para cima de mim e abriu meu vestido. Segurei os seios, o leite 
escorreu. Eu sabia que estava com um cheiro de suor, de sangue, de leite 
azedo. Ele (delegado Fleury) ria, zombava do cheiro horrível e mexia 
em seu sexo por cima da calça com um olhar de louco. O torturador 
zombava: ‘Esse leitinho o nenê não vai ter mais’”.

No mesmo livro, outra violência tipicamente de gênero, que 
explora a condição de mulher e mãe, é contada por Maria Amélia de 
Almeida Teles presa, em 1972, em São Paulo:

“Fomos levados diretamente para a Oban. Eu vi que quem comandava 
a operação do alto da escada era o coronel Ustra. Subi dois degraus e 
disse: ‘Isso que vocês estão fazendo é um absurdo’. Ele disse: ‘Foda-se, 
sua terrorista’, e bateu no meu rosto. Eu rolei no pátio. Aí, fui agarrada 
e arrastada para dentro. Me amarraram na cadeira do dragão, nua, e 
me deram choque no ânus, na vagina, no umbigo, no seio, na boca, no 
ouvido. Fiquei nessa cadeira, nua, e os caras se esfregavam em mim, se 
masturbavam em cima de mim. Mas com certeza a pior tortura foi ver 
meus filhos entrando na sala quando eu estava na cadeira do dragão. 
Eu estava nua, toda urinada por conta dos choques”.

Além desse livro voltado especificamente para questão de gênero 
na ditadura, em 2013, quando o filme “Repare Bem” é lançado, o 
tema da Memória e Verdade tinha algum destaque na agenda política 
e de direitos humanos brasileira, já que poucos meses antes a Comis-
são Nacional da Verdade – CNV, começara a funcionar (em maio de 
2012). A CNV teve a vantagem de aproveitar a experiência das 40 
CVs existentes no mundo e contar com vasto conjunto documental 
interno, com destaque para o Projeto Brasil Nunca Mais e Dossiê da 
Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, e os 
acervos da Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos, 
da Comissão de Anistia e do Memórias Reveladas.

A Comissão de Verdade – CV é uma forma de responsabilização 
na esfera pública e um espaço oficial para narrativa das vítimas. Ainda 
que as CVs não sejam um substituto às investigações e julgamentos 
que são produzidos no âmbito do Poder Judiciário, estas representam 

uma possibilidade de explicar o passado de violências(. No caso das 
violações às mulheres, as CVs têm um papel fundamental, especial-
mente pela falta de capacidade do sistema judicial para apresentar 
uma resposta às questões de gênero, para que nunca mais se repitam.

Em relação à experiência de outras CVs no tema da violência 
contra a mulher, vale lembrar que tanto no Relatório Nunca Más 
(Argentina, 1984) quanto no Relatório Rettig (Chile, 1991), o gênero 
foi sistematicamente excluído(). Ou seja, as primeiras comissões latino-
-americanas pertenceram, em grande parte, a uma escola neutra em 
relação ao gênero. CVs como da Argentina e Chile não viam o gênero 
como uma dimensão crítica na busca pela verdade. Somente quando 
a CV guatemalteca produziu seu relatório final é que foi possível ver 
o início de uma mudança de paradigmas. Comissões em países como 
Guatemala, África do Sul e Peru passaram a prestar particular atenção 
ao gênero, mesmo que seus mandatos não compreendessem especi-
ficamente o tema. Por sua vez, em países como o Haiti, Serra Leoa, 
e Timor Leste o gênero e a violência sexual foram expressamente in-
corporados aos poderes dos Comissários para fins das investigações40.

Assim, pode-se observar que, durante muitos anos, a pre-
sença feminina não pressupôs um maior questionamento sobre as 
maneiras específicas de como a violência política também poderia 
ser caracterizada como uma violência de gênero. Muito ao contrá-
rio, à época destes Relatórios iniciais se buscava resgatar a violência 
somente como sendo “política” e, para tanto, as vítimas eram vistas 
como um grupo homogêneo, no sentido de não possuírem gênero, 
etnia, raça ou orientação sexual.

Muito embora os Relatórios, como da Argentina e do Chile, 
não tenham assinalado a temática da tortura e da violência sexual, é 
possível observar que as distintas narrativas ali contidas podem prover 
várias possibilidades de enfrentamento da questão acerca da prática de 
uma “violência político-sexual” e de uma “tortura familiar”.

40 Nesiah, Vasuki. Truth Commissions and Gender: Principles, Policies and Procedures. Inter-
national Center for Transitional Justice, 2006.
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O encerramento dos trabalhos da CNV, no Brasil, foi forma-
lizado em dezembro de 2014, com a publicação de um consistente 
documento, que continha Relatório sobre as violações, os responsáveis 
por estas e Recomendações para o futuro. No início do Capítulo 10 
do Relatório da CNV, é dito que:

“No cumprimento de seu mandato, ao buscar promover o esclarecimento 
circunstanciado de casos de tortura ocorridos durante a ditadura militar, 
a Comissão Nacional da Verdade (CNV) pôde constatar que a violência 
sexual constituiu prática disseminada do período, com registros que coin-
cidem com as primeiras prisões, logo após o golpe de Estado. Assim, este 
capítulo é dedicado à violência estruturada pela hierarquia de gênero 
e sexualidade, que busca anular a dignidade dos indivíduos violados, 
impedindo-os de viver como querem, de viver bem e sem humilhações. 
Tal violência atinge de forma diversa mulheres e homens, como mos-
tram as investigações e os testemunhos realizados pelo grupo de trabalho 
‘Ditadura e Gênero’”.

Este Capítulo do Relatório da CNV apresenta diversas nar-
rativas de mulheres, que tornam públicos e oficiais os suplícios que 
sofreram. Por meio das narrativas, este Capítulo tem o mérito de 
buscar retirar dessas vítimas a sua “invisibilidade” perante a socie-
dade; pois o fato de os crimes terem sido cometidos por agentes 
públicos, que deveriam proteger a sociedade, só exacerba o sofrimen-
to das sobreviventes, que ainda hoje precisam lidar com o estigma 
em torno dos crimes sexuais. A invisibilidade que aqui se trata é 
exemplificada como no caso de uma adolescente que foi estuprada 
na OBAN (DOI-Codi/SP), em 1970, mas que ficou em silêncio por 
43 anos quanto ao ocorrido, e apenas relatou o caso, em 2013, em 
depoimento prestado na Comissão de Verdade “Rubens Paiva”, na 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo:

“[...] Não tive coragem de contar para ninguém, nem para o meu 
pai, nem para minha vó [...]. A gente sente vergonha... [...] Agora 
que tornei público isso, fiquei mais leve. Sei que não foi a mim, eles 
estavam fazendo isso para atingir meu pai e minha mãe. E eu fui um 
veículo que estava à mão”41.

41 Teles, Maria Amélia de Almeida. “Violações dos Direitos Humanos das Mulheres na Ditadu-

Entretanto, apesar dos méritos quanto às narrativas de violên-
cias sexuais cometidas durante a ditadura, a CNV não apresentou 
nenhuma recomendação específica quanto ao tratamento das ques-
tões envolvendo o gênero. Dessa forma, a CNV se iguala aos casos 
das maiorias das iniciativas de reconciliação que se concentram nos 
relatos dos assassinatos, desaparecimentos, torturas, privações de 
liberdade, sequestros, prisões ilegais e crimes de lesões corporais, 
os quais costumam ser referidos como violações graves dos direitos 
humanos. Certamente, estas são questões importantes para toda e 
qualquer comissão de verdade. Mas, apesar de expor a realidade do 
gênero por meio da violência sexual contra as prisioneiras, este tipo 
de esforço não avança em relação à completude das experiências 
femininas em regimes autoritários. Ou seja, deixam de ser discuti-
dos outros aspectos dos direitos humanos relacionados às mulheres 
como as vulnerabilidades extremas e como as desigualdades estru-
turais, criadas por sistemas repressivos, afetam as mulheres.

De forma que, isoladamente, o abuso sexual não pode captar 
adequadamente a complexidade da experiência das mulheres na vio-
lência política de um Estado. Em particular, destaca-se a experiência 
das mulheres que foram forçadas ao exílio, ou aquelas que se tornaram 
as únicas mantenedoras dos lares enquanto seus maridos se envolviam 
nos conflitos e eram dados como desaparecidos, ainda o caso das 
mulheres que lutavam pela localização de seus familiares, etc. Assim, 
embora a violência sexual seja o ponto mais crítico, ela sozinha não 
captura as formas complexas e multidimensionais nas quais as mu-
lheres experimentaram abusos42.

Nesse sentido, faltaram aos trabalhos da CNV recomendações 
que abordassem também áreas como a educação pública para aumen-
tar a consciência da sociedade sobre a história de gênero do abuso de 
direitos humanos e os papéis que as mulheres têm nesta temática.

ra”. In: Estudos Feministas, v. 23(3): 406, setembro-dezembro/2015, p. 1017.
42 Nesiah, Vasuki. Truth Commissions and Gender: Principles, Policies and Procedures. Inter-

national Center for Transitional Justice, 2006.
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Os governantes da Ditadura não captaram toda mensagem con-
tida no alerta de Carlos Drummond de Andrade no caso da ameaça de 
prisão de Nara Leão por causa de sua entrevista no Diário de Notícias 
(“é pássaro, sabia?/ E nem adianta prisão/ para a voz que, pelos ares,/ 
espalha sua canção.”) e prenderam muitas outras mulheres “pássaro”, 
que sobreviveram para contar, para denunciar, para pedir justiça.

Havia muitas Denizes Crispim, Eduardas, Naras lembrando à 
sociedade que era preciso ouvir o indizível.

Uma delas, foi Inês Etienne. A presença de Inês Etienne Romeu 
no cenário pós-ditadura sempre foi relevante, pela sua resistência, 
por não ter se calado, por ter dado voz ao sofrimento de inúmeras 
vítimas que foram desaparecidas, mas principalmente por conseguir 
comprovar a existência de um Centro de Clandestino de Tortura e 
encontrar exatamente a casa onde funcionava. Além disso, Inês fez 
relatos detalhados do funcionamento dessa “Casa da Morte”.

A palavra de Inês Etienne foi, portanto, essencial para revelação 
da verdade sobre o paradeiro e morte de vítimas, muitas desaparacidas 
até hoje, que passaram pela casa de Petrópolis. Seus relatos permitiram 
também que a sociedade soubesse mais sobre as atrocidades praticadas 
pelo regime autoritário. A coerência de seu testemunho, dado em 
diversos espaços públicos, como na OAB Federal, em 1979, na Co-
missão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e na Comissão 
Nacional da Verdade (CNV), contribuiu sobremaneira para mudança 
na forma de se contar a história oficial. Tanto é que o Relatório final 
da CNV tem um capítulo dedicado à violência de gênero (capítulo 
10) e também trata da Casa da Morte.

Dentre os crimes nefastos da ditadura levados ao Judiciário 
pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, a ação penal, de 
2016, ao relatar o sofrimento de Inês Etienne Romeu, deu ênfase à 
violência sexual, ao crime de estupro. Das ações penais da ditadura, 
essa é a ação mais emblemática no tema da violência de gênero. Em 
março de 2017, no dia internacional da mulher, a ação penal, que 

pedia a punição do torturador e estuprador de Inês Etienne Romeu, 
foi rejeitada pela Justiça Federal de Petrópolis, numa decisão repleta 
de preconceitos e ofensas à condição feminina.

O testemunho de Inês Etienne não foi suficiente para levar seu 
estuprador e torturador ao banco dos reús. Contrariando os ditames 
legais e as expectativas básicas de justiça, a decisão que rejeitou a 
denúncia criminal é uma afronta aos direitos de todas as mulheres víti-
mas de violência. Na Casa da Morte, Inês Etienne sobreviveu a 96 dias 
de torturas e a dois estupros cometidos por alguém conhecido pelo 
codinome “Camarão”. Foi condenada e cumpriu pena. Foi anistiada, 
em 1979, pela mesma lei que beneficiou seus algozes, impunes até 
hoje. Na recente decisão, Inês é tratada como uma perigosa terrorista, 
suas condenações criminais são relatadas pelo juiz e seu testemunho 
sobre os estupros não são levados em conta, não são provas, não são 
“direitos humanos sérios”, na visão do julgador.

A decisão causou indignação e perplexidade. Qual mulher 
merece ser estuprada, no passado ditatorial ou hoje? O Judiciário pode 
escolher situações para considerar estupradores impunes? A palavra da 
vítima de violência sexual não tem importância? Como as mulheres 
podem ter acesso à justiça com decisões judiciais basedas em argu-
mentos como aqueles colocados no julgamento do caso Inês Etienne?

Essas questões nos remetem ao teor da recente Recomendação 
Geral do Comitê CEDAW (Committee on Elimination of Discrimi-
nation against Women) das Nações Unidas, a Recomendação n. 33 
(de 2015), que trata do acesso à justiça pelas mulheres e destaca em 
alguns parágrafos, as situações pós-conflito (que podemos ler também 
como pós-ditadura). Na Recomendação n.30 da CEDAW esse tema já 
havia sido tratado e é reiterado nesse documento de 2015. Importante 
lembrar o parágrafo 26 da Recomendação CEDAW:

“Os estereótipos e os preconceitos de gênero no sistema judicial têm con-
sequências de amplo alcance para o pleno desfrute pelas mulheres de seus 
direitos humanos. Eles impedem o acesso das mulheres à justiça em todas 
as áreas do direito, e podem ter um impacto particularmente negativo 
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sobre as mulheres vítimas e sobreviventes da violência. Os estereótipos 
distorcem percepções e resultam em decisões baseadas em crenças e mitos 
preconcebidos em vez de fatos relevantes. Com frequência, juízes adotam 
rígidos estândares sobre comportamentos que consideram apropriados 
para as mulheres, penalizando aquelas que não agem conforme esses es-
tereótipos. Os estereótipos também afetam a credibilidade dada às vozes, 
aos argumentos e depoimentos das mulheres, sistema de justiça, que pode, 
por como partes e testemunhas Esses estereótipos podem levar juízes a mal 
interpretarem ou aplicarem as leis. Isso tem profundas consequências, por 
exemplo, no direito penal, quando resulta que perpetradores de violações 
a direitos das mulheres não sejam considerados juridicamente responsá-
veis, mantendo-se assim uma cultura de impunidade. Em todas as áreas 
do direito, os estereótipos comprometem a imparcialidade e integridade 
do sistema de justiça, que podem, por sua vez, levar à denegação da 
justiça, incluindo a revitimização de denunciantes.”

Como base no Parágrafo 26 citado acima, a CEDAW recomen-
da que os juízes passem por um curso de capacitação. Essa lamentável 
decisão poderia servir de base para uma provocação ao Conselho Na-
cional de Justiça, para que um curso sobre o direito das mulheres de 
acesso à justiça fosse implementado no âmbito da magistratura.

Como as mulheres, da vida e da arte, resistem e persistem, seja 
no tema da ditadura como em outros tantos campos, não é possível 
encerrar esse texto com desesperança. Não é tarde, e Inês (Etienne) 
não é morta43. A sua luta por justiça é de todos e pode muito bem ser 
embalada por doces e fortes canções da época.

A trilha sonora para ler e debater esse texto é: “Lindonéia” 
(Caetano Veloso, Trecho: No avesso do espelho/Mas desaparecida/ 
Ela aparece na fotografia/Do outro lado da vida); “Pavão Mysteriozo” 
(Ednardo – Trechos: me livre do vexame de morrer tão novo/ (…) e 
(…) eles são muitos, mas não sabem voar); “Acorda Amor” (Chico 
Buarque – Trecho: Se eu demorar uns meses/Convém às vezes, você 
sofrer/ Mas depois de um ano eu não vindo/Ponha a roupa de do-
mingo/ E pode me esquecer).

43 Usamos aqui a licença poética, pois Inês Etienne Romeu faleceu em 2015, aos 72 anos de 
idade.

NÓS SOMOS A JANGADA
Andrea Nunes44

Um dia desses, eu vi na televisão a história de Rivânia. A 
menina que salvava livros, como ficou conhecida nas redes sociais, 
ganhou esse apelido quando teve alguns minutos para decidir , a 
pedido da avó, quais os bens mais preciosos que tinha para resgatar 
em meio à inundação que atingiu sua casa no interior de Pernam-
buco. “Os livros são meu futuro”, ela teria dito na ocasião, com uma 
lucidez rara e comovente. E colocou os livros na mochila, tendo sido 
assim fotografada por uma jornalista , abraçada a eles na jangada 
que a conduziu em meio às águas da chuva.

Eu tinha oito anos de idade quando fui morar na Salustino 
Ribeiro, a rua da biblioteca pública. A mesma idade da menina que 
salvava livros. Meu novo endereço era uma casa alugada de esqui-
na, com papeis de parede mofados e um terraço simpático. Estava 
localizado praticamente no quintal do espaço cultural José Lins do 
Rego, convidando minha vidinha minúscula a abarcar uma outra 
escala de grandeza.

Antes de descobrir a biblioteca, conheci a pista de skate. o pla-
netário. o teatro. o sorvete de nata-goiaba da cantina.

Foi com o frescor desses novos prazeres derretendo na boca que 
topei com a rampa que levava à biblioteca subterrânea. Não sei deter-
minar exatamente que tipo de força me arrastou para dentro. Lembro 

44 É membro da Academia Feminina de Letras e Artes da Paraíba. Autora dos romances poli-
ciais O Código Numerati e A Corte Infiltrada (BUZZ Editora). Em 2014, recebeu da Aca-
demia Pernambucana de Letras a menção honrosa do prêmio Dulce Chacon, de melhor es-
critora nordestina do ano de 2014. Suas obras literárias têm recebido elogios de escritores 
como Mary del Priore e Raimundo Carrero. Andrea Nunes participou da delegação oficial de 
escritores brasileiros no Printemps Littéraire Brésilien, na Europa. Foi recentemente apon-
tada pelo escritor Raphael Montes, em sua coluna no jornal O Globo, como um dos sete 
novos nomes mais promissores da literatura brasileira contemporânea. Atua também como 
Promotora de Justiça em Pernambuco. E-mail: afnpadilha@gmail.com

mailto:afnpadilha@gmail.com
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que, primeiro de tudo, gostei dos cheiros. Então, gostei do silêncio 
que aconchegava tudo. As paredes forradas de livros, esses objetos 
quase tão pequenos. O toque eletrizante dos meus dedos deslizando 
sobre as texturas das lombadas, enfileiradas nas prateleiras. Depois, 
palavras e emoções novas derretendo na boca, com o virar das páginas.

Um dia eu percebi que morava ali com os livros, de certo modo. 
Acho que foi quando eu dei por mim que aquelas coisas pequenas 
como eu podiam esconder enormidades. Então começamos a gestar 
naquele abrigo a pessoa que eu me tornaria. 

Eis que em meados de 2017, trinta e sete anos depois, eu volto 
ao Espaço Cultural José Lins do Rego como convidada de um feste-
jado evento. Palestra, mídia, autógrafos. E os livros, que agora têm 
meu nome na capa.

Meus pés me arrastaram de volta à entrada da velha bibliote-
ca pública subterrânea, que continua ali, parecendo agora bem mais 
acanhada do que era há trinta e sete anos.

Na sua rampa de entrada, avistei a antiga porta ampla envidra-
çada, onde tantas vezes vi o reflexo da menina de oito anos, mochila 
nas costas, descendo saltitante para mais uma tarde entre seus livros. 
Mas quando olhei para o reflexo, era Rivânia , a outra menina, quem 
estava lá. Se equilibrando na jangada improvisada, abarcando com 
os bracinhos suas enormidades que cabiam na mochila desbotada. 
A menina, que até no nome carregava o simbolismo de um naufrá-
gio, desafiou sua sina severina e salvou. Mas não a si própria, que 
ela não precisava de salvação. Salvou a todos nós de afundarmos na 
descrença e na apatia. Resgatou um vislumbre de esperança em uma 
sociedade inundada de cinismo.

Olhei de novo para o reflexo e me enxerguei na cena refletida.

Eu? Sim, eu também estava lá naquele reflexo, certeza abso-
luta. Mas como? Nenhum de nós jamais poderia ser Rivânia, que 
é muito mais rara que todos que eu conheço, porque perseverou 
no solo bruto, sem qualquer estímulo, só conhecendo da vida a 

adversidade, e devolvendo teimosia e força de vontade. Não. Não 
chego aos pés de Rivânia, ela é bem mais forte do que eu, que fui 
criada por professores num lar de classe média. Então olhei a cena 
com mais cuidado e percebi . Não somos Rivânia, mas estamos na 
cena, sim. Porque é nossa responsabilidade protegê-la dos tantos 
naufrágios que teimam em inundar sua vida. Porque precisamos 
aprender com ela a lógica irrefutável de enxergar o que é mais impor-
tante, salvar o que vai garantir nosso futuro. Garantir que meninas e 
mulheres como Rivânia sobrevivam às intempéries é o que importa. 
Dar meios para que tantas Rivânias -cotidianamente naufragadas- se 
tornem felizes e produtivas é o nosso futuro. 

E nós, nesse quadro?, eu continuava a refletir.

Nós somos a jangada.
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HISTÓRIAS COM INÍCIO, MEIO E FIM TRISTES.
Ezilda Melo45

“Cale-se, vovó, os vizinhos podem ouvi-la”.

Quantas mulheres acordaram extremamente tristes hoje com 
as situações emocionais afetivas em seus relacionamentos amorosos?! 
Que espécie de relacionamento amoroso é o que faz mal e que não 
sai da pele, nem da cabeça e se transforma em profunda angústia? As 
histórias de amor podem ser explicadas no binômio leves pesadas, e 
podem ser a mais bela ou o mais terrível fardo. Pode construir um 
mosaico de belezas ou emaranhado de feíuras. Como um relaciona-
mento afetivo pode ser visto enquanto um processo de destruição da 
autoestima e da felicidade de uma mulher? O que faz uma mulher 
manter-se apegada a uma instituição, como a do casamento, sem 
ser feliz? Foi pensando sobre essas questões que se teve a ideia de 
escrever sobre as histórias de amores tristes, aqueles que violentam o 
mais íntimo da mulher, para as leitoras femininas que estão sofridas 
e violentadas em seus relacionamentos afetivos, para as mulheres que 
perderam a vontade de sonhar porque se entregaram à passividade e 
submissão de aceitar um relacionamento que acaba com suas emoções 
e com a força e a vitalidade em viver.

Explicar esse processo não é tão simples, mas muito dessa 
fantasia de um casamento feliz está associado às personagens que in-
fluenciaram as mulheres desde sua mais tenra idade: as histórias das 
princesas encantadas, a título exemplificativo, são finalizadas com 
o mesmo desfecho. Cinderela: “assim, ele reconheceu a sua amada. 
Eles se casaram e foram felizes para sempre”. A Bela Adormecida: “o 

45 Graduada em História pela UFCG e em Direito pela UEPB. Especialista em Direito Público 
pelo Curso Juspodivm. Mestra em Direito Público pela UFBA. Autora do Livro “Tribunal 
do Júri: arte, emoção e caos” da Editora Empório do Direito. Professora. Advogada. E-mail: 
ezildamelo@gmail.com

príncipe declarou o seu amor pela princesa. Eles se casaram e foram 
felizes para sempre”. A história de Branca de Neve: “um belo dia, um 
príncipe a encontrou e a ficou encantado. Ele beijou Branca de Neve, 
despertando-a do sono. Eles se casaram e viveram muito felizes”. O 
final de Rapunzel é: “o príncipe e Rapunzel se casaram e viveram 
felizes para sempre”. A Pequena Sereia não foge à regra e assim: “ela 
aceitou. Os dois se casaram e viveram felizes para sempre”.

Precisa-se reescrever os finais dessas histórias infantis e empoderar 
as mulheres em outras questões que não seja somente o casamento. 
Precisa-se mostrar às crianças que as mulheres podem estudar, trabalhar, 
viajar e ter uma vida que independe do beijo do príncipe encantado.

Os nomes das personagens dos contos de fadas são conhecidos 
de todos, sejam homens ou mulheres; já o nome dos príncipes nin-
guém sabe. Por exemplo, pergunte quem foi o príncipe com quem 
a Branca de Neve casou, ou quem foi o marido da Bela Adormeci-
da. Muito dificilmente alguém saberá. Em uma utra abordagem do 
universo lúdico infantil com o carimbo super poderoso da Disney, 
os meninos elegem seus super-heróis favoritos longe desse universo 
eminentemente feminino do casamento. Em nossa sociedade ociden-
tal e brasileira, os meninos se fantasiam em festas infantis ou em 
aniversários com roupas de Batman, Super Man, Homem de Ferro, 
Huck..., mas nunca de Príncipe da história das Princesas.

Não são poucas as meninas que vivenciam seus dias de Prin-
cesas, fantasiadas seja de Cinderela, Bela Adormecida, Branca de 
Neve, Rapunzel ou Pequena Sereia ou que viajam à Disney na festa 
de 15 anos. Existe uma indústria que fatura, inclusive, em cima dessa 
fantasia. Contrariamente, nenhum menino cresce se espelhando na 
figura do príncipe que surge ao final da história dos contos de fada, 
tendo papel secundário na história, mas determinante na felicida-
de das princesas, porque aparece como o grande momento da vida 
delas. O casamento não é explicado, é resumido na frase: casaram e 
foram felizes para sempre. Quanto de (in)verdade existe numa frase 
como essa? Como pode ser um estado civil responsável pela felicidade 
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de uma mulher? Exemplifica-se com experiências sobre casamentos 
malsucedidos, em escalas maiores ou menores, tendo por deflagrador 
dessa situação, a violência contra a mulher nos relacionamentos afe-
tivos. Antecipa-se aos leitores que os desfechos não são a felicidade 
eterna, mas finais que vão desde divórcios, tentativas de homicídio e 
mesmo homicídios, tudo isso repercutindo diretamente nas famílias 
constituídas, nos filhos havidos desses casamentos, no índice de vio-
lência doméstica e também nas histórias tristes de feminicídio que são 
resumidas e encenadas em sede do tribunal do Júri. Sim, esses finais 
são possíveis. Afinal, não se vive um conto de fadas diário, vive-se uma 
vida real onde infelizmente a violência doméstica é um dado histórico 
e sociológico que precisa ser desconstruído a partir dos sujeitos que 
vivenciam suas subjetividades afetivas, onde a incerteza impera e onde 
há problemas conjugais e culturais a enfrentar.

Antes do casamento, antecede-se um namoro, que pode ser o 
termômetro do que pode suceder no futuro, caso o relacionamento 
prospere. Namoros com muitas brigas, sem tranquilidade não podem 
trazer, após um casamento, uma mudança. Se todas as jovens pudes-
sem refletir sobre isso, elas não aceitariam as traições, as ameaças, os 
xingamentos, o afastamento dos amigos, o estupro pelo companheiro, 
a destruição de bens, objetos, diários, fotos e documentos, a difa-
mação, as agressões verbais, as mentiras, a falta de respeito como se 
fossem situações normais. Tudo isso é violência, seja na esfera psico-
lógica, seja na moral, na física, psíquica, patrimonial e sexual e todas 
elas constituem-se em crime disciplinado pela Lei 11.340/2006.

Pensariam que viver mal acompanhada é muito ruim para 
sua saúde psíquica e afetiva, mas nem todas as mulheres pensam 
assim; muitas sentem uma obrigação moral, familiar e cultural de 
ter alguém para chamar de “príncipe encantado” e sonham em casar 
vestidas de véu e grinalda, mesmo que para cumprir esse sonho 
tenham que suportar as maiores humilhações. Há ainda o problema 
da permanência das mulheres nos relacionamentos afetivos violen-
tos, porque como num movimento em espiral, não é fácil sair da 

situação de violência interpessoal da mulher em relacionamento 
agressivo. A violência afetiva em relacionamentos íntimos é das mais 
difíceis de ser prevenida e evitada. Algumas histórias (todas reais e 
com respectivo comentário da imprensa) de mulheres em seus rela-
cionamentos afetivos exemplificam essa situação:

História 01: depois de mais um término de namoro diante das 
sucessivas brigas, quando o casal retomou o namoro, a jovem engra-
vidou. Quisera ter planejado a gravidez, era isso que havia idealizado. 
Não foi assim, no entanto, que ocorreu sua história. Quando o filho 
nasceu, uma mãe também nasceu, mas o pai não. Pelo menos não o que 
“a princesa” também sonhara: queria alguém que dividisse os afazeres 
na criação do filho e não alguém que achasse que também era filho 
dela. Arrasada psicologicamente, cansada, exausta com tantos afazeres 
públicos e privados, tendo uma profissão estafante, não contava com 
a atenção suficiente do companheiro para as menores que fossem as 
necessidades daquela criança. Brigas constantes que exigiam um com-
panheiro presente nas atividades domésticas, afinal de contas se tratava 
de duas pessoas que trabalhavam fora e a mulher não podia suportar 
toda aquela mudança sozinha. Ela começou a se sentir desconfortável 
naquele papel. Como a vida havia mudado! Triste constatação. Sentia-
se insatisfeita o tempo todo. Achava que o casamento era um estado 
de espírito perfeito, onde todas as situações seriam solucionadas pelo 
simples fato do casal estar junto. Era isso que ela esperava do homem 
que defendia os ideais feministas, pelo menos na teoria como ele fazia 
na época que namoravam. Na prática, no entanto, ela estava vendo que 
o machismo imperava naquela casa. Começaram a dormir em quartos 
separados e ela anunciava o desejo de se separar. No íntimo dela a tris-
teza se avolumava a tal ponto que sentia vontade de chorar quase que 
diariamente. Ela se sentia imensamente triste com aquele relacionamen-
to, com o papel que estava cumprindo dentro daquela história que para 
o público em geral que acompanhasse nas redes sociais era um exemplo 
de amor, diante das postagens exageradas e mentirosas dele, que ela 
enxergava e vivenciada de outro modo. Em meio a contas, brigas, co-
branças exageradas, violência psicológica e moral, intromissão na vida 
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pessoal, chantagens sentimentais, invasão de privacidade, o casamento 
viu sua vida ser resumida em páginas de mais um processo judicial que 
desaguava numa vara de família e que representaria sua libertação: o 
seu sonhado e doloroso divórcio, culminado com pensão alimentícia 
irrisória (uma violência financeira a longo prazo) para os filhos havidos 
do enredo. Essa mulher sentia-se vulnerável e em situação de violência 
doméstica, situação esta que ocorre em centenas de casamentos infelizes. 
Esse enredo se repete e é apenas exemplificativo de agressões íntimas 
que podem estragar a felicidade e a vida de uma pessoa. Quantos casais 
vivem verdadeiros infernos pessoais dentro da instituição casamento, 
tornando a experiência de estar com alguém extremamente triste e de-
gradante e quantas mulheres não têm coragem de sair do ciclo vicioso 
da violência doméstica, seja por medo ou por falta de condições finan-
ceiras? Quantas histórias não têm o final feliz?

Mais existem histórias mais grotescas, mais fortes, com finais 
piores ainda.

História 02 retirada dos blogs informativos de violência: Re-
ginaldo com 50 anos e Elaine com 35 anos, estavam em processo de 
separação quando ocorreu uma tentativa de homicídio:

“Segundo testemunhas, Reginaldo foi até a casa do pai de Elaine, 
na cidade de Jardim do Seridó-RN, e ao entrar na casa, trancou as 
portas e janelas, encostou alguns móveis nas portas, e depois jogou 
gasolina e ateou fogo na mulher, mas antes de conseguir fugir, foi 
violentamente agredido por um filho da vítima, que chegou ao local 
ao ouvir os gritos de socorro da mãe. O motivo da briga, foi a separa-
ção do casal, após Elaine ficar sabendo do próprio companheiro que, 
uma outra mulher estaria gravida dele, mas, Reginaldo não aceitou a 
separação, e por isso tentou matar a companheira. Vale salientar que, 
com histórico de agressões contra mulheres, Reginaldo já foi preso há 
tempos atrás, quando na época também agrediu sua então esposa”.

Elaine após passar inúmeros meses em recuperação física, com 
muitas marcas no corpo, voltou com o ex-companheiro.

Os dois casos seguintes tratam de violência contra a mulher que 
culminam com a morte das vítimas:

História 03: “...uma técnica em enfermagem foi assassinada a 
facadas em Santa Cruz. De acordo com a Polícia Militar, Ana D’ávila 
Gomes de Oliveira trabalhava como socorrista do Samu na cidade. 
O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima”. His-
tória 04: “Maria estava em casa com o atual companheiro quando 
o ex-marido dela arrombou a porta, invadiu a residência e atacou o 
casal com golpes de faca. Ferida no peito e em um dos braços (...) 
morreu por volta das 9h. O assassino fugiu”

As histórias 2, 3 e 4 aconteceram em agosto de 2016, mês e ano 
que se comemorou os 10 anos da Lei Maria da Penha. Poder-se-ia exem-
plificar muito mais, pois há um grande acervo jurídico e policial que 
demonstra o grau de violência que as mulheres passam em suas vidas 
afetivas. No Brasil, uma a cada cinco mulheres é vítima de violência 
doméstica, segundo dados da Secretaria de Política para Mulheres. Toda 
e qualquer mulher, independente de classe social, nível de instrução, cor, 
profissão, orientação sexual, pode ser vítima. Denunciar a violência é 
a melhor forma de se defender. Em uma sociedade machista, falocráti-
ca, heteronormativa, misógina, sexista e patriarcal, onde o homem foi 
criado subjetiva e culturalmente para se enxergar em uma situação de 
preponderância em relação à mulher, a união e aliança entre as mulhe-
res, baseada no companheirismo e empatia, são necessárias para que a 
responsabilização não recaia sobre a própria vítima.

A violência pode ser uma das saídas da cena conjugal, na qual a 
mulher deixa de ser uma parceira e passa a ser vítima de um cruel jogo 
de imagens que desenha papéis de homens e mulheres em relações 
conjugais, conferindo, de certa forma, o papel de vítima a uma certa 
imagem de mulher. A violência contra as mulheres constitui-se em 
uma das principais formas de violar os seus direitos fundamentais, 
atingindo-as diretamente em relação aos seus direitos à saúde, à vida 
e à integridade física e psíquica.
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MULHERES NA ADVOCACIA: A VIDA IMITA A 
FICÇÃO OU A FICÇÃO IMITA A VIDA?
Patrícia Tuma Martins Bertolin46

O nome da série “The Good Wife”, produzida para a TV dos 
Estados Unidos e muito conhecida na Netflix, nos induz a imaginar 
que ela trate das questões da vida familiar de uma esposa, mas está 
longe de ser só isso. Narra as experiências da advogada Alicia Florrick, 
a esposa de um Promotor Público de Chicago. Peter Florrick, afastado 
do cargo e preso sob a acusação de ter negociado penas mais brandas 
em troca de favores sexuais.

A personagem central da trama, que foi vivida pela atriz Julian-
na Margulies, vencedora do Globo de Ouro e do Emmy, como muitas 
mulheres, esteve entre os mais brilhantes da sua turma, na Univer-
sidade, tendo sido muito bem-sucedida no início da carreira, como 
Advogada Associada em um grande escritório. Entretanto, também 
à semelhança de muitas mulheres, abandonou a profissão para que 
o marido pudesse dedicar-se à sua própria carreira e para cuidar da 
família em período integral.

Treze anos depois, Alicia viu-se decepcionada com o casamen-
to, após o escândalo que envolveu o nome de sua família, e como a 
única responsável por manter e cuidar dos filhos adolescentes, Zach 
e Grace. Emergiram problemas comuns a essa fase da vida dos filhos 
– e muitos outros, como os decorrentes da exploração do seu drama 
familiar pela mídia, que faz com que as pessoas a julguem o tempo 
todo, e as dificuldades financeiras, que a levam a ter que vender a casa 
da família e adaptar-se a outro padrão de vida.

Alicia conseguiu ser contratada por uma grande sociedade de 

46 Doutora em Direito do Trabalho pela USP, com Pós-Doutorado na Superintendência de 
Educação e Pesquisa da Fundação Carlos Chagas. Professora do Programa de Pós-Gradu-
ação em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E-mail: 
ptmb@uol.com.br

advogados, por um período de experiência, em que será posta à prova 
sua competência. Nesse universo extremamente competitivo, um ad-
vogado muito jovem, Cary, conhecido por seus ternos italianos, a 
indicar sua origem abastada, disputa com ela a única vaga de Advo-
gado Associado existente.

Poder-se-ia argumentar que o que ocorre na série não se 
aplica ao Brasil, mas a advocacia por meio de grandes sociedades 
empresariais de advogados foi transplantada dos Estados Unidos e 
da Inglaterra para o nosso país, na segunda metade do século XX, 
tendo alcançado aqui muito sucesso. Hoje existem no Brasil grandes 
escritórios, voltados a prestar assistência a empresas, principalmente 
estrangeiras, em todas as áreas do Direito, observando um padrão 
internacionalmente estabelecido.

Não foram poucas as semelhanças entre “a boa esposa” da série, 
Alicia Florrick, e algumas advogadas que encontrei na minha pesquisa 
de Pós-Doutorado, realizada junto à Superintendência de Educação 
e Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, da qual resultou o livro “Mu-
lheres na Advocacia: padrões masculinos de carreira ou teto de vidro”, 
publicado pela Editora Lumen Juris, em 2017.

Investiguei dez das maiores sociedades de advogados full service 
(que atendem em todas as áreas do Direito) atuantes na capital paulista, 
segundo o ranking internacional Chambers and Partners, de reconheci-
da excelência. As entrevistas foram feitas entre os dias 9 de fevereiro e 2 
de junho de 2015. Foram realizadas 29 entrevistas, tendo sido entrevis-
tadas 32 pessoas, das quais 20 Sócios(as) e 12 Advogados(as) Associados 
ou Empregados, dependendo do regime de contratação adotado pela 
sociedade, totalizando mais de 27 horas de gravações digitais.

Até o momento em que escrevo essas linhas, sem falsa modéstia, 
essa foi a maior radiografia já realizada das carreiras das mulheres nas 
sociedades de advogados brasileiras. Algumas questões que aparecem 
na série “The Good Wife” foram também observadas no universo 
pesquisado e serão levantadas neste espaço, em que a ficção imita a 
vida – ou seria o contrário?
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Um dos aspectos a serem apontados é o fato de que, nessa advo-
cacia de negócios, as jornadas são longas e os profissionais permanecem 
constantemente à disposição dos clientes, pelo celular, o que lhes acarre-
ta, por exemplo, demandas frequentes no meio da noite. Isso é sempre 
mais difícil para as mulheres, que, ainda hoje, continuam sendo as 
principais responsáveis pelas atividades de cuidado com a família.

É bem verdade que as mulheres entrevistadas (e também os 
homens) não pareceram se incomodar nem um pouco com o fato 
de não terem “direito a desconexão”, permanecendo full time à dis-
posição dos clientes (em sua maioria empresas estrangeiras para as 
quais o fuso horário é outro), o que nas entrevistas soou como uma 
contingência da vida moderna. Mas também é evidente que isso traz 
maiores repercussões para a vida das mulheres, que, ao chegarem em 
casa após muitas horas de trabalho, costumam enfrentar outra jor-
nada. Segundo o IPEA, as mulheres gastam duas vezes e meia mais 
tempo que os homens, em média, com o trabalho doméstico não 
remunerado, naturalizado como “tarefas de mulher”.

Entre as advogadas desses escritórios prevalece o modelo da 
delegação das atividades domésticas a outras mulheres, mas elas conti-
nuam administrando a sua execução, conforme se pode depreender de 
boa parte das entrevistas realizadas. Vale transcrever a fala da Entrevis-
tada 7 (E7), 41 anos, casada e mãe de 3 filhos, sócia do Escritório F:

E7: A minha mãe leva meus filhos para o dentista, busca na 
escola, até hoje. Agora, quem supervisiona sou eu, quem sabe se a 
babá está fazendo direito, se eles comeram bem, se eles fizeram lição, 
sou eu, mas o segredo da minha tranquilidade é a babá. (grifo nosso)

No seriado, a personagem Alicia gerencia a vida dos filhos à 
distância, mas tem que contar com o apoio da sogra nos cuidados para 
com eles, ainda que isso visivelmente a desagrade, pois a sogra fre-
quentemente desconsidera suas determinações. Já que auxilia a nora, 
sente-se no direito de decidir muitas questões relativas aos netos – e 
o faz de forma independente da vontade da nora.

Em minha pesquisa, a maternidade apareceu como o princi-
pal obstáculo à permanência das mulheres com responsabilidades 
familiares na carreira, como aconteceu com Alicia Florrick, que, 
como dito, só voltou a advogar quando o marido perdeu o cargo 
público e foi preso. E18, 66 anos, casado, sócio de um dos escritó-
rios pesquisados, ao referir-se à evasão em massa de advogadas em 
determinado estágio da carreira, em especial entre os patamares de 
Advogado Pleno e Senior, constata:

E18: [Mulher] tem essa coisa de ficar realmente em casa, cui-
dando da família. Acontece muito isso. Às vezes prefere a rotina da 
empresa ao escritório, que em certas áreas é bastante demandante em 
termos de tempo disponível. Tem uma perda nesse processo.

A evasão, conforme relatado em inúmeras entrevistas, deve-se 
principalmente ao fato de que, nessa fase da vida, muitas advogadas 
estão convencidas de que é impossível conciliar a vida familiar com 
as demandas do escritório – e também com o fato de que esse mo-
mento é decisivo para aquelas que ainda pensam em ter filhos, por 
conta do relógio biológico.

É exemplar a fala da Advogada Junior E9, solteira, 25 anos:
E9: Eu pretendo, daqui a uns cinco anos, poder trabalhar numa 

empresa, em algum lugar em que eu tenha um horário certo. Aqui, por 
exemplo, eu não tenho horário certo para entrar, eu consigo um horário 
mais flexível, mas eu não tenho horário direito para sair. Eu quero casar, 
e, talvez não no começo do casamento, mas eu não quero um casamento 
que não tenha horário, não quero ter que ficar no escritório até dez 
horas da noite, não conseguir me programar, hoje eu não consigo. Eu 
quero saber o que eu posso fazer naquele dia. Mas hoje eu não consigo 
me imaginar no escritório tendo um filho. Não para mim, o que eu 
espero, porque as pessoas lá que têm filho não buscam o filho na escola, 
sempre tem alguém [para fazer isso]. Eu quero fazer isso.

Aquelas que interrompem a carreira por conta da maternidade e 
decidem retomá-la mais tarde encontram sérias dificuldades, como a po-
lítica de “crescimento orgânico” adotada pelas sociedades de advogados: 
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o fato de os escritórios preferirem contratar como estagiários, enquanto 
ainda estudantes de Direito, para que os jovens aprendam a maneira 
do escritório de exercer a profissão e internalizem a cultura corporati-
va. Assim, as contratações de profissionais que tenham interrompido 
suas carreiras (e isso ocorre mais frequentemente com as mulheres), à 
semelhança do que aconteceu com Alicia Florrick por treze anos, no 
seriado, são pouco comuns. Além disso, a chance desses profissionais 
alcançarem os demais na carreira é praticamente inexistente.

Ausentar-se do escritório para resolver problemas dos filhos é 
considerado falta de profissionalismo, assim como, na maioria deles, 
trabalhar em home-office (ainda que essa possibilidade teoricamente 
exista), gera presumido descomprometimento. Essas são apenas algu-
mas questões que dificultam a permanência e a ascensão de mulheres 
com responsabilidades familiares, fazendo com que se verifique um 
grande número de mulheres no início da carreira e, à medida que esta 
avança, elas passem a ser cada vez menos numerosas.

Vale transcrever a fala de E17, sócia de um dos escritórios em 
que apliquei a pesquisa, casada e mãe de dois filhos pequenos:

E17: Isso é um assunto discutido rotineiramente por todas as 
mulheres que continuam trabalhando: “-Como a gente consegue equa-
lizar?” Quem tem filho precisa conseguir equalizar as prioridades. E 
quando você está em um ambiente de trabalho que é dominado pelo 
masculino, o que preza para o masculino é você estar aqui 12, 14, 16 
horas, independentemente de ele ter a noção de que provavelmente as 
pessoas que estão aqui todo esse tempo, não são produtivas nesse tempo 
inteiro. Ou que, por exemplo, quem tem filhos chega aqui às 8h00, 
8h30, porque geralmente deixa os filhos na escola e vem direto. Essa 
pessoa que está aqui vai ser muito mais produtiva no tempo em que ela 
fica, porque ela sabe: “-Olha, eu vou sair a essa hora, porque eu preciso 
buscar [os filhos na escola]. Então, até lá eu tenho que cumprir tudo que 
eu tenho.” Do que quem não tem. Mas não existe esse pensamento. A 
gente tem um compromisso com produtividade muito maior, porque 
a gente tem um espaço de tempo limitado para estar aqui dentro. Mas 
isso não é reconhecido. Reconhecido é quem fica aqui, quem vara a 

noite, indiscutivelmente. Então, quem que são os mais produtivos para 
o escritório? Os meninos, na faixa entre recém-formado e pleno. Porque 
é aquela galera, recém-formado eu não vou te dizer, mas a galera do 
pleno, que tem lá os seus de cinco a sete anos de formado, é uma galera 
que já tem uma base boa de Direito, consegue tocar os projetos e que 
geralmente não tem compromisso. (...) Meninos, meninos. Eles ficam 
de madrugada. Então, o escritório olha para esta margem de homens 
com 25 anos mais ou menos, como a faixa mais produtiva, que vale 
muito mais a pena do que se for uma mulher.

Assim, é desejável para os escritórios um profissional completa-
mente disponível – e este geralmente é um homem, que tenha uma esposa 
em casa que atenda às necessidades da família. Essa lógica vem do surgi-
mento da profissão, como uma profissão masculina, e não foi revertida 
com a sua feminização. Hoje as mulheres são a maioria dos estudantes 
de Direito: segundo o Censo da Educação Superior de 2015, elas cor-
respondiam a 55,2% dos discentes nos cursos de graduação em Direito.

E15, uma advogada Junior de 25 anos, solteira, reflete sobre 
a dificuldade de lidar com esse tipo de situação para alguém com 
responsabilidades familiares:

E15: Hoje em dia o nosso horário é incontrolável, está total-
mente na mão do cliente. Pode ter uma sequência de duas ou três 
semanas tranquilas e do nada explode um projeto e você pode ficar 
um mês indo para casa para dormir, tomar banho, trocar de roupa e 
voltar para o escritório. Então, eu fico pensando como você adapta 
esse tipo de imprevisibilidade tendo uma família...

Já no primeiro episódio da série “The Good Wife”, algumas falas 
merecem ser examinadas. Uma delas é o desafio de Cary, o jovem advo-
gado com quem Alicia disputa a vaga: “Que vença o melhor homem!”

Trata-se de uma intimidação, tendo em vista que Alicia esteve 
em casa durante os últimos treze anos, que não é tão jovem, que é 
mulher, que não tem os contatos que Cary tem (ele vive falando dos 
amigos dos pais, a evidenciar sua capacidade de captar clientes).
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Capacidade para fazer networking ainda tem sido vista como 
própria dos homens. Talvez porque as mulheres tenham, na maio-
ria das vezes, permanecido internamente ao escritório, produzindo, 
enquanto os homens têm tido a oportunidade de construir maiores 
redes, talvez porque sempre exista o receio de a mulher ser mal inter-
pretada, se convida o cliente para um jantar ou happy hour.

É importante a observação de E15:
E15: Principalmente nessa área de empresarial, um dos fatores 

superimportantes para você crescer é o networking, e você conseguir 
clientes e você ter seus clientes, que ligam para pedir ajuda em um 
caso ou para ir tomar um chopp. E talvez em um ambiente masculino 
uma mulher tenha um pouco mais de dificuldade de se colocar. Isso 
eu sinto. Então, no meu caso, por coincidência eu estou em um am-
biente que a maioria dos clientes é homem: fundos de investimento. 
Eu nunca me senti mal, desmoralizada ou desrespeitada, assim, eu 
sempre fui super bem tratada. É só essa questão de que às vezes eles 
querem fazer um Clube do Bolinha e eu sobro...

Os “Clubes do Bolinha”, que excluem as mulheres, não são 
raros entre eles. Enquanto eles jogam futebol, reúnem-se em bares 
ou charutarias, as mulheres correm para pegar os filhos na escola 
depois do expediente, para esquentar o jantar, acompanhar a lição... 
São muitos os relatos da frequência dos advogados e (potenciais e 
atuais) clientes a ambientes quase que exclusivamente masculinos, o 
que fortalece a afinidade entre eles, criando alianças. Desses espaços, 
as mulheres são deliberadamente excluídas.

Parece exagerada a fala de E9, mas isso lamentavelmente foi 
reiterado por muitas outras advogadas ouvidas na pesquisa:

E9: Para eles mulher é como se fosse uma bomba-relógio, eles 
olham e falam: “-Ah vai casar daqui a pouco”, “-Ah, vai ter filho”. 
É engraçado. Na minha adolescência, na faculdade, a gente sempre 
ouvia as histórias de machismo, disso, daquilo, de mulher, e tudo você 
acha muito teoria. Eu achava tudo teoria, que o pessoal era exagerado. 
Eu era inocente. Hoje eu sei completamente que é machismo, essa 

diferença de carreira que você ouve falar de mulher e homem, você 
sempre acha que é uma coisa muito teórica que você nunca vai viver 
na prática, mas hoje eu sei exatamente o que é na prática, sei que exis-
tem diferenças e eles preferem o perfil de pessoas que estão dispostas 
a se dedicar àquilo exclusivamente. (grifo nosso)

Mas as mulheres têm construído algumas estratégias para sua 
permanência e ascensão nessas sociedades de advogados. Uma delas é 
o mentoring, por meio do qual as sócias orientam, formal ou infor-
malmente, as carreiras das jovens advogadas.

Encontrei na pesquisa programas formais de mentoring nos 
escritórios, mas nenhum com foco específico nas mulheres, ou na 
correção dessas desigualdades, mas encontrei também algo que me 
encheu de esperança: mulheres experientes que, voluntariamente, au-
xiliam e orientam mulheres mais jovens, principalmente no que diz 
respeito ao momento da maternidade. Não foram poucas as advoga-
das que entrevistei com esse perfil, que fazem realmente a diferença 
na vida das demais; que pensam como E23: “Se eu sofri, foi para que 
outras mulheres não tenham que passar por isso.”

No primeiro episódio da série, há uma fala que poderia ter saído 
da boca dessas sócias que entrevistei, e que merece ser transcrita. São 
palavras da sócia Diane, uma poderosa advogada, madura e muito 
respeitada, dirigidas a Alicia:

Quero que pense em mim como uma mentora, Alicia. É o 
mais próximo que temos aqui de um “Clube do Bolinha”. Mulheres 
ajudam mulheres. Precisamos ter intimidade nesta cidade cheia de 
homens. Quando comecei, recebi um ótimo conselho: “Os homens 
podem ser preguiçosos. As mulheres não.” E acho que isso conta em 
dobro no seu caso...

Diane referiu-se ao fato de Alicia ter ficado tanto tempo fora 
do “mercado”, o que lhe acarreta maiores dificuldades no dia-a-dia 
da profissão. Mas tudo parece contar contra as mulheres. E1, 38 
anos, que abandonara a advocacia em quando era Advogada Plena, 
alegou que se sentia contra a parede e optou pela família, tendo 
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relatado que a concorrência entre os profissionais é muito acirrada 
nos grandes escritórios, mas os homens são mais autoconfiantes, 
como se seu lugar estivesse garantido. Chegou a dizer que achava 
que os homens estavam “um pouco mais acomodados”.

As mulheres têm que provar que são competentes o tempo 
todo. Talvez seja por isso que não podem dar-se ao luxo da acomoda-
ção. Muitas vezes, não têm paradigmas femininos, tendo em vista que 
a maioria das pessoas em cargos de decisão é composta de homens.

Não existem características naturalmente femininas ou mascu-
linas. Isso resulta do processo de socialização. Por conta dele, homens 
e mulheres tendem a valorizar e desenvolver diferentes aptidões. Nos 
escritórios de advocacia, assim como na sociedade como um todo, a 
coexistência e o compartilhamento dos espaços é desejável e enrique-
cedor para todos e todas.

Neste sentido, vale transcrever a observação de E14, um Advo-
gado Junior solteiro, 24 anos, recém-saído do curso de graduação em 
Direito, mas bastante assertivo:

E14: Eu acho que as mulheres têm preocupações às vezes dife-
rentes das dos homens e é um mix interessante você ter os dois. Meus 
chefes homens estão muito menos preocupados em como eu me sinto 
no escritório e como está sendo o feedback, e mais em como é o meu 
trabalho. Eles querem resultado. A minha chefe, por outro lado, é 
uma pessoa que se preocupa muito mais com feedback, cobra muito 
mais o feedback dos meus outros chefes para mim, e é preocupada 
com o ambiente de trabalho. Então, é uma coisa que é interessante 
você ter mulheres como líderes, porque as mulheres têm de fato uma 
outra visão de trabalho, qualidade de vida, cultura relacionada ao 
trabalho e é interessante você também ter isso no ambiente, quando 
você consegue ter isso lá em cima. Muda um pouco a cultura e mistura 
um pouco essa preocupação com resultado e a preocupação com o 
ambiente; é bom para o Escritório como um todo.

Mais ou menos nos mesmos termos é a opinião de E23, uma 

sócia de 46 anos, três filhos e grande experiência profissional em so-
ciedade de advogados:

E23: O que eu acho é que em geral a gente tem um resultado 
melhor quando a gente aposta na diversidade. Quando a gente coloca 
homem e mulher num grupo, num projeto com um objetivo comum, 
dois mais dois não são quatro, dois mais dois são cinco, sete, oito, 
infinito... São visões diferentes do mundo, maneiras de agir diferentes 
e complementares: um tem mais foco, o outro tem mais emoção; um 
tem objetividade, o outro tem mais sensibilidade; então eu aposto 
muito na diversidade. Eu acho que a diversidade vai trazer um resul-
tado melhor. Se isto significa contratar, num determinado momento, 
mulher ou homem, eu não sei, depende, se eu tiver mulher eu vou 
atrás do homem, se eu tiver homem eu vou atrás da mulher, mas em 
geral eu não tenho essa preocupação, se é homem ou mulher. Em 
geral é o seguinte, uma preocupação em ter grupos diversificados, isto 
vale para gênero, vale para temperamento, vale para experiência, vale 
para idade, vale para uma série de coisas, e buscar sempre os melhores 
profissionais, porque isso faz parte da nossa estratégia.

Assim também na série “The Good Wife”: quando Alicia e 
Cary precisam unir-se na defesa de uma causa, suas diferenças rendem 
excelente desempenho; impecável como não seria possível atuando 
isoladamente. A diversidade na advocacia é imbatível. A ficção imita 
a vida... Ou seria o contrário?
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A LIRAERÓTICA DE IRENE DIAS: O CORPO 
FEMININO ENTRE A OPRESSÃO E O DESEJO
Myrna Agra Maracajá47

A revolução sexual, encabeçada pelo movimento feminista, pro-
moveu uma drástica revisão da organização social patriarcal. Nascida 
nos anos 30 e 40 do século XIX, porém gestada já no século XVIII, 
pretendia o fim das inibições e tabus sexuais, colocando em questão 
as estruturas políticas vigentes e efetuando reformas significativas no 
que diz respeito aos direitos cívicos e legislativos.

Assim, nas últimas três décadas do século XIX, bem como nas 
três primeiras décadas do século XX, houve uma crescente e intensa li-
berdade sexual para ambos os sexos. No seu livro Política Sexual, Kate 
Millet, uma das mais importantes teóricas do movimento feminista, 
registra o impacto que a revolução sexual provocou nos mais diversos 
setores da sociedade, bem como na produção científica e intelectual:

[...] seria conveniente reexaminar as características definidas como 
‘masculinas’ ou ‘femininas’ e reconsiderar o seu valor no aspecto 
humano: a violência encorajada como manifestação de virilidade 
e a excessiva passividade definida como característica feminina, 
inúteis em ambos os sexos; a eficiência e o intelectualismo do 
temperamento ‘masculino’ e a ternura e a consideração ligadas 
ao temperamento feminino, recomendáveis a ambos os sexos sem 
distinção (MILET, 1970, p. 10).

Uma das primeiras concessões feita às mulheres foi o acesso à 
educação. Anteriormente, os códigos do patriarcado não autorizavam 
a atuação da mulher fora do âmbito doméstico, a contribuição que lhe 
era permitida dar à sociedade era cuidar e educar os filhos. No início 
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do século XIX, reconheceu-se que os serviços de uma esposa pouco 
instruída eram melhores do que os de uma analfabeta: “E, na maior 
parte dos casos, esta educação acentuava, de modo cínico e deliberado, 
a virtude – palavra que significava obediência, servilismo, e inibição 
sexual, perigosamente próxima da frigidez” (MILLET, 1970, p. 28).

No entanto, mesmo revestidos de superficialidade, esses estu-
dos começaram a levar as mulheres a uma tomada de consciência e 
ao desejo por uma formação. Surgiram, então, os primeiros colégios 
femininos, por volta de 1837. Com a possibilidade de uma educação 
superior, as mulheres foram tendo acesso ao professorado.

Para Néri (2005, p. 230): “Foi longo o caminho percorrido 
pelas mulheres para chegar à literatura que até o século XVIII foi do-
mínio exclusivo do mundo masculino”. Foi o advento da Revolução 
Francesa que marcou a conquista do espaço cultural pelo feminino. Já 
o século XIX foi marcado por uma literatura feminina muito próxima 
da masculina, onde a questão era escrever como homem.

A conquista do espaço literário pelas mulheres vem marcar 
a emergência de uma escrita feminina, onde as mulheres escrevem 
e se inscrevem nas suas obras. Para Funck (1994), a constatação, 
feita por um grupo de escritoras, professoras e críticas, de que a 
experiência da mulher enquanto leitora e escritora seria diferente da 
masculina, promoveu uma revolução intelectual. Inicia-se, a partir 
de então, uma crítica feminista empenhada em discutir sobre a exis-
tência ou não de uma literatura feminina.

Inicialmente, a crítica feminista voltou-se para um questio-
namento da prática literária, enquanto misógina, onde as imagens 
femininas eram estereotipadas, além de as escritoras serem excluídas 
das histórias literárias e dos cânones. Em uma segunda fase, a crítica 
feminista dedicou-se à investigação de uma literatura feita por mulhe-
res. Showalter(1994, p. 29) denomina essa fase de ginocrítica: “Ver os 
escritos femininos como assunto principal força-nos a fazer a transição 
súbita para um novo ponto de vantagem conceptual e a redefinir a 
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natureza do problema teórico com o qual nos deparamos”.

A terceira fase, de acordo com Funck (1994), passou a exigir o 
reconhecimento da produção feminina e uma revisão dos conceitos bá-
sicos do estudo literário, enfatizando a análise da construção do gênero e 
da sexualidade dentro do discurso literário, ou seja, dedicou-se a inves-
tigar como a atividade literária está marcada por diferenças de gênero.

Na visão de Schimidt (1994), a crítica feminista propõe-se a uma 
epistemologia reumanizada, onde se deve confessar o que se é e de onde 
se fala. Sob essa ótica, esses estudos possibilitam a emergência das sub-
jetividades e das minorias nos espaços institucionais, além de pensar na 
existência de um discurso independente do discurso masculino. Sobre 
essa pretensão, Queiroz (1994, p. 40) comenta: “Penso, por fim, que 
abstrair a importância do cânone masculino – seja na literatura, seja na 
crítica – é uma utopia e uma aporia. Mas vale... deslê-lo criticamente”.

Com o intuito de definir e diferenciar a escrita da mulher 
surgiram alguns modelos de pensamento, representantes das esco-
las de crítica feminista ginocêntrica. A crítica orgânica ou biológica 
enfatiza a importância do corpo como fonte para a imaginação, ar-
gumentando que a escrita feminina provém do corpo. O modelo 
lingüístico dedica-se a investigar se homens e mulheres utilizam a 
língua de forma diferente, defendendo a existência de uma linguagem 
própria da mulher. A crítica psicanalítica adota os modelos biológico 
e lingüístico, situando a diferença da escrita feminina na psique do 
autor, baseando-se nas elaborações freudianas e de alguns pós-freu-
dianos. Por fim, a teoria culturalista engloba todos os outros modelos, 
interpretando-os a partir do contexto social. Para Showalter (1994, 
p.53), o modelo da cultura da mulher é o mais completo, pois faz 
uma distinção entre os papéis, gostos e comportamentos considerados 
adequados para as mulheres: “Uma implicação deste modelo é que a 
ficção das mulheres pode ser lida como um discurso de duas vozes, 
contendo uma estória ‘dominante’ e uma silenciada [...]”.

A discussão em torno da existência de uma escrita feminina é 

ponto de forte dissidência na teoria literária. De um lado, há quem defen-
da e teorize sobre uma forma de escrever tipicamente feminina, de outro, 
temos aqueles que só admitem falar em uma escrita de autoria feminina. 
A grande problemática gira em torno da pergunta: “a escrita tem sexo?”.

Uma das pesquisadoras brasileiras mais importantes sobre a 
temática da escrita feminina é Lúcia Castelo Branco, que, a partir 
da leitura de uma série de textos literários, constatou que alguns se 
diferenciavam dos demais por possuírem certas singularidades. Para 
Branco (1991) existe algo além dos temas recorrentes na escrita fe-
minina, havendo uma “dicção feminina da escrita”, marcada uma 
inflexão da voz, da respiração e do tom.

De acordo com essa pesquisadora, que baseia suas elaborações 
na psicanálise, principalmente a de orientação lacaniana, a escrita 
feminina faz uma inserção do corpo no discurso: “Ao lermos o texto 
feminino, sempre esbarramos nesse corpo do narrador, ali exposto, 
a nos dizer que não é apenas um signo, uma palavra, uma repre-
sentação, mas o que antecede ao signo, à palavra, à representação 
[...]” (BRANCO, 1991, p.22). A autora sugere que a escrita feminina 
utiliza-se de uma língua outra, mátria, que pode ser escutada, privile-
giando mais o significante do que o significado; uma escrita marcada 
pelo corpo, pelo gozo e paixões.

Então, a mulher escreveria mesmo diferente dos homens? Ha-
veria uma outra linguagem, exclusivamente feminina? Néri (2005, 
p. 233), lembrando o que Foucault denomina de nome de autor ou 
função de autor, considera possível falar-se em uma literatura femini-
na: “[...] como uma ruptura que instaura um certo grupo de discursos 
e seu modo singular de existir”. Assim, seria admissível reconhecer 
particularidades estilísticas e temáticas em obras escritas por mulheres?

Não nos propomos aqui a resolver esse impasse, pois concor-
damos com Showalter (1994, p. 54)) quando afirma que: “Nenhuma 
teoria, por mais sugestiva que seja, pode ser um substituto para o co-
nhecimento direto e extensivo dos textos da mulheres[...]”. No entanto, 
não deixaremos de amparar nossa discussão no fato de que a escrita de 
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autoria feminina foi e é marcada por singularidades que dizem respeito 
ao contexto no qual se produz, assim como pelos efeitos que recaem 
sobre a subjetividade. Isso não implica dizer que defendemos um tipo de 
escrita com características unicamente femininas ou masculinas. Mas, 
não podemos negar que, desde as primeiras publicações femininas, a 
condição e a posição ocupada pela mulher na sociedade apareceram na 
escrita, ainda que de forma velada e até inconsciente.

De acordo com Silva (2006), as mulheres, ao longo de sua 
história, não ousaram, no plano da ficção, subverter a ordem esta-
belecida, confinando sua escrita ao trivial. Mas, a partir da segunda 
metade do século XX, é possível encontrarmos obras de valor subver-
sivo, até mesmo porque as reivindicações das mulheres pelo direito 
de uso do corpo só foi possível a partir da década de 60.

Na literatura da década de 70 já é possível perceber uma mu-
dança quanto a esse aspecto: “O acelerado processo de desrepressão 
sexual convidou escritoras a falar do tema do corpo e da sexualidade 
para que novos valores anunciados pudessem, para efeito de poder, 
ser representados “(SILVA, 2006, p. 22).

É nesse contexto que trazemos a obra da escritora paraibana 
Irene Dias Cavalcanti, composta por dois livros de poemas, Eu mulher 
mulher (1971) e Lirerótica (1974) e três romances A menina do velho 
senhor (1995), O amor do reverendo (2009) e O médico e a noviça 
(2011). Os livros de poemas de Irene foram lançados na década de 
70, tendo sido considerados eróticos. Melo (1974, p. 5) ao prefaciar 
seu segundo livro de poemas enfatiza a escrita subversiva de Irene:

Despojada dos pretextos, dos velhos motivos poéticos, a flora, a 
paisagem, o caminho, a estrela, o mar – Irene Dias Cavalcanti quer 
rasgar não apenas o Sétimo Véu mas o último, o derradeiro, se 
houver. (...) Aqui, Irene, querendo ficar nua, quer ficar nua além 
do corpo, embora sem chegar ao estado de alma. O que ela quer é a 
mais absoluta exposição do corpo; a mais completa.

É flagrante todo esforço, empreendido por alguns pesquisadores, 
a fim de recuperar obras de autoria feminina, como atesta Cunha (2007, 

p. 430): “Centenas de autoras brasileiras têm sido salvas do esqueci-
mento graças ao empenho de pesquisadores/as de nossas universidades 
que, nestes últimos vinte e cinco anos, têm trazido à luz publicações e 
escritos perdidos na poeira de arquivos, gavetas [...]”. Em se tratando de 
literatura erótica e feminina, esse esquecimento é ainda maior.

Freud (1996), nos seus Estudos sobre a histeria, revelou ao 
mundo o que toda a tradição médica refutou: a existência de uma 
sexualidade feminina. Através dos sintomas histéricos, Freud chegou 
a uma etiologia sexual para todas as neuroses. As mulheres, que não 
tinham direito à fala, foram escutadas pela psicanálise. Mulheres 
que, até então, tinham sido destinadas à fogueira e aos hospícios. 
Loucas, bruxas, diabólicas... ninguém as podia escutar, porque não 
falavam, eram reprimidas. Caíram doentes, as pobres histéricas, 
doentes porque não podiam manifestar sua sexualidade.

Aqui, iremos fazer uma análise de alguns poemas de Irene, ob-
jetivando perceber como a sua escrita reivindica, para as mulheres, a 
liberdade de expressão como sujeito desejante, uma vez que a sexua-
lidade feminina sempre foi algo negado e reprimido.

Percebe-se o inconformismo, quanto a essa repressão da sexua-
lidade feminina, no seguinte trecho:

Para quê?.../ para que estes lábios, /para que estes seios, / para que 
este útero/ e estes ovários... / para que/ este corpo,/ para que/ esta 
alma,/para que esta febre/ e esta sensibilidade.../ os lábios/ fremin-
do, /os seios/ orfando/ o útero/ pedindo,/ os ovários clamando.../ 
o corpo/ agitando,/ a alma/ chorando/ a febre/ queimando/ e tu,/ 
sensibilidade? (CAVALCANTI, 1971, s/p).

Na obra poética da autora em questão, observa-se a referên-
cia a um silêncio imposto sobre o desejo feminino. À mulher só era 
permitido obedecer e satisfazer as exigências matrimoniais, nunca po-
dendo deixar seu próprio desejo vir à tona, como bem enfatiza Cunha 
(2007, p.433): “Todos sabem da famosa recomendação de São Paulo 
às mulheres que deveriam estar sujeitas aos maridos e manterem-
-se em silêncio, proibidas praticamente de terem opinião própria”. 
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Gritos, gemidos, sussurros são lançados pelo eu-lírico como apelo a 
uma escuta: “[...] estou desnuda/ na face do soluço/ ninguém viu/ 
meu tormento de mulher/ nem sequer meu lamento/ de querer/ de 
querência de ter/ um outro ser (...)” (CAVALCANTI, 1974, p.15).

A solidão é o confessionário do que não pode ser dito, nem 
experimentado:

[...] de se sozinha/ me faz amarga/ e louca/ de ser tão só/ só vejo soli-
dão/ de solidão/ angústia me agonia/ (...)/ de ser sozinha/ sozinha em 
desespero/ segurar chorando/ o travesseiro/ de ver entre sangrenta/ e 
desgraçada/ que no mundo/ dos homens/ que vivemos/ somente o 
travesseiro/ me entendeu...(CAVALCANTI, 1974, p. 17).

A loucura, imagem recorrente na escrita de autoria feminina, 
parece ser o destino da mulher que ousa reconhecer-se enquanto de-
sejante. Para Branco (1991), a loucura e a morte são situações que 
beiram o inatingível, o indizível. A elucidação do desejo feminino 
coloca-se como possível através de atos enlouquecidos: “[...] anseio 
louco.../preciso de/ correr, correr/ e muito/ e a loucura/ há de ficar/ 
mais louca.../ se louca/ sempre fui/ sem jogar/ pedras.../ que impor-
ta,/ se sou a/ louca LÍRICA?/ a louca,/ louca que/ quer beijos/ de 
AMOR?...” (CAVALCANTI, 1971, s/p.).

Outro ponto marcante na obra poética de Irene é a ênfase no 
corpo enquanto lugar onde recai a pressão sociocultural do período 
no qual a obra está contextualizada. É Foucault (1999) que melhor 
nos mostra o quanto o corpo é investido pelas relações de poder, que 
o docilizam, deixando suas marcas impressas na história que cada 
corpo carrega. O corpo das mulheres sempre foi algo enigmático e 
horripilante. No artigo A cabeça da medusa, Freud (1996) interpreta 
o mito da medusa a partir do horror suscitado pela visão da genitália 
feminina. Discussão que ele vai levar tão a sério ao ponto de estabe-
lecer, no artigo de 1925, intitulado Algumas consequências psíquicas 
da distinção anatômica entre os sexos, que a visão da vagina vai ter 
consequências estruturantes para a psique dos sujeitos.

Para SILVA (2006, p.21): “O corpo das mulheres sempre fora 

tratado de forma diferente devido aos seus humores, ao seu aspecto 
líquido, úmido, sujo”. Estudando a representação do corpo na litera-
tura de autoria feminina, Xavier (2007) criou uma tipologia com dez 
diferentes tipos de corpos: disciplinado, invisível, subalterno, imobili-
zado, envelhecido, refletido, violento, degradado, erotizado e liberado.

Para a análise de como o corpo aparece nos poemas de Irene, 
iremos utilizar a tipologia de Xavier (2007) como referência. É per-
ceptível a recusa a um corpo disciplinado, assim como a dificuldade 
em libertá-lo:

[...] correntes escravizam/ corpo e alma/ fantasmas amedrontam/ a 
face triste.../há tanta luz/ por este mundo/ louco,onde/ corpos na-
vegam/ deslumbrados.../ no entanto, prisões/ psicológicas prendem/ 
semblantes cansados/ nos abismos/ há gritos,/ lamentos e pedidos,/ 
de liberdade.../ LIBERDADE, tão/ fácil de dizer.../ Liberdade, difí-
cil/ de se ter... (CAVALCANTI, 1971, s/p.).

Em Xavier (20007), o corpo disciplinado assemelha-se ao corpo 
dócil de Foucault. É um corpo cujas inscrições são marcadas por um 
sistema justo e opressor. Em Perrot (2005) encontramos o registro de 
como, ao longo da história, o corpo das mulheres não lhes pertencia: 
“Na família, ele pertence a seu marido que deve ‘possuí-lo’ com sua 
potência viril. Mais tarde a seus filhos, que as absorvem inteiramen-
te. Na sociedade, ele pertence ao Senhor”. Os versos de Irene buscam 
romper com esse corpo disciplinado, embora ainda estejam fortemente 
marcados por pela opressão que lhe recai: “minha mente/ está dilacera-
da/ está atormentada/ das noites/ de sofrer... / minha mente/ esquece 
aquelas/ coisas... / depois já não esquece/ e tanta confusão/ concentre 
uma imagem/ de vida angustiada/ de vida mal cuidada/ de vida de sofrer 
(...)”(CAVALCANTI, 1971, s/p.)..

Mas, o que é mais forte intenso na obra poética de Irene é a 
explosão de um corpo vivo, pulsante, desejante, que não mais suporta 
ser calado e silenciado. É o que Xavier (2007) classifica como corpo 
erotizado, um corpo que antegoza, que está aberto a viver os prazeres 
mais intensos. O eu-lírico faz emergir o corpo desejante:
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[...] despe o meu/ corpo,/ descobre a/ minha/ alma.../ há um jardim/ 
de flores/ variadas/ há uma/ violeta/ que murchou,/ precisando/ de 
ser/ ressuscitada/ há uma rosa/ vermelha/ desbotada/ necessitando/ 
alento e/ colorido,/ despe o meu/ corpo,/ descobre a/ minha/ alma/ 
que encontrarás/ um lírio/ perfumado...(CAVALCANTI, 1971, s/p.).

Não há pudor, medo, receio, há apenas a confissão da querência: 
“meus olhos/ querem ver/ as ânsias/ do teu sexo/ penetrar-me/ lindo/ 
por entre/ o sentimento/ teu sexo/ teu tudo/ sagrado lenitivo” (CA-
VALCANTI, 1971, s/p.). Não há mágoa dirigida ao masculino, só o 
desejo de fazer-se mulher para um homem. Para Lacan (1985, p.98), 
é a disponibilidade feminina em consentir ser causa de desejo para um 
homem, o que possibilita o acontecimento do amor: “(...) quando um 
homem toma uma mulher como parceira, não procura senão a causa 
de seu desejo. Aí está o amor”. A mulher, então, precisa prestar-se à 
condição de “objeto” na fantasia de um homem, o que é bem diferente 
da chamada posição submissa demasiadamente contestada pelas femi-
nistas. E a voz lírica de Irene parece saber muito bem sobre essa posição:

Eu existo/ porque/ existe o / HOMEM, / mesmo que/ ele não veja o/ 
meu pensar/ e nem mesmo/ perceba o meu semblante... / eu existo,/ 
porque existe/ o HOMEM/ viril, ardente/ impetuoso, másculo.../ 
eu existo/ porque existe/ o homem,/ o ser mais/ belo e forte/ deste 
mundo...(CAVALCANTI, 1971, s/p.).

Silva (2006) chama atenção para o fato de que, na história das 
mulheres representadas na ficção de mulheres, estas agem de forma vio-
lente a agressiva quando abordam o outro sexo. Em Irene não podemos 
afirmar a mesma coisa. O corpo “torturado e infeliz” não desiste, não 
acua, mas lança-se ao amor, aos braços do homem desejado: “pênis/ 
valoroso/ forte/ erguido/ não vem/ embalar meu triste/ devaneio/ você 
de você/ nas ânsias/ de querer/ meu sexo/ lhe espera/ nas noites/ mal 
dormidas [...]”. A dor não se transmuda em rancor: “o masculino/ me 
alenta/ e me sustenta/ o masculino/ sussurra/ serenatas [...] o Mascu-
lino/ é muito mais/ que sexo, / Falo falando/ e falo/ na grandeza/ do 
Masculino/ penetrar/ no mundo...”. É uma poética da dor como véspera 
de um desejo mais livre: “universo/ me aperta, procuro/ respirar/ e se 

respiro/ tonta/ estrangulada/ me fico/ sufocada/ mas se me chega / a 
mão, / falando paz, de paz, eu vejo/ a mão/ que me passeia/ passeando/ 
desejo/ do meu corpo/ da minha alma” CAVALCANTI, 1971, s/p.).

O corpo confessa-se com espontaneidade evidente:
Eu falo/ simplesmente/ dessas coisas, / como falam/ os meigos/ pas-
sarinhos/ falo de vida/ de amor e/ solidão/ de erotismo/ e sensuais 
cantares... / digo de/ sexo e/ afetuosos/ laços.../ falo a/ linguagem/ 
cálida dos/ amantes,/ eu falo,/ grito, falo/ e grito, tanto,/ qual ritmo,/ 
sem fim/ das melodias...”(CAVALCANTI, 1971, s/p.).

A gravidez é metáfora recorrente nos versos de Irene, onde o 
eu-lírico está sempre prenhe de desejos, de esperanças, de amor e de 
acolhida: “meu útero/ carrega/ a geração/ futura, / às vezes/ sinto peso/ 
mas tenho/ nas minhas/ esperanças/ que a minha gravidez/ produ-
zirá belezas...”. Em outro verso: “a minha gravidez/ convida ânsias/ 
ansiados luares/ de paixão/ apaixonados gestos/ de ternura, / ternura 
grávida/ gravidez ternura...” (CAVALCANTI, 1971, s/p.).

A poética de Irene é um convite ao amor, à comunhão, a uma 
aliança possível entre a distância abismal homem-mulher: “quando você 
quiser/ quando você sonhar/ é só querer/ é só dizer/ e somente/ me dar/ 
a entender/ entenderei você”. Há uma disponibilidade que não é submis-
são, nem opressão, mas convite: “mas se puderes chorar/ até meu riso/ 
vamos unir os corpos/ bem unidos/ vamos fazer/ a vida mais vivida...”.

Percebemos, de fato, como a escrita feminina, da mesma 
forma que a masculina, não segue fórmulas, nem padrões, nem pode 
ser teorizada a partir de uma única abordagem. Mas, reconhecemos 
com a psicanálise e a sociologia, que a escrita nunca é livre, ingênua, 
despretensiosa. É marcada pela história singular de cada sujeito, pelo 
contexto social no qual está inserido, pelo desejo inconsciente. E é 
claro que, na escrita das mulheres, vamos encontrar muito de suas 
estórias e histórias.

Canclini (2003) traz à discussão a importante questão sobre 
a desconstrução da subjetividade na sociedade atual. Há, cada vez 
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mais, uma dificuldade de se levar a subjetividade em consideração, já 
que estamos em um mundo onde a ciência e a tecnologia uniformiza, 
massifica e descartabiliza os sujeitos. O autor do referido texto situa 
a sociedade pós-moderna como um grande mercado anônimo, onde 
se percebe um entusiasmo pela ficcionalização dos sujeitos. As iden-
tidades são simuladas e inventadas nas comunidades eletrônicas, com 
o intuito de aumentar e horizontalizar os intercâmbios.

Literatura é invenção, mas é sempre a invenção de um sujeito, 
que possui um lugar social e psíquico. A literatura feminina, se é que 
se pode assim denominá-la, com tudo o que há de polêmico e proble-
mático neste termo, talvez tenha sido testemunha do grande enigma 
do feminino, em torno do qual a psicanálise sempre avançou. Não 
por ser um ser faltoso, marcado pelo menos. Lacan (2005) afirma que 
a uma mulher não falta nada, em contraponto com a falta de pênis e 
com a teoria pós-freudiana da relação das mulheres com a falta.

Mas é fato que Freud (1996), no artigo Feminilidade, deixou 
aos poetas a tarefa de dizer o que é uma mulher. Mas, ele disse UMA 
mulher e não a mulher. Então, como a Literatura, uma mulher sa-
be-se mulher pela invenção. A invenção do amor. Deixemos, então, 
com Irene, agora uma só com seu eu-lírico, já que ela parece saber 
muito sobre essa invenção:

[...] eu irene/ segurando o Amor/ nas mãos sentidas.../ segurando/ 
no seio/ um mundo louco/ louco mundo/ de guerra/ e poesia/ e de 
muitas/ ternuras/ pelos ares/ sentidas lágrimas/ de montes/ consu-
midos/ de doçuras/ imensas/ lá nas ruas/ no aconchego/ das flamas/ 
chilreantes/ no calor/ de agasalhos/ engomados/ no vigor/ de um 
abraço/ amargurado/ segurando/ o Amor/ como quem/ ama/ seguran-
do a dor/ como quem geme.../ eu irene (CAVALCANTI, 1974, p.63).
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A MENINA QUE AMAVA PEQUENO
Alice Quintela48

Ai que buceta gostosa Lurdinha. A respiração ofegante de 
Junão, aliada ao suor de seu corpo opulento e malcheiroso estavam 
me deixando nauseada. O atrito corporal assava minha pele e me 
deixava com uma sensação pestilenta. Seria aquilo pré-orgásmico? 
Lamber pescoço salgado e compartilhar um cuspinhar seboso fariam 
parte daquele ritual? O balançar de Junão, que apertava meus seios 
miúdos contra o carro de boi, estava começando a incomodar. Num 
movimento até bastante ligeiro para aqueles mais de cem quilos, Junão 
me virou de frente e me beijou num gesto bastante carinhoso. Cari-
nho de poucos segundos, porque seu pau não podia amolecer. Enfiou 
novamente. Com a gentileza de quem monta num jegue. Olhos bem 
fechados; respiração contida; eu queria gozar. Afinal, fora pra isso que 
me meti com Junão. Poucos segundos depois, ai, Lurdinha, carai, 
como tu é gostosa! e líquidos galáticos por toda parte. Minhas pernas, 
meus seios, meu rosto, Abre a boca que é mais gostoso, vai… Menos 
nas vergonhas, que é pra não engravidar.

 No caminho de volta pra casa, me peguei ansiosa, pensando 
no próximo encontro. Queria conhecer a família de Junão, cozinhar 
para ele meu famoso cuscuz com ovo; tomar banho no açude do Seu 
Quin e construir uma família. Eu era menina de muitos sonhos. Eles 
até que eram fáceis de realizar, mas de alguma forma fugiam de mim. 
Escaparam-me a vida inteira. Aos doze anos, queria um vestido. Ele 
era de cor azul com pequenos pássaros tão lindamente bordados que 
mais pareciam que tinham sido traídos pelo azul celeste do tecido e 
voado diretamente pro vestido. Eu podia ver-me usando o vestido, 
incorporada nele, como uma armadura; aqueles pássaros eram parte 

48 Feminista. Mestra em Direito pela UFAL - alicequintela@yahoo.com.br

de mim e, um dia sairiam do vestido e voariam livres para o destino 
feliz tanta vezes previsto nos horóscopos lidos por Dona Aparecida. 
Mas, a única semelhança entre mim e os pássaros foi a traição pelo 
destino e pelo vestido. Em meu aniversário, ganhei o vestido de 
meu irmão Mundinho, mas, ao vê-lo em meu corpo magro, seco, 
quase insignificante, tive um acesso de fúria e o rasgei por inteiro, 
deixando-o em retalhos e, assim, o reconheci como meu.

Ainda pensando no meu sonho de família com Junão, sequer 
pude perceber que meu corpo inteiro doía, que minha saia se ras-
gara e que de meu sexo saía um filete de sangue que denunciava as 
atividades pregressas de uma infratora condenável à pena de morte. 
Cheguei em casa já atrasada pra preparar o jantar. Lucrécia já tinha 
feito e servido. Estavam todos à mesa. Meu pai, meus irmãos Mun-
dinho e Damião, e as irmãs, Lucinha e Lucrécia. Ao sentar-se à 
mesa, percebi, feliz, que serviam peru, o que faziam apenas em dias 
especiais. Porque tamo comendo peru painho? Tamu celebrando que 
perdeu tua mininice. Já pode apanhá que nem mulé!! Depois de um 
mês no hospital, nunca mais vi Junão. Porque aquele era o amor a 
que tinha direito. O amor dos infelizes.
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A FACA
Anna Giovanna Cavalcante49

Para Jota

Arrumou a sua bolsa meticulosamente. Quase havia uma exal-
tação sagrada naquele ato se não existisse tanta insanidade impregnada 
em sua objeção: Carteira com todos os documentos – inclusive a 
identidade de milênios na qual sua face já se desdobrava em pérfidos 
rancores contra sabe-se lá quem. Ligas de cabelo, muitas, batons, 
blush, uma pequena bolsinha com dinheiro, chaves, lápis, pen-drive, 
e diversas fotos de seu filho.

O dia inteiro ensaiara a cena. Chegara mesmo a pô-la em prática 
umas duas vezes bem na hora em que cortava (ou dilacerava?) o frango. 
A faca, afiadíssima como a sua dor, fatiava a tenra carne temperada com 
limão e alho, que se rendia inerte aos carinhos dolorosos que lhes eram 
impostos. Ela fazia tudo aquilo com desvelo. Com seu paradoxal amor. 
Preparava o alimento de seu marido e de seu filho mergulhando as mãos 
no ácido do limão. As postas macias do frango grudavam em sua pele 
como rãs e a faziam se sentir mais humana; quase mulher.

Mas a hora era chegada.

Mesa posta. Os homens da casa em seus lugares, comendo com 
avidez o alimento ensanguentado, cozido na raiva muda, no torpor 
febril de quem não mais estava ali entre eles. De quem ouvia um cha-
mado poderoso, mas que não podia mover-se, pois seus pés estavam 
presos, fincados, afixados naquele chão frio e branco, respingado de 
gordura e amores unilaterais.

O que o marido não lhe dera?

49 Doutora em literatura e interculturalidade, com estudos sobre autoficção em Hilda Hilst. 
Professora do IFPB – Campina Grande-PB. E-mail: annagiovanna@gmail.com

Ele, sempre tão calmo, tão passivamente tranquilo, tão inveja-
do pelas suas amigas, tão cruelmente perfeito. Sabia de tudo que ela 
gostava. Entrava e saia nas horas exatas de seu desespero. Por quê? 
Para quê tanta perfeição? Ela não sabia ao certo. E isso a deixava 
exasperada. Confusa mesmo. Partida.

Durante os oito anos em que estavam juntos não havia um mo-
mento sequer em que não tivessem sido felizes. O marido pensava em 
tudo. Em tudo! E isso era encantador e perverso. Seria uma vingança? 
Ele sabia o tempo todo das fissuras de seu coração e, disfarçadamente, 
delas se apoderava para, em surdina, se apropriar de sua alma e tra-
zê-la, ali, presa, passiva e, sem que ela percebesse, moldá-la entre os 
dedos. Ele era sim cruel. E de uma crueldade pensada.

Nada de mais grotesco que ela fizesse se compararia ao surdo e 
ardiloso engenho do seu marido: entorpecer-lhes os sentidos através 
da arquitetada escravidão amorosa com a qual ele a ela se entregava, 
fazendo com que ela se responsabilizasse pelo desmedido amor que 
não sentia, que não mais brotava como erva daninha pelas paredes 
frias de seu corpo agora acordado.

Onde deixara as chaves do carro?
Olhou mais uma vez para a casa semi-arrumada, as almofadas 

de cetim espalhadas pelo tapete, as cadeiras descompassadas como seu 
coração... abriu a gaveta do armário e pegou a faca.

O cabo de madeira fria lhe deu uma sensação estranha de se-
gurança. Ela mirou-se no espelho da lâmina e saiu de casa. Faca na 
mão. Bolsa a tiracolo.

Uma linda cena de paixão esfuziante: uma mulher nervosamente 
bela, cabelos transtornados, boca aberta num desespero mudo e a faca.

Depois disso não se lembraria mais de nada. As águas do mar não 
deixariam os sorrisos abertos em seus pulsos se extinguirem. O sangue 
escoaria de seu corpo suavemente e ela se perderia no mar bravio.

Dariam por sua falta à hora do jantar. Quando fosse necessário 
cortar a carne.
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ENSAIO SOBRE ELA
Nathália Dalbianco50

Era ainda menina
“Põe o vestido
Penteie a boneca,
Cumpra sua sina”
Entre guaches e papéis,
o tempo passou,
a menina cresceu,
Sonhou,
Torceu,
“Vai trabalhar
Pra quê estudar?!
Arruma um homem pra você casar”
Foi então estudar
Seu crime secular foi
Prestar vestibular
Colocou os sonhos na mochila
Enfrentou quem tinha de enfrentar
Mas já na faculdade, olha só dotô
A nossa menina por descuido engravidou
Vadia, não presta, tranca a matrícula
O pai não tá preparado, não tem dinheiro
Coitado! Responsabilidade demais.
O chá abortivo, o choro no canto do banheiro
O sangue escorreu
Inundou o mundo inteiro.

50 Graduanda do curso de Direito na Universidade Estadual de Londrina. Membro da Equipe 
de Arbitragem da UEL (ArbUEL). Divulga suas crônicas e poemas nas redes sociais por 
meio da página Cronicário. Estreou no universo literário no ano de 2017, com publicações 
em jornais e antologias. E-mail: nathalia.dalbianco@gmail.com

Perdeu os pulsos, a força e a respiração
Não soube se o aborto deu certo
Se entregou ao choro certo e a dor
Deu seu último suspiro.
A morte virou notícia
Menina virou mulher
O aborto é crime,
E ela foi taxada como uma vagabunda qualquer.
O namorado chorou,
Disse que jamais se esquivou
Assumiria a criança, por que não?!
Não tinha culpa se a menina não tinha coração.
Enquanto menina, a vida toda foi julgada
Martirizada
Crucificada
Cresceu por uma gravidez que não desejou
Era uma forma de ser castigada?!
E nesse aborto infeliz, a morte dela foi um número qualquer
A menina não aguentou o peso do mundo
O pesar de carregar seu sexo
e o peso do ventre...
O pesar de ser mulher.
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MEMÓRIAS PÓSTUMAS DO SEXO FEMININO
Nathália Dalbianco51

Morri numa sexta-feira, 8 de março, há dois anos. Esse não 
deve ser o melhor jeito de iniciar um escrito, eu sei. Duvido, inclu-
sive, que alguém será corajoso o suficiente para publicar este texto, 
porque além de morta eu sou mulher: mulher morta. Acho que não 
haveria legitimidade para tanto.

O fato é que eu morri. Morri no dia internacional da mulher, 
após receber tantos parabéns durante o dia. Quero dizer, eu vinha 
morrendo todos os dias, a cada ofensa, a cada cantada nojenta que 
recebia na rua, mas naquele dia eu morri de verdade.

Aconteceu que eu voltava da faculdade, depois de um longo 
dia de trabalho, e a rua mais se parecia com um breu. Tudo escuro. 
De repente, veio aquela velha conhecida cena por nós mulheres: o 
vulto de dois caras seguindo cada passo que você dá. Eles estavam 
me seguindo e eu aumentava o passo. Seguiam-me e eu corria. Até 
que não teve jeito. Encurralaram-me num beco ao final da rua, me 
roubaram e tomaram meu corpo pra si.

Ei, o corpo é meu. Devolve. Mas não adiantou. Senti nojo de 
mim mesma; um pedaço de carne exposto no vidro do açougue. Me 
debati, rebati, resisti. Quando eu não aguentava, veio ela. Veio a morte.

A morte tava tão acostumada com aquele tipo de situação que 
veio me buscar vestindo cor-de-rosa. Parecia até que a morte era uma 
de nós que morre assim e depois é treinada pra nos buscar quando 
essas situações acontecem. Que macabro!

Das cinco mulheres que morrem por hora no mundo, eu fui 
mais uma. E virei estatística mesmo, nada mais. Só minha família 

51 Graduanda do curso de Direito na Universidade Estadual de Londrina. Membro da Equipe de Ar-
bitragem da UEL (ArbUEL). Divulga suas crônicas e poemas nas redes sociais por meio da página 
Cronicário. Estreou no universo literário no ano de 2017, com publicações em jornais e antologias. 
E-mail: nathalia.dalbianco@gmail.com

chorou pelo ocorrido e, apesar de clamar por justiça, assistem aos 
meus assassinos trazendo tantas outras mulheres pra junto de mim.

Daqui de onde estou – e não me arrisco a dizer qual lugar 
é este – conheci outras tantas meninas iguais a mim. Mara, por 
exemplo, me contou que veio parar aqui depois de engravidar de 
um jogador de futebol que a matou pra não pagar pensão. Júlia, por 
sua vez, se apaixonou por uma outra menina e alguém se sentiu no 
direito de lhe tirar a vida, vai entender. Gisele foi abraçada pela dona 
morte tentando fazer um aborto, enquanto Jana apanhou demais do 
marido durante a noite e acabou amanhecendo aqui.

Depois de conhecer umas cinco ou seis garotas, notei que as 
histórias se repetem e abrange gerações. Todas nós, resguardadas as 
particularidades dos casos, morremos pelo mesmo motivo: somos 
mulheres. E todas nós aqui reunidas – as trans, as bissexuais, as 
negras, as heteros, as lésbicas – vemos as truculentas opressões num 
silêncio estrondoso e assustador. E morremos mais uma vez.

Há ainda aquelas garotas que encontro no corredor da morte. 
Não morreram ainda, mas estão quase. As que tanto apanham e 
acabam tentando tirar a própria vida, as que são assediadas de forma 
tão inescrupulosa que se afundam na depressão, as que perdem a 
própria autoestima para satisfazer seu parceiro.

Hoje, por coincidência, é oito de março. As flores que vejo 
as mulheres receberem, me remetem às flores que recebi em meu 
leito de morte. E não só porque morri, hoje não vejo muito o que se 
comemorar, considerando que tantas outras continuam morrendo. 
Continuam sentindo calafrio ao percorrer a rua escura. Continuam 
inseguras diante do espelho quando colocam um short considerado 
curto demais pra viver em sociedade.

Ser mulher parece um pesar e desse pesar eu padeci. Senti na pele o 
medo e a impotência que meu sexo carrega simplesmente por assim o ser.

E, na real, até hoje não entendo o intuito de tantas flores. Qual é?! 
Ser mulher tá mais pra armadura do que pra jardim. Se flores salvassem 
a vida de alguma mulher, eu, talvez, ainda estivesse viva.



200 201

NA CONTRAMÃO
Karina Guerreiro de Sá52

Ela segue
Sem amarras
Sem saber
Sem condição.
Sem sentir
Sem saldo
Sem pão.
Sem sela
Sem teto
Sem sertão.
Sem senhor
Sem ordens
Sem submissão.
Sem saravá
Sem samba
Sem carinho.
Sem medo
Sem sossego
Sem caminho.
Ela segue
Sem desistir Na contramão

52 É advogada. Em 2004 estudou Direitos Humanos na Inglaterra, retornou a Salvador, sua 
cidade natal, onde trabalhou nessa área até 2015. Apaixonada por literatura começou a es-
crever contos e poesias em 2013. Em 2015 foi selecionada no edital Bolsas de Fomento à 
Literatura do Ministério da Cultura, na categoria Criação Literária. Em 2016 participou do 
projeto “ Pé de Poesia” com poema; no mesmo ano publicou conto de sua autoria na revista 
“La Baguette”. Em 2017 participou com conto na “Antologia de poesia, contos e crônicas. 
Scortecci, 35 anos”. E-mail: karinaguerreirodesa@hotmail.com

MULHER, DESEJOS E DIREITO
Erika Bruns53

A mulher tem molejo tem desejo
Tem direito de ter direito
Desejo de criatividade de felicidade
Direito a efetividade
Desejo de ficar linda de cantar
Direito de encantar
Desejo de crescer de amadurecer
FOTOS – PEGAR O RESTANTE DA BIOGRAFIA Direito 
de florescer
Desejo de cuidar de agasalhar
Direito de tutelar
Desejo de saltar de gritar
Direito de extravasar
Desejo de proteger de cuidar
Direito de amparar
Desejo de inovar de abrilhantar
Direito de atualizar
Desejo de brilhar de ofuscar
Direito de extasiar
Desejo de restaurar de conservar
Direito de preservar
Desejo de ensinar de preparar
Direito de educar
Desejo de abraçar de beijar

53 Advogada militante na área criminal com atuação no Tribunal do Júri. Ouvidora da comissão 
de Justiça Criminal da OAB/PB. Membro da ILA – International Law Association. Gradua-
da em Administração pela faculdade de Nice – França. Especialista em Direito internacional 
Privado pela Faculdade Internacional de Direito de Haia – Holanda. Especialista em Direito 
Ambiental e Direito Civil e Processo civil – UNEPI. Tecnóloga em comércio exterior – 
UNINTER. E-mail: erikaferreira.adv@hotmail.com
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Direito de amar
Desejo de igualdade de imparcialidade
Direito a juridicidade
Desejo do perfeito do bem feito
Direito de ter direito

ANÔNIMA
Érica Fabrícia C. da Silva Gomes54

Seguia a mulher naquela terça comum para o seu destino 
comum, como várias mulheres por ali em São Paulo, por ali no 
Brasil, por ali no meio do mundo. Era fim de mês, de um mês que 
parece ter doze meses em seus 31 dias. Agosto. Dizem que é sinô-
nimo de desgosto. Estranha condição para um mês, reflexo talvez 
da falta de feriados, descanso para os trabalhadores e trabalhadoras 
num país tão ausente de esperança.

E ela ia, na sua condição de mulher, de trabalhadora anôni-
ma, numa famosa avenida do Brasil, dentro de um ônibus. Sentada 
num banco, num corredor, olhar deslocado para as paisagens ur-
banas e rápidas da janela de uma condição coletiva, pensando 
na vida, nas responsabilidades, em suas alegrias, em suas dores. 
Pensamentos de mulher.

E ai, do nada, sua condição mudou. Não pediu pela forma 
como a mudança aconteceu. Não queria aquilo, não pedira, nem 
permitira. Mas, acontecera, sem licença, sem permissão. Pode até ter 
passado pela sua cabeça que aquele homem estava perto demais, en-
costado demais. Enfim, o que pensar em um ônibus lotado? Aquela 
pressão em seu ombro pode muito bem ter sido pelo aperto dos passa-
geiros, conduzidos daquela forma nada confortável, porém necessária.

Porém, não foi pela falta de espaço do ônibus. Foi por outra 
falta, outras faltas.

Falta de respeito pela condição feminina mal entendida como 
frágil, mal entendida como espaço do possível, carne barata;

Falta de respeito daquele homem em achar que podia encostar 

54 Historiadora, paraibana. E-mail: erihistoria@hotmail.com
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mais e ejacular naquela mulher, como, provavelmente, já fizera em 
outras tantas, as silenciadas;

Falta de respeito de alguns homens que tratam as mulheres 
como objetos, como coisas que podem ser ejaculadas, espancadas, 
assassinadas;

Falta de tanta coisa.

E a mulher absolutamente aturdida, não sabia o que fazer. A 
sua reação foi ficar sem reação.

Fora do ônibus, outras mulheres indignadas. Tem que bater, 
tem que prender. Tem que fazer justiça. Mas, qual justiça?

Por muito tempo, ao longo da história a mulher não teve direito 
a contar a sua história, sempre contada pelos homens, que a contava, 
delimitada, classificava segundo a sua percepção do feminino. Em 
algumas situações, ainda é assim. Em algumas sociedades ainda é 
assim. E naquela terça,29 de agosto foi assim.

O homem ejaculou. O juiz liberou. A sociedade se indignou!

O que fazer? Não foi entendido como constrangimento. Não 
foi entendido como violência ou grave ameaça a vítima. Deve ser 
entendido como o quê?

30 de agosto.

31 de agosto.

Todos os agostos e desgostos.

Quantos agostos ainda. Linha 917 M -10. Uma brasileira. Uma 
mulher. Uma silenciada. Uma anônima.

OLHAR QUE FERE
Shaira Mana Josy55

Não me importe que me olhe.
Me olhe!
Pode me olhar,
Mas... me olhe como um ser completo que sou.
E que ao me olhar perceba que a única
Diferença entre nós dois seja apenas o sexo.
Não me olhe como um objeto 
Como algo que se usa para meter e tirar
Enfiar-se dentro e satisfazer-se por um momento e depois descartar.
Não me importo que me olhe.
Me olhe!
Mas que esse olhar não destoe do que realmente sou
Não desperte a vontade de me causar dor
Se tá excitado não foi a roupa quem te provocou
Afinal, na tua cabeça isso faz parte do teu plano
mesmo que roupa seja apenas pano.
Então... VAI ANOTANDO o que vou te FALAR
Não importo que me olhe 
Me olhe!
Desde que seu olhar não me siga pelos becos vielas onde minha 

imagem tu associas a de uma cadela que ao passar no cio arrasta uma 
matilha atrás dela.

Não me importo que me olhe
Até prefiro que... Me olhe!
E ao me olhar corretamente perceba o quanto somos iguais 

55 Pedagoga,técnica em enfermagem, capoeirista, Mulher de identidade negra, feminista, militante do 
movimento hiphop, rapper, coordenadora do projeto Slam Dandaras do Norte. Mora em Belém-PA. 
Começou no movimento hip-hop em 1998. Coordeno na cidade do hip hop no acampamento inter-
continental da juventude no FSM-2009, mulher de identidade negra se destaca como única a resistir 
tanto tempo no universo em que a predominância é quase que majoritariamente masculina.
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O quanto igual a você sou capaz e que nessa terra de átomos e 
carbono um dia seremos pó.

E sendo pó ainda assim seremos iguais 
Não me importo que me olhe 
Me olhe!
Mas antes de me olhar veja qual é o seu lugar
Se olhe primeiro.
Não me importo que me olhe
Me olhe!
Mas antes de me olhar se enxergue
Se toque.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Maria Pretinha
Maria pretinha quero te falar
Tua beleza nem tem como comparar.
Adoro esse teu jeito és mulher guerreira
a pele negra que te veste por inteira.
Maria de trancinha, Maria de Dred,
Maria tão lindo é teu cabelo black.
Quero te pedir um favor por seu bem
aceita sua cor e tudo o que você tem.
Não deixe que ninguém te discrimine, 
Maria preta, que ninguém te domine.
Nunca desista minha nega de lutar,
sonhe com o topo que tu podes chegar,
vem pra cá!
Tô te esperando.
Aqui mais uma preta nessa vida se articulando.
Vista suas cores,bata os tambores
Matriz africana confirmando seus valores,
não tenha vergonha de exibir seu manto negro,
os padrões da Europa não podem ser o nosso espelho.
Maria pretinha.

PUTO
Joyce Thamires56

Filha da puta não,
Filha do puto que nos abandonou.
Puto que fez a preta trabalhar 12 h
Por dia,ainda cuidar de mim e dos meus irmãos.
Puto que nos deixou sem nenhum tostão!
Puto que antes de sair bateu na preta 
Puto,que só quis gozar 
Abusar na preta 
Que só queria amar
Puto que fugiu sem da tchau,
Safado!
Saiu
Desapareceu
Deixou a preta periférica sozinha 
É uma boa mãe
Então não a ofenda 
Sou filha do Puto 
Que sou quis prazer 
Com a preta que queria 
Carinho
Companheirismo 
Fidelidade
Ele é o puto da história 
Fez o que quis e ainda sai como
Bonzão
Mas é um cuzão!!

56 Poetisa marginal. Negra, lésbica, gorda, periférica e espírita. Tem 23 anos e vive de suas poe-
sias. Declama-as nos ônibus. Fez da sua senzala poesia, esse é o tema de sua escrita. E-mail: 
joytha968574@gmail.com
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Putão!
Hoje a preta 
Ta com as mãos cheia de feridas
Marca das chibatadas 
No rosto marcas dos sofrimentos
No olhar,marca do cansaço
Mas foi mãe!
Rainha
Deusa
Resistente.
Sou filha da deusa 
Preta 
Periférica
Mãe.

É ELA HÉLIA
Maíra Marchi Gomes57

Alguém de perfume acabado
Que chora pras flores de chão
Alguém que amava esses cacos de flores
Que diz que essas rasteiras ainda flores são

Leva no olhar as flores sem doce
E nas mãos o toque das flores secas que lhe fizeram carinho
É certa de que elas secam pra ir logo ao chão
E de que a queda é um bom caminho

Essa é ela desde que uma pitada de doçura no sal esvoaçou o 
que lhe molhou

Chegando neste lugar terreno de si, a altura não mais lhe foi 
um bom lugar

O que lhe resta no fundo do olho são flores sem aroma e sem cor
Depois que entrou nela o rio-mar

Aprendeu a caçar flores de pedra, de papel, de pano e de dor
Flores com cheiro na memória e que não se quiseram colorir
Aquelas que tinham tudo para não ser flor

57 Graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná (2001), Doutoranda em Psico-
logia (UFSC), Mestre em Antropologia Social (UFSC). Especialista em Saúde Mental, Psi-
copatologia e Psicanálise (PUC-PR), Dependência Química (PUC-PR), Direito Penal e Cri-
minologia (UFPR), Psicologia Jurídica (PUC-PR) e em Panorama Interdisciplinar do Direito 
da Criança e do Adolescente (PUC-PR). Integrante do Laboratório de Psicanálise, Processos 
Criativos e Interações Políticas (UFSC), Laboratório de Estudos das Violências (UFSC), Gru-
po de Pesquisa “Sistema de Justiça e Justiça Restaurativa” (UFSC) e do Grupo de Pesquisa 
Centro de Estudos das Toxicomanias Dr. Claude Olievenstein (UFRJ). Ministra disciplinas re-
lacionadas ao Gerenciamento de Eventos Críticos, Mediação de Conflitos e Trabalho, Saúde 
e Segurança Pública em cursos de Especialização na área de Segurança Pública e Cidadania e 
em capacitações a operadores de Segurança Pública e Sistemas Prisional e Socioeducativo. É 
docente dos cursos de graduação em Psicologia e Direito da Anhanguera–São José/SC. Colu-
nista no site “Empório do Direito”. Tem estudado o discurso jurídico sobre violência sexual, 
a partir da psicanálise e criminologia crítica. Ocupa o cargo de Psicóloga Policial na Polícia 
Civil de Santa Catarina. Alguém que espera silêncios. Alguém que vê cores no chão. Alguém 
que se mais gosta quando cercada pelos ventos da noite. E-mail: mairamarchi@gmail.com
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Mas ainda são

Beijando suas mortes
Hélia ia lá

FÚRIA
Luciana Uyeda58

Todo meu corpo se contorce em fúria Intensa é a dor latente em 
minha alma que insiste em dissolver-se em Luz A luz da minha alma é 
minha espada guia O sangue que jorra da alma da guerreira que busca 
justiça em Fúria jorra o sangue de meu ventre cor púrpura do pôr do 
sol contempla em meus olhos sangrentos lágrimas de sangue sangue da 
minha vida vida da minha vida alma de minha alma que busca justiça 
Intensa é a dor da mãe que traz a Luz o seu filho intensa é a fúria da 
mãe que luta por seu filho Furiosa e intensa é a luta de quem clama por 
justiça O sangue inocente das crianças escorre pelas paredes frias das 
varas de família Enfrentam a fúria das fêmeas que lutam por suas crias 
vozes que gritam perdidas na luta da espada em fúria da fria justiça em 
fúria ela enfrenta o momento da perda intensa é a dor que cala a mãe 
que abatida pela lâmina fria em fúria injusta da injustiça justiça injustiça 
justiça injustiça No país do céu púrpura de larga beleza, sangra intensa e 
morre a justiça A hipocrisia em fúria ri da dor intensa dos justos meni-
nos meninas meninos meninas entregues ao algoz que em fúria destila 
veneno vestido de santo santo padre padre nosso que estais nos céus 
em fúria as mães se levantam devolvam nossos filhos devolvam nossos 
filhos devolvam nosso filhos O sangue dos inocentes jorra das paredes 
frias das varas de família justiça injustiça justiça

58 Além da peça “Mulheres que carregam o mundo” ou a versão “Mulheres que dominam o mun-
do” ambas de minha autoria, também desenvolvo encontros e grupos de dança para o resgate da 
autoestima da mulher. Minha linguagem é o teatro dança de militância e além dos temas sobre 
violência contra a mulher, empoderamento feminino e denúncias através do teatro dança sobre o 
mau uso da lei de alienação como forma de violência contra mulheres e seus filhos, descaso das 
autoridades, estupro e feminicídio, também abordo em outras peças as temáticas sobre homofobia, 
intolerância religiosa, racismo e crimes contra os animais e a natureza. Sou de POA/RS, cresci 
em Sampa, tenho 43 anos, sou Arte Educadora, bailarina e diretora de teatro, morei 12 anos no 
Japão onde estudei Arte e iniciei a militância feminista através da Arte em minha Cia de Teatro de 
Dança Arte é Vida, no Brasil desde 2008 desenvolvo projetos de Arte Educação e dou assistência 
à mulheres vítimas de violência, fiz parte da CPI da violência contra a mulher e o descaso das 
autoridades à Lei Maria da Penha na Assembleia Legislativa de SP em 2011, sou autora da peça de 
teatro de dança “Mulheres que carregam o mundo” (no link Wix, no email anterior há mais sobre) 
e atualmente estou auxiliando as mais de 100 mulheres em SP que além de vítimas da violência 
doméstica também perderam a guarda de seus filhos para pais abusadores, mas além de não terem 
seus direitos garantidos com as medidas protetivas pela Lei Maria da Penha, foram revitimizadas 
e tratadas como alienadoras porque os abusadores/pedófilos, usam a lei de alienação como defesa, 
situações gravíssimas. http://luciannaup.wix.com/mulheres. E-mail: luciannauyeda@gmail.com

http://luciannaup.wix.com/mulheres
mailto:luciannauyeda@gmail.com


FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS

213212

RESPEITO
Eliane Câmara Batista dos Santos59

As mãos que o sucesso aplaude são as mesmas que fe-
chadas batem,

naquelas que não se abrem
com um simples gesto de falar
no propósito de denunciar
o brilho que um certo alguém, deseja apagar.

Apagar de forma moral ou brutalmente sexual
o desenvolvimento de uma mulher
é lançar a própria sorte
ou preferir, até a morte, podendo-se assim dizer
Por que uma mulher, comparada com uma rosa
Não veio ao mundo para sofrer e sim para florescer.

Florescer e dar frutos, se assim desejar.
Florescer e crescer visando amadurecer
Ser acarinhada num tocar, ou num simples olhar
É se sentir valorizada e novamente comparada
não mais a uma rosa, mas sim a um buquê

Mulher de várias fases que pode ser flor para decoração
e ao mesmo tempo entrar em atividade como um vulcão
Não importa se é mulher de peito, ou em que fase ela esteja,
é necessário que você veja, que o que ela necessita é unica-

mente RESPEITO.
Respeite quem pode parir, respeite quem não pode gerar,
Respeite quem na rua precisa parar para amamentar

59 Soteropolitana, solteira, formou-se em Secretariado Executivo na UCSAL em 2007, trabalha 
na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia desde 1999, exercendo a função de Se-
cretária. Cursa o 4º semestre do Curso de Direito da Faculdade da Cidade do Salvador, Líder 
e Representante da Turma desde o 2º semestre. E-mail: elianecbs@hotmail.com

Respeite quem domina a tecnologia e não sabe cozinhar
e também àquela que cozinha mas não sabe digitar

Inúmeras coisas poderia aqui citar
Mas aqui deixo o meu pleito
Sinceramente o que mais queremos na vida
é RESPEITO

mailto:elianecbs@hotmail.com
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BECO DA JOVEM
Eliane Câmara Batista dos Santos

Vamos aqui neste dia, fazer com muita alegria
Uma grande inauguração
Vou falar palavras bonitas, que venha com sabedoria
E do fundo do coração.

Pra falar de uma grande mulher que de Sergipe saiu
Quando sua mãe fazendeira para Bahia fugiu
Saindo em desfavor, deixando a vida tranquila
Para viver um grande amor
E para trás deixou seu marido encantado
E outra vida foi tentar com o empregado apaixonado

Chegando na Bahia a ilusão acabou
Pois D. Jovem sabida, sabendo da fulga
Seus irmãos ela catou
E sua mãe num gesto de loucura, seguindo o ditado popular:
Que a coisa pura dá gastura
Teve que uma decisão tomar
Saiu distribuindo seus filhos, de família em família
Para os outros criar

D. Jovem tadinha, ainda muito magrinha
Foi adotada por uma senhora chamada D. Nininha
Bobo quem pensou que era um gesto de amor
Era só uma forma de dar as suas filhas mimadas
Um Jovem precisada para servir de empregada

Tentando fazer a sua vida melhorar
D. Jovem conheceu um rapaz, com o nome de Reginaldo
Com quem veio se casar

Parecia até uma piada, pois agora para as cunhadas
Foi mais uma vez servir de empregada

Depois de algum tempo em São Sebastião foi morar
Numa casa que seu irmão Milton (Garapa) resolveu presentear
A felicidade deveria enfim chegar
Mas seu marido, na fraqueza, deixou o alcoolismo o dominar
E fazendo o que não deveria fazer
Pegou a pobre da Jovem e começou a bater

O maltrato foi tanto que vocês não vão acreditar
Por que um dia D. Jovem não quis levantar para sua janta colocar
Um balde de água ele encheu
E no rosto de Jovelina ele resolveu jogar

Triste gesto ele resolver fazer
Pois um homem nunca deve em sua mulher bater
Mas triste mesmo ele quem ficou
Pois a partir daquele dia, uma decisão Jovem tomou
Chamou o miserável e dele se separou

A partir daquele momento, era ela para criar
Os quatro filhos que Deus deu para ela gerar
Mas como Deus é bom e gosta da gente
Mesmo com tantos sofrimentos, pensem numa mulher contente!
Os vizinhos que presenciavam tudo, D. Jovem podia contar
Era D. Maria, Sirlene, Cristina e Delegado sempre para ajudar
Sem contar os demais, que por hora não dá para relatar

Mulher de garra e de fé, ela nunca desanimou
Sempre trabalhava e seus filhos ela sustentou
E haja roupa de ganho que D. Jovem lavou
Enfim a sorte resolveu mudar
Na Câmara de Vereadores começou a trabalhar
Por todo tempo que lá ficou, inúmeros amigos ela cultivou
Trabalhou muito, sem parar
Até que conseguiu se aposentar
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Depois de tantas mágoas guardadas
De uma vida sofrida danada, a doença resolveu aparecer
E cada dia uma coisa nova, Jovem veio a piorar
Até o dia de falecer
Mas esse momento não é de tristeza e sim de alegria
Por que gozar a vida, D. Jovem sabia
Depois que o pior passou
Pense numa velha que paquerou!
Se fosse nos dias de hoje, seria baladeira
Mas no tempo dela, foi uma grande seresteira

Quando a vida melhorou, sua casa ela reformou
E deu a seus filhos uma vida de riqueza
Riqueza não de dinheiro, mas de alegria e de fartura
Por no tempo ruim não ter o que comer
Quando a vaca engordou, aí sua mesa se encheu
Dos vizinhos não esqueceu por ser uma mulher de grande coração
Sua palavra de ordem era gratidão

Então amigos para finalizar
Como aqui no beco ela adorava ficar
Para beber sua cervejinha e prosear
É que resolvemos homenagear
Agradecendo a Deus por esse momento
É que damos à D. Jovem
o nome do Beco.

DEVANEIOS
Janete Oliveira60

Que vontade de…
O meu corpo é estranho
Repulsa ele sente
Ele sente repulsa
O prazer insiste
Em reprimir-se

Como eu gostaria
gostaria muito
Que meu corpo reagisse

Será que meu corpo

Prefere outros lugares?
Lugares românticos excitantes
É!!!
Onde se ganha o pão
Não sentimos emoção.

Noites
Noites
Noites frias
Noites quentes
Noites chuvosas
Todas as noites
simplesmente escuras
ou com luas cheias

60 É atriz e meretriz desde o final dos anos 1970 em Porto Alegre. É militante fundadora do 
Núcleo de Estudos da Prostituição (Associação Gaúcha de Prostitutas) em Porto Alegre e 
integrante da Rede Brasileira de Prostitutas. 



FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS

218 219

cheias de esperanças
de que com a lua cheia
venham muitos
muitos lucros e fantasias diferentes
As noites trazem mistérios
Que acabam com o amanhecer
Terminando com o meu trottoir
E começando com o vai e vem
Das pessoas que preferem o dia
Até lá noite, que me cobrirá com seu lençol de estrelas ou (n)mão
Com seus fascínios e mistérios.

Que bom
Que felicidade poder
Poder sentir emoção
Só de pensar em ir até o trabalho

Trabalho, trabalho
Nossa!!!
PROSTITUIÇÃO
Quantas gostariam
Quantas queriam
Quantas sonhariam
São emoções diferentes
Camas diferentes
Pessoas diferentes
Simplesmente gentes
Homens burros e inteligentes Há! Há! Há!

Não deu
Aquele dia contei separei
Contei de novo
Não deu
Que coisa

Moeda também é dinheiro
Mas não deu
Comprar algo... impossível
Vou esperar chegar a noite.

A espera
Mais um dia
um dia de espera
que alguém me traga algum vintém
que eu, no vai vem
preciso hoje ganhar
pois só tenho o do trem
olha só lá vem
quem sabe não vou ficar
só com o do trem

Células vencidas
O corpo dele 
com barriga definida
pés grandes
unhas bem-feitas
cabelos negros cacheados
fios brancos que tímidos aparecem intercalados
mas que o traseiro e o seu sexo
não correspondem para a total perfeição.
É seu sorriso debochado
que deixa meu olhar nublado
que faz analisar meu corpo também
É preciso lutar contra a pressa
A pressa das “células vencidas”
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DIÁRIO DE BORDO: NAS ENTRANHAS DO 
SISTEMA CARCERÁRIO FEMININO
Kássia Cristina de Sousa Barbosa61

Algumas representações sociais, a história de vida de cada indi-
viduo, dentre vários elementos podem concorrer para que os sujeitos 
sejam inseridos no mundo do crime ou, pelo menos, entendidos como 
tal. Dentre esses elementos pode-se listar a desigualdade social, eco-
nômica, a cor da pele e o gênero.

Partindo do ímpeto de conhecer em profundidade o sistema 
carcerário, o caminho se iniciará com as meninas da Unidade de in-
ternação de Santa Maria na capital do país.

Na unidade de internação de Santa Maria/DF, encontram-se 
cumprindo medida de internação 18 meninas, sendo que destas, 9 
eram internação estrita e as outras 9 na internação provisória. Dentre 
a internação estrita e a provisória a maioria das meninas estão por ato 
infracional análogo a Tráfico de drogas.

Através dos relatos das meninas é possível trazer um amplo con-
ceito de violência, seja física, moral, patrimonial, ou mesmo aquela 
já arraigada socialmente, e que teima em designar os devidos papeis 
aos sujeitos. Contudo, nem toda violência é entendida como tal para 
a maioria das internas, mas apenas o extremo, aquilo que ultrapassa a 
banalização de alguns atos, e fazem com que um tapa e uma agressão 
física “mais fortes”, como referido por algumas, sejam entendidos 

61 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1321407752666121 . Feminista, advogada pela Universi-
dade Católica de Brasília, pesquisadora vinculada ao Grupo Sistema Penal e Garantias Funda-
mentais – CNPq/IDP. Participou de algumas obras, quais sejam: a) Al andar se hace el camino: 
entre reflexões, críticas e diálogos, a construção de uma criminologia feminista In: Criminologia 
crítica.22 ed.Curitiba/PR : Multideia, 2015, v.2, p. 01-336; b) Anotações sobre o requisito da vo-
luntariedade e o papel do juiz/a em acordos de colaboração premiada envolvendo investigados/
as e/ou réus/ré presos provisoriamente In: A delação/colaboração premiada em perspectiva. 2ª 
ed.Brasília/DF : Instituto de Direito Público–IDP, 2016, v.2, p. 1-120; c) Amanhã há de ser outro 
dia In: ESTUDOS FEMINISTAS POR UM DIREITO MENOS MACHISTA, Vol. II, Empório 
do Direito, 2017, p. 189-202.” E-mail kassiaucb.direito@gmail.com

como um ato violento.

Dentre tantas internas e sua história de vida de extrema im-
portância para um contexto sóciopolítico, o texto se concentrará na 
história de Ana, nome fictício, que se predispôs expressar um pouco 
do dia-a-dia na unidade de internação através da transcrição de um 
pequeno diário que combinou com pesquisadora .

Vinda de uma cidade do interior nordestino, de família pobre 
e negra, Ana viu em Brasília um novo mundo onde teria a chance de 
mudar de vida. Ao chegar na capital, não tive outra opção a não ser 
pedir esmola na rua. Conforme relata Ana, estava cansada de receber 
porta na cara e ouvir das pessoas que “pra comer tem que trabalhar”.

Como uma menina de 11 anos poderia trabalhar? A rua e a 
frieza nos olhares daquelas pessoas era algo a ser enfrentado cotidia-
namente por Ana na “cidade das oportunidades”. Foi assim que a 
menina começou a traficar, ainda com 11 anos de idade, sendo uma 
renda necessária para o sustento da família.

Conforme os relatos de Ana, sua primeira internação foi com 
13 anos de idade e após isso os pais a deixaram em Brasília aos cui-
dados de uma tia e voltaram para o nordeste, envergonhados com a 
situação da filha. A menina, apesar da pouca idade, carrega consigo 
o sentimento do abandono, e diz com firmeza que: “ela é quem deve 
cuidar da própria vida”. Ana tem 17 anos e espera, ansiosamente, 
pelos 3 (três) últimos dias que lhe resta na unidade de internação.

A menina de pouca idade e tanta história para contar em um 
súbito interesse se prontificou em contribuir com aquela pesquisa-
dora, que ali estava vestida de branco e tão resguardada pelas grades 
que as separavam. Ana quis fazer um diário para relatar alguns dias 
que, para ela, eram importantes e que poderia refletir um pouco das 
impressões que ela e suas colegas tinham do encarceramento.

Ana inicia seu diário de bordo pelas entranhas do sistema car-
cerário em uma quinta feira, pouco tumultuada e mal sabendo o 
tamanho da sua importância em um contexto político. Pois ela é a 

http://lattes.cnpq.br/1321407752666121
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personagem central desta história que marca a vida de tantas meninas 
e mulheres que adentram o sistema prisional.

Quinta feira 05.05.2016 – 14:30. Em uma galáxia bem pró-
xima, mas pouco vista pelas lentes da alma.

“Nesse exato momento estou no quarto, sentada na jega (cama) 
te escrevendo. Hoje acordei de manhã e fui para a escola fazer prova. 
Agora as meninas da ala estão caladas, umas estão lendo livros, outras 
estão dormindo. Eu, geralmente fico lendo ou escrevendo.

Quando dá duas horas da tarde as meninas menores saem para 
tomar banho de sol, e depois, as três horas, as maiores vão para o 
banho de sol. Quando estamos n banho de sol ficamos conversando 
ou ouvindo música.

Hoje estou muito ansiosa para chegar logo domingo, porque 
vou sair de manhã e voltar só na segunda. Estou muito agoniada para 
que as horas passem logo, estou entediada dentro desse quadrado pe-
queno que só consigo caminhar da cama para a porta para conversar 
com minha amiga do quarto ao lado.

Aqui é muito difícil. Ficar trancada dentro desse lugar é horrível 
demais. Ser a pessao que fica presa aqui e não saber como levar isso é 
quase ficar doida. A gente acaba abraçando tudo de bom que aparece. 
Uma boa coisa é ter a escola para ir todos os dias, porque pelo menos 
não ficamos trancadas. As vezes tem atividades, mas não é todos os 
dias. Aqui a única opção que temos é estudar bastante porque quando 
sair daqui podemos conseguir coisa boa lá fora.”

Sábado 07.05.2016 – 13:00h. A proximidade com o lado 
externo.

“Hoje é dia de visita. É mais ou menos 13h00min e pouco 
da tarde. Estamos limpando o barraco para poder sair para o pátio, 
hoje é dia de visita e estamos ansiosas! Já estamos todas no pátio para 
esperar nossa mãe ou o pai chegar, as vezes vem irmã, irmão filha ou 
filho que pode entrar.

Estamos todas ansiosas para poder chegar logo 14h00min. Esta-
mos sentadas na mesa assistindo TV. Vejo que algumas meninas ficam 
no suspense sem saber se a mãe vai vim, acho isso péssimo. Poucas in-
ternas recebem visita, as únicas meninas que recebem visita constante 
são apenas duas. O resto fica na expectativa esperando chegar, muitas 
meninas que mãe não vem vai pro quarto triste, pensando o porquê 
da mãe não ir. Eu também não recebo visita, mas também nem quero!

Quando nossa mãe chega para entrar na unidade enfrenta uma 
fila enorme por que no dia não é só as meninas que recebem visita, os 
meninos também. As mães tem que passar pela revista dos agentes. 
Tem mãe que até chora, é muito constrangimento.

Na hora da revista nossa mãe tem que tirar a roupa toda, tem 
mãe que é meio cheinha e fica constrangida. Acho muita humilhação!”

Domingo 08.05.2016 – 18:30 – Últimos momentos, algu-
mas lembranças. 

“Até agora nós não saímos do quarto para o banho de sol porque 
está tendo uma paralização na unidade, estamos todas trancadas e 
querendo sair um pouco. Entramos para o quarto pela manhã e já 
são quase 18h30min. Talvez vamos sair do quarto só amanhã. Nossa 
é muito ruim não poder sair para o pátio.

A noite chegou e estou sentada na escrivaninha pensando na 
vda sem saber o que fazer, não estou conseguindo ler e nem fazer nada. 
Hoje faltam dois dias para eu sair e não sei o que vou fazer na rua.

Eu não vejo a hora de sair desse lugar logo, parece que nunca vai 
acabar, não aguento mais viver trancada, isso é vida de cão. É muito 
ruim ficar presa você fica privada de tudo. Sem falar que tem que 
andar de blusa branca, calça jean, mãos para atrás. É uma humilhação. 
Todas as vezes que uma interna vai sair do quarto tem uma revista, 
ai tira a roupa e abaixa três vezes de frente e de costas, muito ruim.

As pessoas de fora pensam que aqui é um hotel cinco estrelas, 
mas não é nada disso. Por que quando você está presa acontecem 
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coisas que não podemos fazer nada para mudar e na rua é mais fácil 
para se defender e tudo fica bem.

Quando a solidão aperta aqui tem muito sofrimento, você 
chora com tudo que acontece. Aqui é onde o filho ou a filha chora e 
a mãe não vê.”

Algumas considerações:
Ao adentrar os “calabouços” da prisão, é perceptível que muitas 

dessas meninas, que agora são mulheres e estão encarceradas na Col-
meia/DF, mantém ainda uma concepção pouco conhecida do quadro 
de violência que por muito tempo estão submetidas, sobretudo, a uma 
violência dentro do próprio sistema carcerário.

A violência se fez presente na vida da maioria das meninas, e 
muitos dos homens que passaram pela sua vida foram seus principais 
algozes. Dentre as meninas entrevistadas a maioria apresenta um 
quadro de violência o qual foi exposta, sendo notório que a violência 
faz parte da vida de tantas mulheres desde a infância e faz com que 
uma identidade seja moldada nos ditames daquele homem e daquela 
situação de violência.

Alguns dados apesar de escassos não devem ser descartados 
como fatos a serem observados e mudados. Meninas e mulheres 
sofrem a “dor e alegria de serem mulheres”, talvez conheçam mais do 
outro lado da vida, que seria as dificuldades marcadas pela pobreza, 
pelo racismo, e pelo fato de ser mulher, do que a rua, o espaço público, 
aqui entendida com a liberdade onde tudo ficará bem!

TODAS DESPERTAS
Stephanie Vieira Brito62

Amo todas
Suas dores
Seus olhares
Amedrontados
Dor em carne viva
Labuta de cada dia
Não há nada mais
Que me comova
Teus olhares (Nossos olhares)
Teus prantos
Olhar guerreira
Olhar doído
De tantos séculos
Da mais vil submissão
Olhar escandaloso
Olhar de tortura
De tantos sonhos
Usurpados, sabotados
Pelo patriarcado
Tu és guerreira
Eu sei
Eu sinto
Eu sou
Nós somos
As correntes
Que nos aprisionam

62 Bacharela em Direito. Faz especialização no NAEA. Militante no movimento social Levante 
Popular da Juventude. email: stephanie.vieirabrito@yahoo.com.br

mailto:stephanie.vieirabrito@yahoo.com.br
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Não mais nos amedrontam
Vamos rompê-las
E mesmo que toquemos
No abismo
Retornaremos
Ainda mais fortes
Ainda mais despertas
Ainda mais libertas
Pois sou filha tua

MULHER E RELIGIÃO: O PROTAGONISMO 
FEMININO DE VERTENTE TEOLÓGICA
Evelynne Tamara Tavares63

INTRODUÇÃO
Os anseios que estimularam as reflexões aqui inferidas partiram 

da experiência em sala de aula na disciplina “Marcadores Sociais das 
diferenças: infância, raça e religião”, a qual trouxe à tona diferentes aná-
lises sobre os marcadores propostos, mas que me chamou a atenção para 
o fato, e possibilidade, de haver discussões feministas dentro de bases 
religiosas, o que para mim, até então era algo totalmente desconhecido.

A partir de leituras que traziam as reflexões da militância femi-
nista em relação ao doutrinamento cristão às mulheres, pude observar 
a importância e relevância que tais observações constroem tanto para 
o campo a acadêmico, como para as questões religiosas em si.

Por ter crescido dentro de uma formação religiosa cristã ca-
tólica, passando pelos ritos de passagem do batismo, bem como da 
primeira comunhão, rompi as relações, e cumprimentos religiosos que 
se seguiam, na chegada da preparação do rito seguinte aos já citados: 
o crisma. O crisma é um rito de passagem de reafirmação do batis-
mo, e se dá, em via de regra, no momento geracional denominado, e 
popularmente conhecido como adolescência.

63 Nasceu em João Pessoa – PB, em janeiro de 1989, passando sua primeira infância e começo 
da adolescência em Monteiro, cidade polo do Cariri paraibano. Ao final do ensino fundamen-
tal já se envolvia com política estudantil e movimentos sociais, compondo a primeira turma 
do projeto “Parlamento Mirim”, no começo dos anos 2000. A vivência no movimento estu-
dantil, bem como com a proximidade do movimento feminista contribuíram para a escolha de 
formação acadêmica que seguiria, voltando-se para as Ciências Sociais, na graduação, com 
especificidade de área na Sociologia, posteriormente. Atualmente exerce a função/missão de 
ser docente de Sociologia e Filosofia na Socioeducação do Estado da Paraíba, acreditando que 
o processo educacional é o melhor, e mais eficaz método para uma verdadeira transformação 
social, a qual promova o menor índice possível de desigualdade entre os seres humanos.E-
-mail: evelynnetavares@hotmail.com
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Foi nesta fase de novas descobertas, de contestação de algumas 
práticas, que já não me sentia à vontade para continuar participando 
dos ensinamentos propostos nas formações coletivas semanais. Uma 
delas, a que mais me provocava interesse de contestação, era em rela-
ção aos papéis que eram atribuídos as mulheres nas narrativas bíblicas, 
as quais constroem a imagem da mulher de forma negativa, colocando 
e reforçando posturas e comportamentos opressores dos quais nunca 
fui ensinada e comungar, compartilhar e reproduzir. Apesar de ser de 
família com base religiosa cristã católica, a formação inicial da insti-
tuição familiar da qual faço parte, nunca permitiu que as relações de 
gênero fossem vistas ou entendidas de forma desigual e/ou opressiva.

A partir do ponto do crisma, resolvi romper relações com os 
preceitos religiosos cristãos católico, por não concordar com certos 
doutrinamentos, e mais, por não ter argumentos que sustentassem 
meu discurso “rebelde”, pois a falta de conhecimento e maturidade 
não me permitiam fazê-lo.

Através da leitura de Ivone Gebara, “Pensar a rebeldia cristã 
partir das relações de gênero”, observar-se sobre a possibilidade, não 
só de reflexão, como também de atuação feminista dentro do espaço 
religioso, nesse caso, especificamente da Igreja Católica.

Lembro-me de quando criança, ver o padre celebrando missas e 
me sentir inspirada em seu exemplo e pregações, ao ponto de desejar 
ser igual a ele, estar onde ele estava, ser uma “serva fiel e comprome-
tida” com as/os que ali estavam, assim como ele o fazia, ser exemplo 
assim como os homens que via. Aguçava-me o desejo de ser “pastora”.

No entanto, logo vinha a resposta de que “MULHERES NÃO 
PODERIAM SER PADRES!”. No máximo, freiras. Mas também, 
que a estas últimas não era dada a oportunidade de estar à frente 
da Igreja enquanto representantes de Deus. Este lugar era reservado, 
apenas, aos homens, pois só estes eram dignos de serem os represen-
tantes de Deus na Terra. Tais respostas, além de causar frustração, 
ainda não justificavam o “porquê” das mulheres não serem dignas de 

ocupar o cargo de guia espiritual da Igreja Católica.

Após o conhecimento da existência da Teologia Feminista, bem 
como das proposições de interpretação e ação das mulheres dentro 
da Igreja, procurou-se aqui, esclarecer, através da discussão que será 
desenvolvida adiante, alguns argumentos que explicam a construção 
do feminino na religião cristã, bem como: o que é, como se construiu 
e vem atuando a teologia feminista.

A CONSTRUÇÃO DA MULHER NO CRISTIANISMO – O 
PODER DO MASCULINO E A CONSTRUÇÃO E REFOR-
ÇO DA SUBMISSÃO FEMININA

As questões de gênero são amplas, perpassam todas as formas e 
níveis de relações sociais e/ou pessoais, marcam e determinam campos, 
ações, estruturas. São referências que estão a permear e balizar a so-
ciedade e a cultura.

Mesmo quando um problema de pesquisa não tem como ob-
jetivo a análise de gênero, quando se procura por esta, ela logo se 
evidencia. E na diferenciação que caracteriza as questões relativas ao 
gênero, a “regra” (exceto quando se estuda a exceção) é da sobreposi-
ção do masculino sobre o feminino.

Em texto que discorre e reflete sobre a “rebeldia” cristã, Gebara 
traz para o centro da discussão o quanto a figura do masculino é exal-
tada quando da quebra de algumas regras se dá, e como o mesmo feito 
é ignorado quando praticado por mulheres, ou julgado de forma nega-
tiva, sendo as segundas condenadas ao esquecimento ou as punições.

Ao explanar o que entende por “rebeldia”, Gebara afirma:
A rebeldia é sempre um comportamento a uma situação dada e, é 
sempre reconhecida desde diferentes pontos de vista. Assim, a re-
beldia pode ser considerada como negativa ou positiva, conforme 
o julgamento de diferentes pessoas que defendem interesses pró-
prios ou de grupo. Isto vale também para a chamada rebeldia cristã. 
(GEBARA, 2007, p. 135)

Ao falar sobre a “rebeldia cristã”, a referida autora começa por 
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esclarecer o aspecto relativista que deve ser considerado ao se analisar 
um fato ou posicionamento, neste caso, a imagem positiva e/ou ne-
gativa que a “rebeldia” pode ter.

Pensando historicamente como se configurou a predominância 
do cristianismo, Gebara lembra que antes de ser um discurso e forma 
religiosa hegemônica no mundo ocidental, as/os cristãos/ãs configu-
ravam uma minoria em exercício de poder e liberdade religiosa, e 
que as/os mesmos/as eram perseguidos/as pela fé que professavam, 
conseguindo promover mudanças através de suas insurgências contra 
o que lhes oprimia. Desta forma, o movimento cristão, inicialmente, 
configurava-se como “rebelde”:

[...] acredito que o movimento de Jesus tenha começado como um 
movimento de rebeldia em relação as instituições judaicas que faziam 
aliança com o Império Romano. E esse movimento congregou muitas 
pessoas que, por sua situação, sentiam-se representadas na mesma 
rebeldia, visto que ela significava uma proposta ou um caminho de 
libertação da dominação presente nas suas múltiplas facetas. Entre-
tanto, quando a situação histórica política mudou, mudou também 
a atribuição de rebeldia ao Cristianismo. Ele deixa de ser em bloco 
um movimento rebelde por suas críticas ao judaísmo e ao Império 
e passa a ser parte da oficialidade do Império, sobretudo a partir do 
século IV. Pouco a pouco é assimilado aos esquemas hierárquicos 
do império, de forma que a vida cristã passa a ser lida a partir de 
referenciais distantes da experiência originária dos primeiros cristãos. 
(GEBARA, 2007, p. 136)

No entanto, ao haver uma “virada no jogo” de exercício de 
poder e da prática da liberdade religiosa, não há uma tomada de 
consciência contra as violências sofridas pelas opressões religiosas, de 
oprimido, o cristianismo passa a ser, oficialmente–uma que vez que foi 
reconhecido e institucionalizado como a religião do estado–o opressor.

Neste jogo de troca de papéis dentro da estrutura hierárquica 
de poder e dominação, a “rebeldia” voltou a ser um ato importante e 
necessário a trajetória do cristianismo. Mas neste momento, colocan-
do-se como “rebeldes” as/os cristãos/ãs que noutro canto se colocaram 

contra as reproduções das formas de opressão que outrora se davam 
por outras mãos. A esse respeito Gebara comenta:

[...] algumas pessoas se insurgem contra a opressão vivida, se orga-
nizam no denominado „movimento de rebeldes‟. Assim, a rebeldia 
aparece como uma qualidade daqueles que se insurgem contra as 
situações de opressão e injustiça que matem o povo cativo. Entre elas 
lembro, por exemplo, Francisco de Assis, Lutero, Menon (fundador 
dos menonitas), que foram, à sua maneira, considerados rebeldes em 
relação ao poder estabelecido da Igreja Católica e por isso tiveram 
muitos seguidores. (GEBARA, 2007 p. 136)

Os apontamentos de Gebara em relação a “rebeldia cristã” têm 
uma ordem lógica de apresentação e desencadeamento na questão 
de gênero.

Ao observar o que é a “rebeldia”, bem como a tamanha impor-
tância, não só para a fundação da religião cristã católica, mas também 
para os desdobramentos que o cristianismo narra em sua trajetória 
enquanto religião, a teóloga se depara com a invisibilidade, ou com a 
distorção interpretativa que se faz no que tange a figura da presença 
e protagonismo feminino nos atos de rebeldia.

Assinala, Gebara, em suas reflexões sobre a subtração de refe-
rências as mulheres que estiveram diretamente envolvidas em atos e 
ações “rebeldes”. Como por exemplo, nas palavras da própria, que 
afirma: “nunca lembramos da esposa de Lutero e suas companheiras 
como rebeldes, nunca dizemos que Madre Tereza de Calcutá ou Irmã 
Dulce foram rebeldes” ( Gebara, 2007, p. 137).

A invisibilidade e/ou peso negativo imbuído às mulheres nas 
narrativas cristãs são notórias, e para que isso seja percebido ou de-
monstrado não é necessário grande esforço intelectual.

Todavia, vale salientar que este não é um “privilégio” legado 
apenas ao cristianismo, mas sim uma característica que reproduz os 
mesmos modelos culturais das sociedades patriarcais que impunham 
a dominação do masculino através da força, das guerras e da compe-
titividade. A esse respeito, Gebara considera:
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A predominância da simbologia masculina nas culturas ocidentais do-
minantes é, portanto, anterior as elaborações teológicas, visto que estas 
se organizam a partir de dados culturais. A cultura e a política patriarcal 
sempre relegaram as mulheres papéis secundários nas grandes decisões 
políticas e sociais, assim como nas produções do pensamento. A partir daí 
a simbologia da força, da coragem, do governo do mundo, da compreensão 
do mundo, do sacrifício e até da morte se mostra com expressão masculina. 
O sacrifício masculino é o único reconhecido como redentor e, da mesma 
forma, o sangue masculino derramado. (GEBARA, 2007, p. 140)

É interessante lembrar que, é na figura do feminino que se 
coloca e encontra a culpa de todos os males da humanidade, uma 
vez que Eva se rebelou quebrando a regra a que Deus havia instruído 
cumprir, ao consumir um fruto proibido.

O referido ato de Eva condenou a humanidade a todos os 
tipos de males que pudessem lhe açoitar. Outra narração que merece 
reflexão é a da criação da própria Eva, a qual conta que esta foi feita 
a partir do homem, colocando-a desde já como coadjuvante dessa 
narrativa mítica.

Mais à frente seu papel muda, torna-se antagonista, já que foi 
ela, Eva, a mulher, quem foi fraca e desobedeceu a ordem de Deus, 
seu pai e criador.

Algo interessante a se pensar quando se trata das descrições 
constitutivas dos papéis e simbologias atribuídos a homens e mulhe-
res, é o fato de, por exemplo, assim como consta na citação anterior 
de Gebara, os homens por si só são redimidos. Mas o contrário não 
acontece com a mulher.

Quando pensamos no caso da outra figura feminina emble-
mática da narrativa cristã que é Maria, a mãe de Deus, a qual gera e 
dá vida, e que foi escolhida para tal, e que só pode ser redimida do 
julgo moralizante da gravidez antes do casamento porque um homem 
ao mundo traria. Sua redenção se dá através do nascimento de um 
homem, pois, por si só, não haveria redenção.

Luiza Tomita, teóloga feminista, assim como Gebara, em 

escrito intitulado “O desejo seqüestrado das mulheres: desafio para 
a teologia feminista no século 21”, faz uma breve análise das repre-
sentações atribuídas tanto a Eva, primeira mulher do mundo, como 
a Maria, mãe do Cristo.

Ao pensar a submissão e opressão feminina a partir da pers-
pectiva da sexualidade, ou seja, da repressão dos desejos, com uma 
tomada de referencial Freudiana, Tomita faz a seguinte crítica no que 
tange as descrições de ambas:

No Cristianismo, as figuras de Eva e Maria são imagens paradig-
máticas de como a religião contrapõe as mulheres segundo a forma 
como elas vivenciam a sua sexualidade. Eva, por ter vontade própria, 
representa a perda do Paraíso, e Maria simboliza a submissão, a 
obediência e por isso, torna-se detentora de todas as graças divinas.

[...]

A passagem da criação na Bíblia tenta nos convencer de que Eva 
nasceu de uma costela removida de Adão. [...] A costela removida 
tornou-se um objeto, um “outro”, separado da criação original de 
Deus, o varão. É esta a função das mulheres na religião: ser o “outro”, 
a estrangeira em relação a divindade. O varão é o normativo da 
criação. A única coisa que nos pertence – o corpo – é vista como 
defeituosa e suspeita.

Já a figura de Maria representa a ambigüidade da construção da 
identidade das mulheres: mãe e virgem ao mesmo tempo. O sexo, 
que é o maior trunfo das mulheres, agora se torna motivo de 
desgraça ou de ocultamento. Assim, percebe-se que toda a ambi-
güidade que recai sobre o corpo das mulheres está representada na 
contraposição entre Eva, a pecadora, e Maria, virgem mãe reden-
tora. (TOMITA, 2007, p. 153-4)

As mulheres de maior representação, simbologia e protago-
nismo dentro das narrativas bíblicas, quando analisadas sob a ótica 
interpretativa da construção do gênero, logo aparecem suas reais 
funções dentro da produção e conservação de um sistema patriarcal, 
tolhedor de liberdade, dominado pelo masculino.

A descrição, tanto das trajetórias, como das características que 
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compõem Eva e Maria demonstram quais as possibilidades de mulher 
que podem existir, e qual o exemplo que deve ser seguido como 
padrão, como o correto. Ambas cumprem seus papéis de reproduto-
ras, sendo uma responsável pelas “desgraças”, e a outra pela “graça” 
de trazer ao mundo “o salvador”. Nesse sentido exercem as referencias 
dos pares de opostos, reafirmando em ambas o cumprimento de sua 
função primordial que é a de gerar e servir. Sobre esta oposição de 
características que as descrevem, Tomita interpreta:

A contraposição entre Eva e Maria nos permite verificar que apenas 
a mulher sem libido, sem desejos, como Maria, tem lugar dentro 
da religião patriarcal, pois o desejo é sempre a ocasião do pecado, 
de desobediência às normas patriarcais. Eva tinha desejos: de comer 
o fruto proibido, de amar e der amada, de passear com Deus pelo 
jardim do Edém, como Adão. Seus desejos a levaram a desobediência, 
e por isso, foi castigada. A religião patriarcal, desde cedo, seqüestrou 
das mulheres o desejo de amar e gozar. (TOMITA, 2007 p. 154)

Após uma análise crítica da construção do feminino através da 
perspectiva da religião cristã, e da percepção da negativa da impor-
tância das mulheres, aliás, não só da negativa da importância, mas da 
própria construção e reforço da opressão e submissão das mulheres aos 
homens, surge como movimento teórico e prático, representando “re-
beldia” e resistência, o qual será debatido adiante: a teologia feminista.

TEOLOGIA FEMINISTA – OUTRAS POSSIBILIDADES DE 
ANÁLISE E ATUAÇÃO DA MULHER NA IGREJA CATÓLICA

Tanto a teologia, como o feminismo têm diferentes pontos de 
partida de análises estruturais e de atuação. Portanto, não se pode falar 
de teologia, nem de feminismo, mas sim de teologias e feminismos, 
ambas no plural, para representar o que de fato o são, uma pluralidade 
de representações e significados.

Aqui, será abordado um tipo de teologia, em conjunção com 
uma forma de feminismo, ou seja, as reflexões apontadas corres-
pondem à Teologia Feminista cristã católica que se apresenta em 
movimentos de base compostos por mulheres negras, indígenas, 

lésbicas, trabalhadoras do campo, empregadas domésticas, bem 
como por acadêmicas que trazem para este campo a discussão em 
pauta–mulheres e religião–através de textos que refletem e divulgam 
a realidade das mulheres; tanto em relação a suas presenças e (im) 
possibilidades de atuação dentro das Igrejas e na vida social, como 
no todo, assim como descreve Gebara.

Para a socióloga Neiva Furlin (2011), “a Teologia Feminista é 
um saber que se cruza e intercruza com os limites e as fronteiras do 
discurso construído hegemônico. É uma outra voz no interior do 
campo teológico, construída no space-off, num outro lugar‟” (p.139).

É sobre o se produz, e a forma como tem se dado essa produção, 
do que a referida autora chama de “space-off”, ou “outro lugar”, que 
interessa pensar aqui.

O fato que as mulheres, através da grande contribuição das lutas 
feministas, têm ocupado muitos espaços onde antes era inconcebível 
a ideia da sua presença. As mudanças provenientes das novas formas 
de relações econômicas e sociais que (re) estruturam as relações mo-
dernas/contemporâneas causaram impactos importantes no que tange 
a análise das relações de gênero.

A emancipação feminina em relação ao trabalho e ao usufruto da 
sua força produtiva, bem como as tecnologias de controle dos corpos 
que deram relativa autonomia em relação a escolha da reprodução, 
transformaram também a relação das mulheres com a religiosidade e a fé.

Ao tomar como ponto de partida para o questionamento de 
uma ordem vigente, bem como para a produção de uma teologia 
libertadora, a qual tenha como propósito também a libertação das 
mulheres, a categoria gênero passa a ser a principal balizadora das 
reflexões propostas dentro dessa nova possibilidade de construção 
teológica, a Teologia Feminista.

Para Lauretis (apud Furlin) o conceito de gênero deve ser en-
tendido como “o produto e o processo tanto de representação quanto 
da autorrepresentação”. Desta forma, indica quatro premissas básicas 
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para a construção e análise da mencionada categoria:
[...] gênero é uma representação–que pode trazer implicações concretas, 
tanto sociais como subjetivas na vida das pessoas; a representação do 
gênero é a sua construção – que se encontra registrada na arte e na cul-
tura erudita ocidental; a construção do gênero se efetua da mesma forma 
como no passado–hoje se dá via academia, práticas artísticas, discursos 
radicais e até mesmo pela via do Feminismo; a construção de gênero 
se faz também através de sua desconstrução. (FURLIN, 2011, p.142)

O reconhecimento das diferenças de gênero, bem como da 
produção e reprodução de práticas hegemonicamente masculinas au-
xiliam na desconstrução dos paradigmas que distanciam homens e 
mulheres nos exercícios eclesiais.

A luta pelo reconhecimento das mulheres na Igreja a partir de 
uma perspectiva libertadora, emancipadora, onde a mulher seja vista e 
reconhecida como protagonista da construção de si e da própria Igreja, 
perpassa também pelo reconhecimento masculino dessa importância. 
Uma vez que a história é oficialmente contada através das narrativas da 
dominação do masculino, e que a Igreja Católica é por estes orientada, 
faz-se necessário o reconhecimento destes diante da luta.

A produção teológica das mulheres, bem como de seus esforços 
por espaço e reconhecimento é algo que vem sendo construído con-
comitantemente as ideias, e ideais feministas. Segundo Furlin:

A reflexão das teólogas feministas incide diretamente nas relações 
de gênero no interior da instituição eclesial, quando se trata de um 
discurso que gera uma nova consciência entre a as mulheres, as quais 
historicamente foram subjetivadas por um único discurso teológico 
oficial, produzido por homens celibatários. (FURLIN, 2011, p.143)

A construção de uma Teologia Feminista é algo que está em 
curso, uma vez que a história não pára, e que esse campo ainda está 
em processo, não só de construção, como também de reconhecimento 
público. Entretanto, o que já se deu até agora no que se refere a esta 
produção, pode ser pontuado em fases, mais especificamente em três, 
levando em consideração o contexto latinoamericano das mulheres 

teólogas, assim descrevem as teólogas Gebera e Delir Brunelli, e a 
antropóloga Fabíola Rohden.

As referidas fases desse processo de produção–de uma teologia fe-
minista latinoamaricana–vêm sendo denominadas da seguinte forma, 
ordenadamente tratadas como: “A teologia e a questão da mulher”/ 
“Teologia Pastoral Feminina”; “Teologia na Ótica das Mulheres”; e “Teo-
logia Ecofeminista fora da Academia”/ “Teologia Feminista: a Mediação 
de Gênero na Teologia”.

Cada uma dessas fases tem características que as diferenciam 
dentro do processo de reconhecimento, produção, autonomia e busca 
por espaço das mulheres que estão envolvidas na construção da Teo-
logia Feminista.

A “teologia e a questão da mulher”/“Teologia Pastoral Feminina”, a 
qual é considerada como o ponto de partida para a produção teológica 
feminista latinoamericana, pode ser datada a partir do final da década 
de 1970. Surgiu da necessidade de reconhecimento das mulheres que 
se propunham a fazer a formação em teologia, sentiam-se marginaliza-
das quanto ao que concerne o debate das informações teológicas. Este 
é um momento de tomada de consciência sobre o lugar que a teologia 
havia demarcado para as mulheres, ou seja, o da invisibilidade. Seu 
principal objetivo era o de dar visibilidade a figura feminina a partir 
de uma releitura e reinterpretação dos escritos bíblicos, conferindo a 
mulher um lugar de sujeito de ação.

A fase da “Teologia na Ótica das Mulheres”, em ordem cronoló-
gica linear, pode ser considerada a partir da década de 1980, é uma fase 
denunciativa. Após a releitura das narrativas bíblicas, desta vez procu-
rando dar centralidade a figura feminina, vem o momento de denunciar 
o peso do patriarcado, da dominação masculina, bem como do discurso 
teológico androcêntrico que estrutura as bases religiosas cristãs católica.

É nessa segunda fase que as mulheres encontram na Teologia 
da Libertação um método para se fazer entender a opressão vivida 
pelas mulheres, bem como uma oportunidade estratégica de chamar 
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a atenção para a necessidade de mudança, de libertação das mu-
lheres das mais variadas formas de opressão inferidas a estas, como 
por exemplo: as questões étnicas e raciais, as quais conferem peso e 
estigma à condição feminina.

Furlin (2011) chama a atenção para aspectos importantes dessa 
fase, assim como aponta em texto:

Essa segunda fase é descrita por ROHDEN como “feminização dos 
conceitos teológicos”, como bem foi assinalado por BRUNELLI. 
Mediante a introdução da presença feminina nos conceitos teoló-
gicos e a chamada de atenção sobre a existência de um discipulado 
feminino de Jesus, visava-se resgatar a igualdade de gênero e legi-
timar o direito de ordenação sacerdotal de mulheres. De acordo 
com GEBARA, tanto na primeira fase da teologia, elaborada pelas 
mulheres, quanto na segunda, não foi possível romper com a estru-
tura “patriarcal e hierárquica” do Cristianismo. O máximo que se 
conseguiu nessas fases, no interior das academias teológicas, foi a 
“feminização” dos conceitos teológicos. (FURLIN, 2011, p. 145)

Na terceira fase–“Teologia Ecofeminista fora da Academia”/ “Teo-
logia Feminista: a Mediação de Gênero na Teologia” – a qual pode ser 
datada a partir das produções da década de 1990, o aspecto mais 
importante a ser apontado é a busca mais enfática pela ruptura com 
as “orientações patriarcais”. Ou seja, esse é um momento de tomada 
de decisão no tange a luta pela mudança das estruturas, inspiradas nas 
teorias pós-estruturalistas, é nessa terceira fase da teologia feminista 
que as teólogas se colocam mais incisivamente quanto à quebra das 
estruturas patriarcais, e na proposta de uma construção de gênero que 
não esteja mais pautada na binaridade.

O fato de existir duas nomenclaturas diferentes para descrever 
essa terceira fase, embora ambas apresentem a mesma característica 
no que diz respeito à produção e aos objetivos, justifica-se através das 
tendências analíticas adotadas por Gebara e Brunelli.

Apesar de concordarem quanto à relevância da referida 
fase, Gebara denomina-a de “ecofeminista” por sofrer influência de 
uma corrente de pensamento surgida na década de 1970, na qual 

diferentes movimentos sociais se organizaram, e se uniram contra a 
construção de usinas nucleares.

A palavra “ecofeminista” vem da junção entre ecologia e femi-
nismo, é reflexo da adoção do movimento feminista a explicação de 
que a lógica de exploração a qual a natureza é submetida, dar-se da 
mesma forma em relação a exploração e opressão dirigida as mulheres.

Brunelli está mais ligada às questões de gênero como uma cate-
goria com potencial transformador, pois, ao questionar as estruturas do 
pensamento teológico, as análises de gênero propõem uma mediação 
hermenêutica e epistemológica na construção da teologia feminista.

Furlin lembra que:
As características situadas nas diferentes fases da produção teológica 
das mulheres, na América Latina, evidenciam que essa elaboração 
se dá num processo crescente de sintonia com as teorias feministas e 
de gênero, discutidas nas Ciências Humanas. Isso nos leva a grande 
rede dos processos de reinterpretação e de desconstrução de discursos 
construídos na vertente androcêntrica. (FURLIN, 2011, p. 147)

Após essa sintética apresentação do que pode ser entendido 
como Teologia Feminista, bem como a forma como essa se deu, em 
etapas relativamente bem definidas; a questão da ideia do “space-off”, 
ou do “outro lugar” ainda não foi discutida.

O “space-off”, ou “outro lugar” é como tem sido denominado 
o campo de formação e ação das reflexões e discursos da teologia 
feminista, ou seja, é a criação de uma contraposição em relação a 
hegemonia do masculino no campo religioso cristão católico.

A historiadora Teresa de Lauretis lembra que os sujeitos se fazem e 
refazem no percorrer dos processos históricos, tornando-se, não só sujei-
tos de representação, mas também de consciência de autorrepresentação.

O processo de construção/desconstrução/reconstrução cons-
tante dos sujeitos e das possibilidades de ação, e de autorrepresentação 
destes, é válido também para o que marca as questões de gênero.

No caso da Teologia Feminista, no que representa suas 
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possibilidades de construção e atuação, Furlin faz a seguinte reflexão:
[...] a Teologia Feminista é o resultado de uma ação reflexiva de 
mulheres que se produzem sujeitos do saber¸ com capacidade tanto 
quanto o sujeito masculino. Sua produção aparece como expressão 
de resistência política perante a violência simbólica operada pelo 
discurso hegemônico e androcêntrico que, por muito tempo, su-
bordinou e inferiorizou o sexo feminino, e justificou historicamente 
a hierarquização de sexos e exclusão das mulheres em espaços de 
liderança. É, ainda, expressão da iniciativa reflexiva de um sujeito 
coletivo – mulheres – que compartilham uma história comum de 
subordinação e sujeição, mas que através da produção de um novo 
discurso se redescobrem como um sujeito reflexivo. Esse discurso lhes 
permite reconstruir a sua identidade de sujeitos e saber, bem como 
contribui com a produção de novas subjetividades. Ou seja, fortalece 
o chamado processo de “libertação” das mulheres, transformando-as 
em sujeitos da ação evangelizadora na Igreja, contribuindo, também, 
na tomada de consciência de sua igual competência apara assumir 
espaços de liderança. (FURLIN, 2011, p. 157)

O “space-off” é o lugar onde se dá o processo de “libertação” 
das mulheres, é nesse “outro lugar” que se encontra e se constrói a 
tomada de consciência, bem como o empoderamento das mulheres, 
que além de refletir sobre as realidades em que estão inseridas, e que a 
estas foram impostas, ainda se colocam como agentes transformadoras 
dos lugares onde se encontram, construindo outra realidade histórica, 
pessoal e coletiva para suas trajetórias.

Pode-se entender o “space-off”/ “outro lugar” como uma fissura, 
uma “brecha”, onde de forma tímida, mas bem enfática, as mulheres 
têm encontrado oportunidade de se colocar de forma questionadora, e 
contestadora, diante do discurso hegemônico do poder do masculino.

Um bom exemplo desse tipo de espaço é caso dos encontros 
nacionais, bem como dos congressos promovidos pelas mulheres 
teólogas, estes representam uma estratégia de articulação das mu-
lheres, não só para refletir e debater a respeito das produções a que 
se propõem, mas também como forma de reafirma sua importância 
e capacidade de mobilização para a promoção de uma mudança na 

estrutura patriarcal que se sustenta, também, e bem fortemente, com 
base em narrativas religiosas cristã católica.

Lauretis (apud Furlin) refere-se ao “outro lugar” da se-
guinte forma:

Eu o imagino como espaços situados nas margens dos dis-
cursos hegemônicos, espaços sociais entalhados nos interstícios das 
instituições e nas fendas e brechas dos aparelhos de poder de co-
nhecimento. E, é aí que os termos de uma construção diferente 
de gênero podem ser colocados – termos que tenham efeito e que 
se afirme no nível da subjetividade e da auto-representação: nas 
práticas micropolíticas da vida diária e das resistências cotidianas 
que proporcionem agenciamento e fontes de poder ou investimento 
de poder; e nas produções culturais das mulheres, feministas que 
inscrevem o movimento dentro e fora da ideologia, cruzando e re-
cruzando as fronteiras – os limites – da (s) diferença (s) sexual (s). 
(LAURETIS, apud FURLIN, 2011, p. 158)

O “outro lugar” pode ser entendido como espaço da construção 
de novas narrativas, narrativas que constituam, e construam, um ser 
feminino baseado na igualdade de oportunidades, bem como na justa 
divisão do exercício de poder.

O “space –off” é o lugar onde se localizam as “rebeldias”, e 
onde estas procuram, e vão encontrando, a possibilidade de mudança 
através de ações estratégicas de fortalecimento da movimentação pela 
ruptura com que está posto.

Embora este lugar ainda esteja marginalizado, o fato de existir 
já configura a possibilidade de mudança, uma vez que este tencio-
na as formas de relação, e concepção, hegemonicamente masculinas. 
Se existe algo que precisa ser colocado à margem e invisibilizado, é 
porque ele existe, e se existe no anonimato, tem a possibilidade de 
existir no reconhecimento do público.

Desta forma, o “space-off”, ou esse “outro lugar” onde a Teo-
logia Feminista vem encaixando o seu discurso é o campo de tensões 



243

FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS

242

que se apresenta, mesmo que timidamente, como o lugar de cons-
trução da possibilidade de mudança, liberdade e igualdade para as 
mulheres dentro da Igreja.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As narrativas religiosas sobre o ser feminino, e sobre as 

mulheres em si, é carregada de nuances que perpassam tanto a in-
feriorização quanto a própria invisibilidade destas.

A Teologia Feminista aparece como um contraponto dentro 
da hegemonia androcêntrica, questionando discursos e imagens 
sobre as mulheres, os quais, inicialmente, eram tomados como ver-
dadeiros e incontestáveis.

É através da Teologia Feminista que as mulheres se levan-
tam, não só como movimento teórico, mas também como agentes 
políticas promotoras de transformações reais das possibilidades de 
suas libertações.
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EU PENSEI
Suzana Maria Gomes64

Cheguei a dizer que não estava mais aguentando
Que aquela dor não estava suportando
Foi quando chegou um dia
E a irmã veio me dizer
Lá no Laureano, tem gente sofrendo mais que você
Foi quando um dia sentada me perguntei
Se eu estou aqui é porque eu procurei
O que eu levei hoje era necessário escutar
Eu sei que lá frente vou agradecer
Vai ser essa não que vai me fortalecer
Muitos me julgaram, e sei que muitos vão julgar
Mas nem Deus agradou a todos, porque eu iria agradar?
Pra recomeçar basta querer
Não é obrigado errar e permanecer
O ato que fez hoje eu estar aqui
Não é aquilo que sou
Eu errei! Mas quem é que nunca errou?
Sou apenas uma menina
E tenho sonhos, e quero realizar
Cada dia é uma nova chance
Uma vitória a conquistar

64 18 anos, nascida em Solânea e criada em Arara, cidades do brejo paraibano. Socioeducanda 
da Unidade de Atendimento Socioeducativa Rita Gadelha e aluna da Escola Cidadã Integral 
Socioeducativa Almirante Saldanha, cumpre medida de internação e sonha em ser psicóloga. 
Escreve poesias desde 2016 quando entrou na Unidade, identificando na escrita poética um 
meio para se expressar seu ser e suas vivências.
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SOMOS O QUE QUEREMOS SER!!! O 
EMPODERAMENTO FEMININO NOS ESPAÇOS 
JURÍDICOS
Fernanda Sell de Souto Goulart Fernandes65

“Pés, por quê os amaria, se eu tenho asas para 
voar?” Frida Kahlo

Queridos leitores, fui convidada a falar na I Jornada Litorâ-
nea da Mulher Advogada, convite do qual fiquei muito honrada, e 
lá conversamos um pouco sobre o Empoderamento da mulher nos 
espaços jurídicos. O texto de hoje abordará alguns pontos da minha 
fala naquele evento.

A trajetória da mulher no “mundo jurídico” é recente. A pri-
meira mulher a se tornar bacharel no Curso de Direito foi Myrthes 
Gomes de Campos que nasceu em Macaé/RJ, em 1875. Myrthes 
concluiu o bacharelado em Direito em 1898, mas somente em 1906 
ingressou no quadro de sócios efetivos do Instituto dos Advogados do 
Brasil, condição necessária para o exercício profissional da advocacia.

Myrthes teve a oportunidade de atuar como defensora no 
Tribunal do Júri. Pela primeira vez no Brasil seria ouvida a voz 
de uma mulher patrocinando judicialmente uma causa. No dia 
do julgamento, uma verdadeira multidão formou-se em frente ao 
edifício do Tribunal. Há rumores de que mais de 500 pessoas 
tenham disputado lugar na sala onde funcionava o júri. Com a 
plateia lotada para assistir à sua atuação, Myrthes surpreendeu o 
juiz, os jurados e até o réu, demonstrando profundo conhecimento 

65 Mãe de 3 filhos. Esposa. Professora Universitária. Advogada. Mestre em Ciência Jurídica 
pela UNIVALI. Doutora em Ciência Jurídica pela UNIVALI. Doutora em Derecho pela Uni-
versidad de Alicante/Espanha. Coordenadora dos Cursos Telepresenciais da Escola Superior 
de Advocacia de Santa Catarina. E-mail: fernanda@ssg.adv.br ou nanda_goulart@univali.
br–http://www.univali.br–http://lattes.cnpq.br/3943136158704365

do Código Penal e, sobretudo, por seu poder de argumentação. Ela 
venceu o promotor, até então considerado imbatível, e conseguiu 
a absolvição do réu. Em seu discurso de abertura dos trabalhos de 
defesa, Myrthes sustentou:

[...]. Envidarei, portanto, todos os esforços, afim de não rebaixar o 
nível da Justiça, não comprometer os interesses do meu constituinte, 
nem deixar uma prova de incapacidade aos adversários da mulher 
como advogada. [...] Cada vez que penetrarmos no templo da Justiça, 
exercendo a profissão de advogada, que é hoje acessível à mulher, em 
quase todas as partes do mundo civilizado, [...] devemos ter, pelo 
menos, a consciência da nossa responsabilidade, devemos aplicar todos 
os meios, para salvar a causa que nos tiver sido confiada. [...] Tudo nos 
faltará: talento, eloquência, e até erudição, mas nunca o sentimento 
de justiça; por isso, é de esperar que a intervenção da mulher no foro 
seja benéfica e moralizadora, em vez de prejudicial como pensam os 
portadores de antigos preconceitos.

Zuleika Sucupira Kenworthy, que se formou em Direito no 
Largo São Francisco, na turma de 1942, foi a primeira mulher Pro-
motora de Justiça do Estado de São Paulo, no Brasil e da América 
Latina, no ano de 1944.

No Judiciário brasileiro, a primeira mulher a ser admitida como 
magistrada foi Thereza Grisólia Tang, em 1954, no estado de Santa 
Catarina. Permaneceu sendo a única juíza neste Estado até 1973, 
quando foi nomeada a segunda juíza catarinense.

Segundo o Censo do Judiciário divulgado em 2014, no perío-
do de 1955 a 1981, o percentual de magistradas no Poder Judiciário 
brasileiro foi de 21,4%, este percentual cresceu, chegando a 36% no 
ano da pesquisa. Embora o número de mulheres magistradas continue 
crescendo continuamos sendo minoria.

A primeira mulher a ocupar uma vaga em Tribunal Superior 
foi Cnéa Cimini Moreira, que em 1990 ingressou no Tribunal Su-
perior do Trabalho. O Superior Tribunal de Justiça teve o primeiro 
ingresso feminino em 1999, com Eliana Calmon. E o Supremo 
Tribunal Federal em 2000, com Ellen Gracie, que chegou a presidir 

mailto:fernanda@fg.adv.br
mailto:nanda_goulart@univali.br
mailto:nanda_goulart@univali.br
http://www.univali.br/
http://lattes.cnpq.br/3943136158704365
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a mais alta corte brasileira.

Nos Tribunais Superiores a representação feminina continua 
pequena. Eis a situação atual:

O diferencial que vivemos hoje está na presidência feminina de 
dois dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal presidido 
pela Ministra Carmen Lúcia, e o Superior Tribunal de Justiça pela 
Ministra Laurita Vaz.

Na academia a situação não é diferente. A maioria dos docen-
tes dos Cursos de Direito no Brasil ainda é composta por homens. 
Conforme dados colhidos das páginas eletrônicas de Universidades 
Federais sul brasileiras as mulheres:

Muitos são os desafios enfrentados pelas mulheres nos espa-
ços jurídicos. Além dos obstáculos comuns a mulheres e homens, 
contamos também com os efeitos da carreira na vida pessoal. Somos 
cobradas como profissionais, esposas e mães. Isso quando não exigem 
que sejamos “belas, recatadas e do lar”.

No censo do judiciário, 64,5% das mulheres afirmam ser afe-
tadas em maior medida que a de seus colegas juízes quando o assunto 
é o efeito da carreira na vida pessoal.

Atualmente exerço a advocacia, a docência universitária, 
sou Doutora em Ciência Jurídica em uma Universidade brasilei-
ra (UNIVALI) e em uma Espanhola (Universidad de Alicante), 
atuo em cargos da OAB municipal e estadual, organizo eventos 
jurídicos, sou casada e tenho 3 filhos. É muito comum me pergun-
tarem: como consegues conciliar? E eu costumo responder: FAÇO 
TUDO MAL FEITO.

Não sou a advogada que gostaria de ser, queria poder cuidar 
de muitas outras ações, mas não tenho tempo. Não sou a professora 
que gostaria de ser, queria poder me aperfeiçoar ainda mais, para 
transmitir aos meus alunos um pouco mais de conhecimento, contu-
do as 40 horas/aula de docência ocupam muito do meu tempo. Não 

sou a estudante que gostaria de ser, queria ter dias livres de estudos 
e pesquisas na biblioteca (como tanto amo!). Não sou a esposa que 
gostaria de ser, queria ter mais tempo para conversar, compartilhar 
e me dedicar ao meu marido. Não sou a mãe que gostaria de ser, 
queria poder coloca-los todas as noites para dormir, ou quem sabe 
leva-los todos os dias para a escola, queria passar as noites fazendo as 
tarefas, assistindo desenho ou brincando, mas nem sempre consigo.

Enfim, não exerço nenhuma das minhas funções como gosta-
ria de exercer, mas, ao menos, não deixo de exercer nenhuma.

SOU O QUE SEMPRE QUIS SER!!!
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RECADO

Ana de Santana66

não pense nela
como um cachorro raivoso
prestes a abocanhar sua canela

não pense nela
como um cão assustado
ladrando para quem passa
no passeio
ela já quis um dono
hoje não quer mais
não pense nela como
arruaceira
só porque não mija
no mesmo poste
não tem osso de estimação
nem troca as ruas por um prato cheio

quem ladra nesta calçada
é uma cadela
ouviu? uma cadela
e luta como tal
nem cólera nem coleira
o cio é armadilha

66 Natural de Caicó-RN. residente em Natal-RN, professora do Centro de Educação da UFRN. 
Autora dos livros de poesia Danaides (2005), Em nome da pele (2008); À unha (2017) e 
dos ensaios críticos A nação guesa de Sousândrade (2008) e Adélia Prado e a poética do 
falanjo(2009). E-mail: anasantanasouza@gmail.com

DIÁRIO OFICIAL DAS RUAS
Ana de Santana

de um bico a outro
e do pescoço ao umbigo
em letras de batom
o aviso:
meu corpo
minha revolução

de uma ponta a outra
em punho cerrado
a avenida marcha
sacolejando o chão
(a baqueta segue o ritmo)
eu amo homem
amo mulher
tenho direito de amar
quem eu quiser

em toda parte
todo mundo sabe
em vigor, o decreto:
meu corpo
minhas regras
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A TERCEIRA MARGEM DO RIO
Dora Martins67

Há quem não entre ali. Por medo. Ou por ordem delas. Coisa 
de território sagrado, coisa mesmo de um mundo só delas, tantas 
mulheres, que habitam essa outra e “terceira margem do rio”.

Há naquele espaço muito da dor e da delicadeza agreste de um 
sertão sem veredas.

Terceira margem de um viver estagnado, jogo marcado a cada 
segundo, engrenagem precisa e em convulsão. Logo todas querem 
aparecer na lente, no foco, na luz. Querem sair dali, querem pegar o 
bonde pra qualquer lugar. Lá estão elas inteiras, desfocadas, em clau-
sura. Expostas e ignoradas. Visíveis e transparentes. Têm a rouquidão 
dos gritos sufocados. São seres de desejos, olhos, mãos, bocas, caras e 
cortes suicidas no pulso do viver. 

E, do outro lado da grade, margeamos esse viver de limites 
estreitos, com a incômoda sensação de que é preciso fazer algo, de 
reconhecível, de ruptura. De saltar grades, unir margens, romper inér-
cias, de ter vergonha, de ter ódio pulsante para criar qualquer coisa, 
ainda que não sejam utopias radicais.

Elas pedem, imploram, agridem com o olhar, sorriem, dão-se à 
foto, esticam os braços, argumentam, negociam, apelam, vociferam, e 
expõem a crua força de uma incompreensível razão de ser, em margem 
terceira deste rio doido e doído da vida.

67 Sou Dora Martins, exerço com a necessária paixão a magistratura no estado de São Paulo, 
há 27 anos. Tenho 62 anos e desde sempre sou criadora de sacis. Eles, os sacis, só nascem e 
se reproduzem em Botucatu, minha cidade natal, de onde não tiro minha raiz mestra de jeito 
nenhum. Gosto de ler, fazer cursos de pós graduação aí pelas rotas dos direitos humanos. 
Sagitariana típica, viajar, conhecer o desconhecido é comigo mesmo! Curto muito conhecer 
pessoas, cantar, colecionar pedras, abraçar árvores e mergulhar para ver o bicho que mais 
amo: tartarugas (e, sim, sempre fazendo fotos!). E-mail: martinsdora@gmail.com

ELA
Dora Martins

Tem ares de Macabéia. Caminhamos juntas pelo longo cor-
redor. A sobrancelha, cortada a gilete, confere um ar sério para o 
rosto, mas, ao sorrir, os olhos confessam os dezessete anos e cinco 
meses. Até dezembro estará na rua, me diz. Tem história comprida 
e agreste. Com dois anos, foi dada pra uma tia. Veio do norte com 
ela, e passou bem, algum tempinho. Tempos de gracinhas. Depois 
cresceu e sentiu pancadas em demasia. Com 11 anos, estava na rua 
e depois num abrigo. Ali aprendeu a virar mulher. Fugiu, se juntou 
ao companheiro, e aprendeu a pancada forte por outros lados. Fugiu 
dele, agora mãe de dois filhos, e foi pra casa de Vânia, amiga, que, 
mesmo pobre, a acolheu. Onde comem 4, comem 7. Mas isso não 
convenceu ninguém, e lá foi ela, e agora com ela os filhos, de novo, 
para outro abrigo. Consideraram que ela tinha que dar um jeito na 
vida. Autonomia. Ser mãe, responsável. Tinha dezesseis anos! Então, 
tá! Seis meses, arranje casa, emprego e cuide de tudo. Não deu certo 
essa conta. Ela até tentou, mas o dinheirinho suado não somava. 
Entrou no bonde, aviãozinho, tentou o salto, sem asas e a casa caiu. 
E, agora, internação brava, sem prazo! A juíza, aquela com quem 
fizera o acordo de dar conta de tudo, sentiu-se traída e ela ficou, mais 
uma vez, mais só. Então pergunto a ela se na Fundação menina sofre 
mais que menino! Me olha direto nos olhos: muito mais!! Por quê?! 
Ah, é mais pesado?? tem que “pagar” mais! a casa tá cheia, tem menina 
dormindo no chão e fazemos, todo dia, o canguru! “Canguru”? É...tipo 
ficar pelada e dar três pulos, de pernas abaixadas, pra ver se não estamos 
levando nada da sala de aula... Pelada? Todo dia? todo dia, todo dia. E 
“menina demora mais pra sair”... Por que? Porque é menina.... Digo que 
ela é bonita e a sua menina pula dos olhos e me sorri. Diz que agora 
tem cabeça, a mesma que perdeu um dia. Agora tem cabeça e quer 
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outra chance. Em cada braço, tatuado o nome de cada filho. Quer 
os filhos, embora a menina que a habita ainda esteja tão só. Conta 
que sempre quis encontrar a mãe e, como último capítulo de tão 
curta e funda novela, conta que a encontrou no feicibuki. A mãe veio 
do norte para vê-la, na Fundação. Teve medo e alegria, no primeiro 
encontro. Diz que a mãe é parecida com ela. Se viu na mãe. Mas a 
mãe fez três visitas somente, esbravejou, a condenou e disse que se 
esquecesse dela e que não era mais a sua mãe. Já contou essa parte da 
história conformada: “não tem jeito não, tia, a técnica lá da fundação 
já me explicou prá esquecer minha mãe porque ela “não aprendeu a me 
perdoar, e eu não aprendi a perdoar ela”. Sorriu ao sair. Pediu ordem 
para tirar uma foto com Vânia, que a abraçou, na saída. Disse estar 
com saudades dos filhos, que não os vê faz um ano. E quer os filhos. 
E quer mudar. Agora tem outra cabeça e se despede com os olhos 
sorrindo seus dezessetes envelhecidos anos de idade.

ENSAIO SOBRE AS SIGNIFICAÇÕES DA 
JUSTIÇA EM THEMIS E DIKÉ: FEMININO, ARTE 
E ABERTURA DE SENTIDO
Uda Roberta Doederlein Schwartz68

Dadas as suas limitações, a lógica formalista que rege o 
pensamento ocidental é incapaz de alcançar o fundamento de 
profundidade ínsito à justiça e ao feminino. No que toca à justiça, 
“independentemente de qualquer tomada de posição, traduz uma 
complexidade de expectativas que tornam difícil sua conceitua-
ção”. O positivismo jurídico, que preconiza uma visão científica 
do Direito (nesta qualidade, tratando-se de reprodução do posi-
tivismo filosófico e do penamento racionalista), “vê na justiça um 
absurdum a ser combatido, pois sua realidade seria metafísica e 
impossível de ser conceituada”.

Assim, para se atingir uma profusa compreensão do significa-
do da justiça, são necessários outros parâmetros que não aqueles de 
cunho simplesmente lógico, revelando-se uma profícua opção a sua 
busca na história ancestral ocidental, nas representações artísticas e 
nas suas ligações com o feminino.

Localizando a poesia de Homero como a mais longínqua 
manifestação literária com referência à justiça, havia nela conteúdo 
vigorosamente trágico, face à presença da ideia de “Ananke”:

A poesia homérica está impregnada pela noção de destino (Ananke), 
como responsável pela distribuição social dos homens, assim como 
de seus valores, riquezas e condições, o que, de fato, somente ajudou 

68 Juíza de Direito da Comarca de Bom Jesus/RS. Especialista em Direito Constitucional e 
em Direito Penal e Processo Penal. Bacharelanda em Filosofia. É mãe da Marina. Gosta de 
ler, de estudar e de escrever. Sonha com um mundo com menos desigualdades sociais e de 
gênero. E-mail: uda@tj.rs.gov.br
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a justificar durante vários séculos a irregularidade tanto das con-
dições de vida, quanto da distribuição da justiça, e fez do homem 
objeto passivo do mundo dos deuses, joguete das vontades, das iras 
ou das discórdias entre os deuses.

Não só Ananke (deusa grega sem rosto, cuja força é confir-
mada pela inevitabilidade do destino e supremacia da necessidade 
sobre a liberdade, equivalendo à noção de “necessidade”), mas as 
suas três filhas, as Moiras, desempenhavam papel fundamental 
naquilo que a Grécia antiga entendia por “destino”: segundo a 
mitologia grega, as Moiras fabricavam, teciam e cortavam o fio 
do destino da vida dos indivíduos, usando a “Roda da Fortuna” 
(“fortuna”, aqui, possui significado mais aproximado ao de “sorte” 
que ao contemporâneo de riqueza).

Mas é na épica de Homero que passam a ser utilizados os 
vocábulos “thémis” e “diké”, a significarem, ambos, “justiça”, porém 
em diferentes sentidos. A primeira expressão – “thémis” – desig-
nava, em tal autor, conservação, permanência, tradição, costumes. 
Vinha “thémis” carregada, portanto, de uma forte pressão dos an-
tepassados, significando a ligação “entre o que era e o que será, não 
somente num sentido temporal, mas especialmente num sentido 
moral, ou seja, no sentido de que o que era deve continuar sendo, 
como medida de dever-ser do comportamento das novas gerações”. 
Quanto a “diké”, era possível inicialmente entendê-la, na épica ho-
mérica, por dois sentidos:

Dentro dos textos homéricos, o termo diké ora designa algo diverso 
de thémis, na Ilíada, ora se aproxima do sentido de thémis, como 
algo sagrado, na Odisseia. Esse desnível entre a Ilíada e a Odisseia, 
no que tange à significação de diké, é bastante significativo para a 
compreensão do processo de construção da própria ideia de justiça 
na consciência da civilização grega. Isto porque tal referência a 
uma diké como força oposta à bia (violência), na Ilíada, já revela 
que a diké tinha incorporado nela um certo sabor de transgressão, 
especialmente por ser algo que se associa à ideia de uma resistência 
à estrutura de classes.

Fluindo a História, a significação de “thémis” para a Filosofia 
foi desaparecendo. Nos pré-socráticos, o vocábulo de maior emprego 
não é “thémis”, mas sim “diké”: sob o pano de fundo que caracterizou 
os filósofos pré-socráticos, justiça exibe sentido cosmológico. Dito 
de outra forma, assim como todas as demais concepções (inclusive 
as jurídicas e morais), a justiça era vista pelos pré-socráticos de modo 
imbricado ao mundo físico e ao universo:

(...) palavras fundamentais pensadas a partir da experiência e trans-
postas para o campo teórico de explicação do universo (como a 
palavra justiça) tinham uma significação ampla, de longo alcance 
para além do campo restrito das disciplinas particulares (no caso 
o direito e o costume), e podiam ser usadas para explicar os acon-
tecimentos do mundo físico. Note-se que não se trata de uma 
mistura entre as considerações jurídicas e físicas, simplesmente 
porque distinções entre esses campos do conhecimento ainda não 
haviam sido feitas, isto porque não se pode misturar aquilo que 
ainda não foi separado.

O sentido de “diké”, assim, era de justiça como reguladora das 
transformações daquilo que existe, justiça influenciando o vir-a-ser. 
A “diké” assentava a ordem e a unidade no cosmos:

Por isso, diké, termo já em voga e de maior uso vulgar que outro 
qualquer para significar justiça, e não thémis, ocupa o lugar termi-
nológico necessário para designar a ordem do cosmos, a esfera das 
leis que cumprem a função de dar conjunção ao todo universal. Por 
isso, apesar de ser algo comum a todos os pré-socráticos a reverência 
cosmológica e o problema da phýsis (existe uma ordem justa natural 
cosmológica), herança do período mitológico (apesar do pensamento 
racional), é no termo diké que haverão de encontrar a palavra ade-
quada para se referir à justiça (...)

Além disso, o uso cosmológico de “diké” pelos pré-socráticos 
representou um passo à frente da concepção homérica de “thémis”, 
na medida em que “diké” não possui “os traços mitológicos e sa-
grados que marcavam as concepções do período anterior ao século 
VIII a.C., apesar de guardar um hermetismo típico da transição do 
mitológico ao filosófico”.
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Mas o caminhar dos gregos, atingindo uma nova forma de 
ordem pública e política – que passou a se lastrear nos ditames da 
democracia –, exigiu uma nova justiça, adequada às emergentes 
exigências sociais. O movimento gradual do pensamento grego em 
direção ao racionalismo correspondeu a um movimento de pas-
sagem, contínua e lenta, do vocábulo “thémis” ao de “diké”, com 
consideráveis reflexos no sentido atribuído a “diké”:

Paulatinamente, a partir do séc. VI a. C., é que a diké começou a 
ser considerada como algo mais universal, válido para toda a so-
ciedade, contando com a garantia do próprio Zeus, especialmente 
porque a agora recém-surgida ideia de que são as leis (nómoi) que 
governam as cidades-Estado, e não os oligarcas, passa a corporificar 
o ideal da diké como garantia da justiça.

Por tal razão, Themis 
passou a ser considera-
da por muitos como a 
representação da justiça 
divina, em um sentido 
de imposição e de arbi-
trariedade, ao passo que 
Diké, a justiça humana. 
Assim, segundo tais 
intérpretes, Themis exi-
biria venda nos olhos, 
não ostentando espada 
ou estando com ela em-
punhada para baixo, 
com a balança em exato 
equilíbrio:

Já Diké, que substituíra Themis 
com o desenrolar da democra-
cia, é representada sem venda 
nos olhos, com a espada em riste 
(mostrando a necessidade de luta) 
e a balança desequilibrada (em um 
reconhecimento das desigualda-
des das relações sociais). A seguir, 
uma representação de Diké:

Porém, em vista das dife-
renças culturais e do considerável 
tempo decorrido desde a Antigui-
dade grega, resta prejudicada uma 
exata percepção das similitudes 
e das diferenças entre as deusas 

Thémis e Diké, tudo levando a crer que a relação de tais deusas com 
a ideia de justiça é mais complexa. Sobre o tema, transcreve-se:

Essas figuras míticas fundamentais, Thémis e Diké, guardam sempre 
um significado original e próprio. Parece mesmo que a última indica a 
sentença do juiz, correspondendo, aproximadamente, o termo diké ao 
jus latino. A expressão themdiké parece ser análoga ao latim jus fasque, 
no qual talvez correspondesse a Them. Elaborou-se, também, com 
base na distinção entre as duas deusas, uma igual diferença entre uma 
justiça divina e outra humana, o que não parece ser originariamente 
exato, sendo isto produto de época posterior (Del Vecchio, 1960, p. 7). 
Entretanto, se é fato que jus traduz comumente o diké grego, deve-se 
levar em conta que a raiz dik ou deik, existente no latim e no sânscrito, 
deu o latim dicere e o grego dikaiosyne. A conotação primitiva de jus e 
diké, porém, pouco tem a ver com as derivações que, à custa de sufixos 
e prefixos, foram feitas posteriormente, ligando-as a coisas, como leis, 
tribunais, sentença etc. O sentido primeiro das palavras tinha antes 
uma referência religiosa que guarda ainda hoje a palavra jurar.

No máximo poder-se-ia reputar a visão de que Themis era a jus-
tiça divina e Diké, a justiça dos homens, como uma síntese abreviativa 
dos seus contornos, tanto é que ainda hoje é possível fazer interpretações 
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arrojadas sobre essas clássicas figuras da justiça. A propósito, atente-se à 
representação artística a seguir, de autoria incerta, que permite à mente 
não só exercer a imaginação, mas também a vasculhar no inconsciente 
humano os elementos que constroem a concepção de justiça:

A espada está apontada para baixo: o manto que envolve a 
deusa, por trás, praticamente a obriga a declinar a espada. O cabo da 
balança da igualdade confunde-se com uma trança que a deusa talvez 
utilize em seus (então impecáveis) cabelos. Os seus olhos estão venda-
dos pela roupa de alguém que, desnudo, está atrás dela: um homem 
ou uma mulher? Um amante, um amigo, um irmão?

Assim, conforme se verifica não só pelos mitos de Themis e de 
Diké, mas também pelo fato de diversas outras figuras míticas femininas 
simbolizarem a justiça – as já mencionadas Ananke, Moira e Fortuna, 
assim como Iustitia (que, na cultura romana, ocupava papel semelhante 
ao de Themis) e Antígona (a qual ocupa até os dias de hoje o importante 
papel de mito instaurador da justiça racional) –, tem-se, em ligação com 
a arte, uma via de acesso ao significado de justiça que, indubitavelmen-
te, denota amplitude de sentido. Portanto, diante de tais abordagens 
mítico-artísticas, permanece aberta a possibilidade de exploração do 
feminino como componente da justiça e de suas inter-relações.

UMA PUTA FESTA
Ingrid Rayssa Araújo Barros69

Como encerramento do 6º Encontro Nacional de Prostitutas 
e em celebração aos 30 anos desse Movimento Nacional, a marca 
Daspu ocupou o bairro do Desterro, tradicional da cidade de São 
Luís, Maranhão, resgatando a atmosfera dos cabarés antigos e tra-
zendo roupas da marca desde a sua primeira coleção. Na passarela, 
as mulheres, cis e trans, esbanjaram auto-estima, confiança e super 
produção, tomando a praça da Flor do Samba com suas sensuali-
dades e performances, quebrando paradigmas da nudez, do padrão 
e da moral hipócrita, levando o público a aplausos, risos e gritos.

Nos bastidores, maquiagem, penteados, laquê e purpurina. 
Uma verdadeira equipe de produção, cabelo e maquiagem para dar 
conta de todas e cumprir com o horário da programação. Acompa-
nhei o processo de transformação dessas mulheres, foi encantador 
observador a satisfação delas ao se olharem no espelho. Elas, as 
estrelas da festa com seus sorrisos estampados. Poderosas. Ao ob-
servar muitas já senhoras, me fez quebrar um próprio pré-conceito 
interno e sutil, de que “puta tem cara de puta” e não cara de “mulher 
comum”. Mas sim, as putas tem a cara da nossa mãe, da sua vó, 
da sua tia, vizinha, irmã. Com a idade, elas carregam histórias e 
vivências. Mesmo as mais jovens, com seus óculos de universitárias.

Percebo a relação com o corpo de cada uma. Os tipos são 
variados. Todos sensuais. Todos belos. A forma como elas exercitam 
sua sensualidade com os corpos que tem, como não se acanham em 

69 Ingrid Rayssa Araújo Barros, 26 anos, advogada, fotógrafa e documentarista humanista. Mes-
cla o direito, o audiovisual e o jornalismo independente como ferramenta de luta por direitos 
sociais e humanos. Atua nos temas de cultura popular, movimentos socais e na defesa de 
povos e comunidades tradicionais do Maranhão. Atualmente contribui na comunicação da 
Comissão Pastoral da Terra, Maranhão. Já colaborou para agências nacionais como o El País 
Brasil, Brasil de Fato e Vice Brasil. 
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usar um short mais curto, uma roupa mais apertada, uma trans-
parência aqui e ali, uma meia rastão. Brincadeiras internas, risos, 
exaltação da profissão, uma cerva aqui, uma cachaça de jambu acolá. 
Talvez seja esse o principal ponto da Daspu, marca criada pela Ga-
briela Leite, que foi a principal ativista do direito das putas no Brasil: 
dar essa liberdade a cada uma dessas mulheres serem o que são. E 
serem admiradas, valorizadas e aplaudidas por isso.

Luciana Uyeda. Sou de POA/RS, cresci em Sampa, tenho 
43 anos, sou Arte Educadora, bailarina e diretora de teatro, morei 
12 anos no Japão onde estudei Arte e iniciei a militância feminista 
através da Arte em minha Cia de Teatro de Dança Arte é Vida, no 
Brasil desde 2008 desenvolvo projetos de Arte Educação e dou assis-
tência à mulheres vítimas de violência, fiz parte da CPI da violência 
contra a mulher e o descaso das autoridades à Lei Maria da Penha 
na Assembléia Legislativa de SP em 2011, sou autora da peça de 
teatro de dança “ Mulheres que carregam o mundo” (no link Wix no 
email anterior há mais sobre) e atualmente estou auxiliando as mais 
de 100 mulheres em SP que além de vítimas da violência doméstica 
também perderam a guarda de seus filhos para pais abusadores, mas 
além de não terem seus direitos garantidos com as medidas prote-
tivas pela Lei Maria da Penha, foram revitimizadas e tratadas como 
alienadoras porque os abusadores/pedófilos, usam a lei de alienação 
como defesa, situações gravíssimas. 

CHOQUE DE REALIDADE
Eduarda Fernandes Nunes Padilha70

Movida pela alegria
Corria abraçando a inocência
De si não se lembrava
Tampouco se importava
Olhava pro mundo
Brilhavam as orbes
Brilhava ela
Brilhava antes
Antes da terra furar seus pés
Da inocência sair do abraço
De ser empurrada pelo mundo
Agora, abraçava a saudade
Agora movida pela mágoa
Com as orbes apagadas
Lembrava de si
Ainda olhava pro mundo
Mas agora
O enxergava

70 Tem 18 anos. Sou do Nordeste, Pernambuco, Recife. E-mail: duddapadilha@gmail.com
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NEM SEMPRE É DOÇURA 
Ana Gabriela Souza Ferreira71

Só entendi ao viver. Nos preparam para ser mãe desde as brinca-
deiras de casinha, em que bonecas e bonecos, estáticos e obedientes, são 
nossos filhos. E, tendo total controle da situação–nas surreais brincadei-
ras – somos as melhores e mais dedicadas, as mais pacientes e perfeitas, 
somos o que nosso corpo “veio programado para sermos”, dizem. Mães.

Mas a vida é real e de viés e é por isso que, como o cantor, 
poucXs tem inveja da maternidade. 

A boneca estática não existe, as propagandas de fralda não exis-
tem. Existe o bebê que chora e grita nos seus dias iniciais em que ainda 
não se sabe o que significa tudo aquilo; existe a criança em seus primei-
ros anos com sede de mundo e de nosso mundo, de atenção e repetição, 
de tempo, sensibilidade e limite, nos pondo em encruzilhadas entre o 
amor incondicional que sentimos e a maternidade real, educar, ouvir, 
auxiliar, formar seres humanos respeitosos, que é tão trabalhoso ou mais 
que o milagre que transforma os seres do zigoto ao parto. 

Existem os dias em que, Mães, Mulheres, profissionais, exaustas, 
nos perguntamos se voltaríamos à escolha–não nos enganemos–nem 
sempre é doçura. O vinho e o romance viram, em alguns dias, a in-
sônia da cria, a necessidade da cria, a existência da cria. 

De outro lado, temos, como raios de sol alimentando nossa fé, 
aquelas gargalhadas dos nossos pequenos. Temos o “bom dia” com 

71 Professora de Direito Penal na UFBA. Advogada Criminalista na Coletiva Feminae. Coorde-
nadora do Grupo de Pesquisa Feminismos e Processo Penal. Mestra em Direito Público pela 
Universidade Federal da Bahia. Pesquisadora em Feminismos, Discurso e Criminologias, 
com Extensões em Gênero e Direitos pela Universidade de Pittsburgh, Universidad Diego 
Portalez, Universitad Autonoma de Barcelona e UN Women–POTI, Especialista pelo Jus-
Podivm, Graduada em Direito pela UFBa. Mãe de Eva, minha pequena cria, já feminista, o 
que mudou completamente todas as qualificações acima e inspirou muitas delas, nos últimos 
anos. E-mail: gabrielagsfr@gmail.com

beijinho e eu te amo ao invadirem nossa cama, quase em missão secreta.

Temos a felicidade de ouvi-los falar as primeiras letras. De ler 
as primeiras placas, leituras de Anúncios, palavras marcando o início 
de uma liberdade linda que se anuncia pra eles. As descobertas do 
mundo e de suas possibilidades. Uma emoção comparável ao ganho 
de uma olimpíada(a mim, mãe que sou).

Temos os centímetros marcados na porta contando uma histó-
ria que nós estamos auxiliando a elaborar.

Temos, como mães, como pais que são mães, como pais que 
são pais de verdade, quase o gozo de Aracnê e seu tear, vendo as linhas 
que ajudamos a tecer se desenrolarem em seres humanos.

Não é sempre doçura, mas não há como negar, é sempre belo.

A todxs, mães e pães, de sangue ou de escolha, de amor, um feliz 
dia das mães. A gente sabe que não é como propaganda de margarina. 
Mas a gente sabe porque escolheu continuar.
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2017–DE MAIS NINGUÉM
Ana Gabriela Souza Ferreira

Ser mãe é padecer
No inferno
Dos outros
Das crias
Dos pais 
De todas as mães 
Dos ancestrais

Ser mãe é deixar de ser
Passar a transitar
Existir
Em função de
Pra cá e pra lá 

Ser mãe é parecer
Sempre mais forte
Ou mais errada
Mais desumana ou despreparada
Menos capaz de lidar 
Com o escuro, medos e morte

Mesmo sendo nós, mães, entregues quase sempre à própria sorte
Ser mãe é não ser pessoa
Ser sujeito de outro corpo
Ser sugada desde o início
Com a cobrança após o coito
Ser mãe é ainda ser algo
E a tantas, desassistidas

Ser mãe é perder o sono

E não ter quem a acorde
Além do corte da vida
Que vai cortando, fundo e forte
Desde a flor da primeira ferida
Até o desgarramento 
Da cria, o próprio rebento
Que não é seu, é só do mundo

Ser mãe é ser um unguento
E quem cura nossas dores?
Quem lutará por nós 
E por quem não quer os dissabores
De existir outra existência
Quem pode lhes culpar?

Ser mãe não é só parir
Digo eu, lado de cá
Ser mãe muda a existência
Quem é que lhes pode culpar
Por querem ser Joanas 
Marias, Anas, Fulanas

Pessoas, mulheres, humanas
Sem precisar procriar
Passar a viver outras vidas
Sem querer, sem desejar
Não pode ser coisa de Deus
Do Estado, do homem ao lado

Ser mãe é mais que ter útero
Quem é que pode obrigar?
Que disso sabe o patriarcado
Que nunca pôde gestar
Ser mãe é mais que ter fé
mais que não ter, também
E essa escolha é só nossa
Não pode ser de mais ninguém
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EM MEU PERFIL MULHER
Fabiana Reis72

Ser aquela inteira, mas que sabe preservar pedaços;
ser aquela responsável, mas que curte o impensável;
ser aquela que sorri ao mesmo tempo em que as lágrimas ume-

decem a face;
ser aquela que luta para preservar sempre dentro de si aquela 

menina que se trancava no quarto para ouvir Elis e Rolling Stones, e 
que nunca abandona o desejo da felicidade plena.

Ser aquela que se transcreve nas entrelinhas e se envolva nas 
ondas do mar, pois ao mesmo tempo que sente o aroma cálido das 
rosas deseja o odor suado do marujo a lhe velejar;

Ser aquela de postura firme que quando se apega a um ideal ou 
projeto é com garra, com meta de realizar.

Ser aquela que acompanha as migrações das estações que ro-
deiam a vida,

a explanar, a dançar, a cantar, a poetizar, a se descuidar, a se 
compartilhar, a conquistar, a se encantar, a se encontrar e se perder...

Se resgatar, se renovar e até mesmo ressuscitar;
Enfim, sempre reflorescer no juto, que se reveste do silêncio 

intrínseco de seu perfil mulher.

72 Mestranda em Teoria do Estado e Direito Constitucional na Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio) desde janeiro de 2017. Pós-Graduada no Curso de Especializa-
ção em Direito para a Carreira da Magistratura do Estado do RJ, em nível de Pós-Graduação 
Latu Sensu – EMERJ (2015). Graduada em Direito pela Universidade da Cidade (2008). 
Graduada em Historia pela UERJ (1999). Atualmente, assessora do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Membro da Comissão da OAB Jovem (2016-) e pesquisa-
dora do grupo de estudo PLEB-PUC Rio. E-mail: fabizalez@gmail.com

A POETA RENASCE A CADA AMANHECER
Fabiana Reis

Nos bosques gelados da Europa;
ou mesmo nas lindas praias tropicais;
a poeta vem do que resplandece sua alma;
ela é as entrelinhas de seus sentimentos;
o alvoroço de sua imaginação.

Corre sempre na direção dos picos mais altos,
medita com monges budistas,
banha-se em corpo rasgado,
nas águas sagradas do rio Jordão,
e desnuda-se em entranhas inquietantes.

A poeta se entorpece com as sinfonias;
dê preferência a nona de Beethoven,
mágico-surdo; súdito do espírito,
que dava-lhe sua audição;
e só então ouvia o maestro;
a resposta de suas magníficas obras.

A poeta visitou os mangues imundos,
das misérias humanas, e retirou,
dos fétidos cortiços, o brilho e o desejo;
daqueles ali esquecidos e perdidos;
daqueles distantes da dignidade mínima do ser.

Esta poeta busca as estrelas e as recolhe,
Para dentro de si e se reluz, e se seduz;
A todo o instante se precipita; como o fogo,
Mas se amansa ao ouvir sua voz interior.

Mulher-poeta, romântica em potencial;
Sonhadora e idealista;

mailto:fabizalez@gmail.com
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Seu interior não é capitalizado;
Nem condicionado;
Aos ilustres portadores do consumo.

Linda flor em constante composição;
Borboleta desprendida do casulo,
Musa de um poeta, talvez apaixonado;
Mas poetiza eterna de seu muso encantador.

As vezes em ímpeto,
Correndo-lhe brasa em ira,
Resolve partir em revanche;
Sem desejo de vingança,
Pois a vingança acaba morrendo em si...
Esta poeta vasculha no seu dia,
Caminhos e projetos;
Dando sua doçura;
Aos chamados excluídos de tudo,
Transformando seus conhecimentos em doação.

Poeta admiradora de Gabriela Mistral;
Pensa em conhecer de perto;
A Cordilheira dos Andes;
Pois lá adormeceu o Condor.

Mas como tudo,
Para a poeta poder deixar;
Marcas no espaço;
Ela prefere guardar-se,
Nos contos de Andersen, buscando;
Em meio aos bosques encantados,
Não o poeta que a quer;
Mas o muso perdido no soldadinho de chumbo.

Pois poetisa, pitonisa, ou deusa das virgens;
A mágica e sensível mulher;
Prefere agarrar-se as nuvens...

PRECISAMOS FALAR SOBRE MACHISMO
Monaliza Maelly73

“Democracia, substantivo feminino passível 
de feminicídio porque ousou vestir saias pela 

primeira vez.” (Maria Gabriela Saldanha)

A guerra contra o feminismo há muito foi declarada. Mas, no 
Brasil, a ofensiva foi intensificada justamente no momento em que 
a primeira mulher chega ao cargo mais importante no país. Foi com 
a primeira mulher brasileira na presidência da República que viven-
ciamos os maiores retrocessos na emancipação feminina. Os eleitores 
da bancada religiosa, ludibriados por um discurso patriarcal, crescem 
a cada dia, crentes de que os parlamentares que declararam guerra 
ao “feminismo” estão preocupados com valores como família e vida.

É justamente nesse momento em que até um tema de redação 
do ENEM abordando a violência contra mulher passa a ser alvo de 
críticas e revoltas, quando a palavra feminismo se torna um palavrão e 
a introdução de conceitos como “igualdade de gênero” para as crianças 
nas escolas se transforma em uma ameaçadora doutrinação infantil 
chamada “ideologia de gênero”.

Depois de termos o primeiro ministério com a participação fe-
minina e até ministérios com 11, 15 mulheres, um presidente interino 

73 Sou mãe, sou filha. Filha de professora e também sei ensinar. Sou esposa, sou menina, sou 
mulher. Sou do Rio Grande do Norte, sou da Paraíba, amo a Bahia e o mundo é meu lar. Sou 
viva... Vida a caminhar. Em direção horizonte, onde a utopia é o infinito e a persistência é 
um lugar. Caminho na ala esquerda, sem me dimensionar. Ando plantando flores. Flores de 
todas as cores. Flores que rompem as dores. Sou feita de amor, de paixão, de compaixão, de 
esperança. Sou coração verde. Mas, não espero. Sou Defensora das (os) que estão cansadas 
(os) de esperar. Sou todas (os) elas (es) que foram impedidas (os) de falar. Sou resiliência 
a incomodar. Sou resistência. Se me calo, minha alma grita. Se falo, não quero fazer calar. 
Sou Monaliza Montinegro e se você também não se cala diante a injustiça, ao seu lado quero 
caminhar. Autora do livro de crônicas “Para pensar direito: uma releitura do direito através da 
literatura, filosofia e da música”. E-mail: monalizamaelly@gmail.com

mailto:monalizamaelly@gmail.com
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traz uma composição formada apenas por homens, sendo alvo de ridi-
cularizações em todo o mundo. Nesse contexto, não é de se estranhar 
que o álibi do poder patriarcal seja usado em plena votação no Con-
gresso como argumento de autoridade por aquele que preside a sessão. 
Assim, adjetivos como “louca, histérica e perturbada”, todos no gênero 
feminismo, ganham voz, inclusive, dentro da esquerda, entre as pessoas 
que lutam pela igualdade social. E, no momento mais cruel dessa onda 
reacionária, a palavra de uma mulher ao dizer que foi estuprada é colo-
cada em cheque, escrachando o grito inaudível da mulher violentada.

Episódios como esses fazem parte de nosso cotidiano. Apesar 
disso, boa parte das pessoas acreditam que “as mulheres de hoje vivem 
uma luta de ontem, em um mundo em que não há mais direitos a serem 
conquistados”, ou que ser feminista é entender que a mulher tem o 
direito de ser o que ela quiser, “inclusive propriedade do marido”, ou 
que “uma mulher que sofre, constantemente, agressões físicas do com-
panheiro e permanece ao lado desse faz uma escolha e merece ser punida 
por isso”. Aliás, é impressionante que temas como sororidade, miso-
ginia, machismo, ainda sejam desconhecidos no universo feminino.

Antes de prosseguir com o texto, quero deixar bem claro, para 
as pessoas que estão esperando um texto jurídico não precisam avan-
çar, pois hoje falarei muito pouco sobre leis e doutrina. Também não 
haverá poesia. Hoje, vou falar sobre primaveras, flores e espinhos, 
sobre misoginia, sobre patriarcado, explicação masculina, interrupção 
masculina, apropriação de ideias, sororidade... Venho enumerar de di-
reitos que foram furtados e outros que ainda não foram apresentados.

“Pane no sistema, alguém me desconfigurou
Aonde estão meus olhos de robô?
Eu não sabia, eu não tinha percebido
Eu sempre achei que era vivo” (Admirável chip novo–Pitty)

Estupro coletivo, machismo e o processo de vitimização.
O machismo é uma forma de opressão, justificada pelas pessoas 

que negam a igualdade entre homens e mulheres e assim transformam 

as diferenças em desigualdades, ditando um padrão a ser seguido pelas 
mulheres. Assim, as pessoas que se negam a seguir padrão passam a 
ser violentadas mais intensamente por sistema.

Segundo Ana Pagamunici, é através do machismo que “se 
naturaliza o fato de que as mulheres são as “rainhas do lar”, têm por 
obrigação cuidar dos filhos, da casa e dos maridos sem nada recebe-
rem por isso. Essa ideologia é transmitida pela escola, pelas famílias, 
pelas igrejas, pelos meios de comunicação e por todas as instituições 
que reproduzem o sistema capitalista. De tanto ser reafirmada passa 
a ser natural, comum, imutável.”1

É, também, através do machismo que se naturalizam fatos 
como “a mulher gosta de apanhar”, “foi estuprada porque provocou” 
ou até mesmo “o jeito de uma mulher é quem vai determinar se o 
homem tem o direito de agredi-la a vida inteira ou não”, “apenas a 
castração química resolverá o problema do estuprador.”

Questões como essas, notamente, em alusão ao estupro, ganhou 
espaço na mídia e, nos últimos dias, deu-se início a uma discussão que 
há muito vem sendo ignorada. De um lado, as pessoas que julgam, 
culpabilizam ou ignoram a vítima. Do outro, pessoas que apresentam 
como solução contra a cultura do estupro a castração química do es-
tuprador. Sobre essa proposta, não seria exagerado dizer que aqueles e 
aquelas que desejam a castração do estuprador, ainda que ignorantes 
dos motivos reais do estupro de cada dia, são apoiadores, conscientes 
ou não, da cultura do estupro. Contribuem com a veneração do objeto 
fálico masculino, através da qual apenas a ameaça das castração seria 
eficaz para impedir que um homem venha a apropriar-se, indevida-
mente, do corpo de uma mulher, punindo-o com a mesma punição 
apresentada “naturalmente” de forma fantasiosa, segundo a psicanálise 
freudiana, à mulher: a ausência do pênis.

Apresentar a castração do homem como solução para um 
problema extremo do machismo é o triste reflexo de uma sociedade 
que sofre por negar os reais problemas enraizados em sua cultura, 
deixando de vê-los sob um viés coletivo para absorvê-los de forma 
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individualizada. Deveras, na ditadura da informação, culpar a pessoa 
do estuprador, culpar a mulher por usar uma roupa supostamente 
“provocativa”, culpar o movimento feminista por “ser desorganizado 
e não apresentar pautas concretas e fundamentais”, é mais fácil do 
que reconhecer a evidências que apontam para as falhas estruturais 
de nossa sociedade e lutar contra elas. E, justamente no momento em 
que estamos embriagados pela sutileza do machismo, naturalizado 
em pequenos atos que se apresentam como inofensivos para maioria 
das pessoas, que a dificuldade de combatê-lo aumenta mais ainda, 
trazendo consequências graves e repudiadas por todos e todas.

O estupro coletivo, sua divulgação em vídeo por parte dos estu-
pradores, a desconfiança das pessoas das palavras da vítima, em razão 
de sua condição social, refletem o que o machismo tem de pior: a falta 
de empatia de um ser para com o outro.

Nesse ponto, é importante fazer uma relação do machismo 
encontra relação direta com o processo de vitimização, retirado da cri-
minologia, em suas facetas primária, secundária e terciária2, o que faz 
o que casos como esse, muitas vezes, não sejam denunciados, contri-
buindo cada vez mais para o processo de cifras negras ou cifras ocultas 
do crime, que seria um significativo número de infrações penais que 
não chegam a ser oficialmente conhecidas ou contabilizadas.

Em primeiro lugar, temos o processo de vitimização primária, 
por meio do qual a cultura do machismo influencia diretamente na 
conduta violadora dos direitos da vítima, causando os mais varia-
dos sentimentos, sobretudo de impotência diante de um sistema que 
contribui para o comportamento do agente violador de seus direitos.

Em segundo, vem a vitimização secundária ou sobrevitimiza-
ção, aumentando ainda mais o sofrimento da vítima em consequência 
de seu contato com o sistema justiça, que, impregnado de machis-
mo e predominantemente formado por homens, trata-se a vítima 
com culpada. Isso foi evidenciado no caso concreto, quando a jovem 
foi ouvida por três homens, além delegado, que trouxe a namorada 

consigo e, como se não bastasse, perguntou à garota “se ela tinha 
hábito de fazer sexo em grupo”.

Por fim, o machismo influencia diretamente o processo de viti-
mização terciária que é levado a cabo pelo ambiente social e, cada vez 
mais, pelas redes sociais, onde homens e (também) mulheres passam 
a divulgar o fato com uma conotação pejorativa, tecendo julgamentos 
de baixo calão a respeito do caso e da ofendida.

“Parafuso e fluido em lugar de articulação
Até achava que aqui batia um coração” 
(Admirável chip novo–Pitty)

Ministério de Temer foi o primeiro sem mulheres desde 
Geisel (misoginia)

Não se pode negar que o movimento feminista trouxe várias 
conquistas ao longo do tempo e que participação política das mulhe-
res no Brasil vinha crescendo, significativamente, nos últimos anos. 
Desde 1979, “coincidentemente”, dois anos após a edição da Lei do 
Divórcio, quando finalmente as mulheres conquistaram o direito 
legal de pôr fim a um casamento mal sucedido, todos os presidentes 
nomearam mulheres para composição de seus ministérios. Fernan-
do Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique indicaram 2 (duas) 
mulheres, cada um. No mandado de Lula, eram 11 (onze) mulheres. 
No de Dilma, tivemos uma representatividade ainda maior, com 15 
(quinze) ministras no executivo federal.4

O problema é que com o grande número de mulheres en-
volvidas no debate público, a repulsa, o desprazo e o ódio contra 
as mulheres passou a crescer na sociedade. O corte na participação 
feminina nos ministérios de Temer foi mais um reflexo disso. Esse 
sentimento egoísta de afastar as mulheres dos cargos que remetam ao 
poder é um exemplo do que se denomina misoginia. Ou seja, é mais 
um reflexo do sentimento repulsa, desprezo e ódio contra às mulheres.

Renan: “O meu pai me ensinou três coisas na vida: comer 
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pouco, dormir muito e não brigar com mulher.” (Manterrupting ou 
interrupção masculina)

Manterrupting ou interrupão masculina é o comportamento 
de um homem que interrompe a fala de uma mulher. Algo muito 
comum em reuniões e palestras: a fraqueza do homem evidenciada na 
tentativa de obter vantagem diante de uma mulher sem a necessidade 
de contra argumentá-la.

Essa ofensiva machista que vem aparecendo em todos os setores 
da sociedade, inclusive nas discussões parlamentares. Recentemente, 
durante uma sessão no senado, quando as Senadoras Vanessa Grazziotin 
e Gleisi Hoffmann questionavam sobre possíveis nulidades advindas 
da forma como o processo de impeachment estava sendo conduzido, 
tiveram suas falas interrompidas pelo Senador Renan Calheiros, que 
não teve o menor constrangimento de falar em alto e bom tom: “Vou 
suspender a sessão por dois minutos, para que Vossas Excelências gritem 
em paz. Está suspensa a sessão por dois minutos” e, logo em seguida, 
retrucando de forma vergonhosa um questionamento apontado por 
uma das Senadoras, respondeu: “O meu pai me ensinou que o segredo 
da vida é comer pouco, dormir muito e não brigar com mulher”.

Porque discutir com uma mulher, se a fantasiosa “fragilidade 
feminina” reduziria seus argumentos à insignificância? É mais conve-
niente desqualificá-la ao invés de buscar argumentos para convencê-la. 
Tal mensagem ficou evidente naquele momento. Mas, a grande ques-
tão é que, por muito tempo, fatos como esses não eram visto a olhos 
nus. Apenas com a constância da luta feminista a sutileza dessas agres-
sões passaram a ser percebidas.

Com a participação das mulheres na vida social, é comum que as 
indagações complexas por elas formuladas deixem de ser respondidas 
em nome do álibi patriarcal; o endurecimento de suas posturas diante 
de injustiças passem a ser apontados como descontrole emocional, 
através da insistente provocação masculina na tentativa de produzir 
uma reação na mulher que afaste sua necessidade de argumentação 

diante daquilo que supostamente não possa ser levado a sério.

Bela recatada e do lar: (padronização de comportamentos)
Nesse contexto, vem a grande mídia e a necessidade de reforçar 

o modelo de mulher ideal: bela, recatada e do lar, cuja maior sorte 
da vida é casar com um cara que a convide para jantar em um “sofis-
ticado, caro e badalado restaurante, blindado nas paredes, no teto e 
no chão”. Um modelo ideal de mulher educada para casar, cuidar do 
filho e fazer visitas semanais ao dermatologista.

Esse modelo de mulher, segundo a revista mais reacionária 
do Brasil, lamentavelmente, ultrapassou os limites do machismo 
mundial, sendo alvo de chacota por vários jornais de todo o mundo, 
provocando reação em peso das mulheres brasileiras nas redes sociais.

A revista chegou ao extremo do mau gosto na produção de um 
reportagem que mais parecia matéria de revistas de fofocas. Mas, é 
preciso reconhecer que foi apenas uma exposição escancarada e hi-
perbólica daquilo que fica subtendido nos valores cultuados em nossa 
sociedade, quando somos ensinadas desde a infância a sermos dóceis, 
meigas, recatadas e belas, seguindo os padrões ditados de forma tão 
intensa para nós mulheres, entre unhas, depilações, cabelos, maquia-
gens, lipoaspirações, lipoesculturas, sandálias e roupas que mudam 
a cada estação… “Ninguém nasce mulher. Torna-se mulher”. Eis o 
sentido real da clássica frase de Simone Beauvoir, reforçando o pro-
cesso de construção feminina.

“Nada é orgânico, é tudo programado
E eu achando que tinha me libertado” 
(Admirável Chip novo–Pitty)

Janaína Paschoal: “Louca descontrolada” e “um parafuso a 
menos”, Pomba-gíria, histérica: (gaslighting)

Galighting é um termo que surgiu a partir do filme “Gaslight” 
– no contexto em que um homem faz com que a mulher seja consi-
derada louca e internada em um hospital para roubar sua herança. A 
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palavra “gaslight” faz referência às lâmpadas de gás da casa do casal, 
que o homem programa para se ligarem e desligarem repetidamente. 
O uso de tais artimanhas, geralmente, acontecem quando um homem 
tenta desestabilizar uma mulher, fazendo-a acreditar que é “louca”, 
“insana”, “burra”, “exagerada”,. “histérica” ou “dramática”.

Tais adjetivos sempre foram usados com formas de afastar as 
mulheres das discussões coletivas, colocando-as como seres emotivos 
demais, incapazes de tomar decisões importantes, de racionalizar. Isso 
fica evidenciado quando um ato de uma mulher, embora seja passível 
de críticas, como o foi no caso da advogada Janaína Paschoal, passa a 
ser qualificado dessa forma.5

Antes de tudo, não estou aqui para defender o ato de Janaína 
Paschoal durante uma das reuniões sobre o impeachment. Apenas 
para deixar bem claro que a performance exagerada da advogada nada 
tem a ver com gênero ao qual pertence. Ou seja, nada justifica a 
utilização de termos jocosos tipicamente utilizados para adjetivizar 
mulheres como forma de criticar sua postura. Acha que isso não é 
machismo? Então, veja como é difícil imaginar um homem referin-
do-se a outro como histérico, surtado, descontrolado e dramático…

A constatação que se faz a cada momento é que o machismo 
está presente em todas as ideologias, mesmo entre as pessoas que 
fizeram a opção pela esquerda, na luta pela igualdade. Isso ficou bem 
evidenciado nas reações e comentários sobre vídeo da advogada, cuja 
atitude foi teatral e reacionária, mas que não justifica as comparações 
que lhes foram feitas, nem a associação com o gênero.

O sexismo e o governo de Dilma Rousseff:
Sexismo é, conforme Karin Ellen von Smigay, “um vasto con-

junto de representações socialmente partilhadas, de opiniões e de 
tendência a práticas que desprezam, desqualificam, desautorizam e 
violentam as mulheres, tomadas como seres de menor prestígio social”

No governo da presidenta Dilma, vivenciamos todas as formas 

de sexismo possíveis de se imaginar. Chegou-se ao extremo com a 
confecção de adesivos com a imagem de Presidenta Dilma com as 
pernas abertas, a serem utilizados na bomba de gasolina, bem no lugar 
onde estaria situado o órgão sexual da presidenta. Segundo os seus 
defensores, seria uma espécie de “protesto” contra o preço da gasolina.

O fato é que nunca se imaginou um protesto contra atos pra-
ticados por homens realizados com essa conotação sexista, restando 
evidenciada a intensificação das represálias pelo simples fato de termos 
no governo uma presidenta mulher, que por sinal vem colecionando 
uma cartilha de formas machistas de protesto.

Em outra ocasião, a expressão “tchau, querida”, retirada de um 
áudio telefônico que vazou na mídia com uma conversa entre a pre-
sidenta Dilma e o ex-presidente Lula, ganhou reprodução nas redes 
sociais, por ter sido insistentemente repetida em tom de ironia durante 
a votação do processo de impeachment por parte de alguns deputados.

Não é demais rememorar, fato já citado no texto de Victoriana 
Leonora, publicado aqui no justificando, que o uso de expressões como 
“querida, gracinha e etc” utilizada por homens com tom totalmente 
pejorativo, vem sendo combatida por movimentos feministas de todo 
o mundo, inclusive, foi tema de campanha da ONU, numa temática 
que visava a igualdade de gênero e o empoderamento feminino.6

Outro ataque sexista à figura da presidenta Dilma foi a matéria 
publicada pela revista “Isto é” a qual se refere à presidenta com ex-
pressões como “explosões nervosas”, “surtos de descontrole”, em uma 
capa que por si só gera ofensividade, comparando-a à Rainha Maria, 
aquela carinhosamente apelidada de “a louca”. 7

Por fim, há de se reconhecer é que nenhuma das piadinhas 
sexistas teria ocorrido se estivéssemos no governo de homem.

Sociedade patriarcal:
Todos esses fatos seriam menos graves e talvez mais fáceis de 

combater se não tivessem sido praticados pelas próprias mulheres.
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Confesso que fiquei estarrecida ao ver mulheres julgando a 
moça vítima do ato brutal de estupro coletivo; ao ver mulheres usando 
de termos jocosos em referência à advogada do impeachment Janaína 
Pascoal, ao tomar conhecimento de que autoria da confecção dos ade-
sivos fora atribuída a uma mulher e que a autora da matéria publicada 
na “Isto é” também era mulher.

O fato é que vivemos em uma sociedade patriarcal, baseada em 
um sistema que foi construído historicamente com base nos privilé-
gios da classe masculina em detrimento da feminina. Situação que é 
refletida na ausência de mulheres nos livros de história, nos nomes 
da própria literatura, na participação da política. Uma sociedade que, 
apesar de apresentar contornos modernos, continua a escravizar a 
linguagem com suas formas masculinas; uma sociedade com uma re-
ligião patriarcal, que, na figura do homem, que reproduziu um Deus 
à sua imagem e semelhança, um Deus homem.

Vivemos em uma sociedade que criou as mulheres ser rivais, 
para competir entre si pela atenção e amor de um homem, como 
ensinou Simone Beavouir, essa foi a estratégia machista que a socie-
dade criou no intuito de dividí-las, enfraquecendo a união, e, assim, 
mantendo-as submissas, enquanto o homem foi educado para buscar 
o outro como cúmplice de suas conquista. 8

Assim, a repetição constante de verdadeiros mantras machistas 
tais como “mocinhas não fazem isso”, “isso é coisa de menino”, “é 
natural do homem trair”, “aquela mulher não merece o respeito” 
ou a mulher empoderada sendo chamada “mulher histérica e au-
toritária”, acaba incutindo tais ideias de forma tão forte em nosso 
subconsciente que muitas de nós reproduzimos diariamente, ainda 
que inconscientemente, atitudes machistas, seja quando encampa-
mos a questão da rivalidade, seja quando julgamos uma mulher 
de “vadia” ou “sem futuro”, pelo simples fato dessa mulher dispor 
livremente de sua sexualidade, seja quando cumprimos de forma 
inquestionável a opressão que nos é imposta.

“Pense, fale, compre, beba
Leia, vote, não se esqueça
Use, seja, ouça, diga
Tenha, more, gaste, viva” 
(Admirável chip novo–Pitty)

Essa forma mais que tradicional do machismo, que se ma-
nifesta no fato de uma pessoa julgar ou excluir uma mulher por 
ter comportamentos socialmente reprovados pela sociedade ma-
chista, sobretudo em razão de sua liberdade sexual se denomina de 
slutshaming.

Talvez, por essa razão, poderemos dizer que a mulher apenas 
reproduz o machismo e que, por isso, não pode ser considerada 
machista tal qual é um homem, sob pena de se criar uma falsa si-
metria entre a equivalência de um comportamento masculino e um 
comportamento feminino, já que a propagação de atitudes machis-
tas por parte de uma mulher, ainda que lhe possa trazer benefícios 
imediatos, está contribuindo para uma cadeia de privilégios mascu-
linos e de submissão feminina de um modo geral e, por conseguinte, 
opressão dela mesma. A título de exemplo, posso citar a autora 
da mencionada matéria da “Isto é”, Débora Bergamasco, que, em 
outra ocasião, teria sido vítima do machismo, quando publicou 
uma “reportagem” sobre a delação de Delcídio do Amaral, tendo, 
inclusive, relatado à impressa: “É a primeira vez que me vi diante 
de um machismo desta magnitude”.9

Assim, o machismo invisível nos coloca na posição de oprimi-
das e de opressoras ao mesmo tempo, sobretudo nos momentos de 
crise, quando mais dói o pouco que se retrocedeu do que o que muito 
que falta para ser alcançado.

Na verdade, o que se deve ter em mente é que o machismo não 
tem nome, nem ideologias, nem sujeitos individualizados. Eis que é 
um sistema opressor, embora relacionado diretamente a outros siste-
mas de opressão, assim como o é o racismo e outros que sustentam a 
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desigualdade entre as pessoas. É esse sistema que deve ser combatido.

“Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer
Reinstalar o sistema” ( Admirável chip novo–Pitty)

De mais a mais, é de se lembrar que assim como acontece em 
todo sistema opressor, poucas são as pessoas que, naturalmente privi-
legiadas por ele, usam da consciência para combatê-lo. Nesse ponto, 
é importante lembrar que na Revolução Francesa (1789), foi onde 
vivenciamos os maiores exemplo de mansplaining e bropriating. Por 
isso, antes de explicar o fato, vou conceituá-la

A maioria das mulheres nunca ouviu de mansplaining. Mas, a 
maioria delas foi vítima do que ela representa e praticamente todos 
os homens, inclusive os mais conscientes, praticam atitudes como 
essas. Trata-se do fato de o homem, dotado de autoconfiança excessi-
va, explicar para a mulher certo assunto no qual ela, evidentemente, 
sabe mais do que ele ou em uma situação despida de completa 
noção, um homem explicar para uma mulher que ela está errada a 
respeito de algo sobre o qual ela está certa. Já o bropriating ocorre 
quando um homem reproduz uma ideia de uma mulher como se 
fosse algo originalmente pensado por ele.

Retomando agora o fato: no auge da Revolução France-
sa, quando várias mulheres participavam intensamente, junto 
aos homens, da luta pelo ideal francês de igualdade, os próprios 
jacobinos resolveram se apropriar de muitas das ideias de suas com-
panheiras e descartá-las do processo de construção social e política, 
extinguindo, por decreto, 56 clubes políticos de mulheres entre os 
anos de 1789 e 1793. Os políticos jacobinos desprezaram a luta de 
suas parceiras ideológicas e encontraram na ideologia de Rousseau 
argumentos necessários para extirpar a participação política das mu-
lheres silenciando os protestos das revolucionárias.

“Não, senhor, sim, senhor
Não, senhor, sim, senhor” ( Admirável chip novo–Pitty)

Assim, por muitos anos mulheres sonharam com o tempo 

em que os seus nomes estariam nos livros de história; sonharam 
com o tempo em que o número de mulheres na política seria igual 
ao número de homens; sonharam com liberdade para ser o que 
quiser, apenas isso; sonharam com um dia em que não precisariam 
de um instrumento legal para garantir-lhes respeito, que apenas elas 
(e mais ninguém) teria domínio sobre seu o próprio. Mulheres como 
Olga Benário, Margaret Thatcher, Joana D’arc, Simone de Beauvoir, 
Marie Curie, Frida kahlo (e muitas outras que a história fez questão 
de apagar dos livros) sonharam e lutaram. Mas, não tiveram opor-
tunidade de ver a colheita, eis que os frutos que colhemos hoje são 
consequências de uma luta de ontem. A luta de hoje, provavelmente, 
só será colhida amanhã.

Nesse momento, vem a calhar a advertência de Simone de Bea-
vouir: “Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou 
religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados”. É 
que no meio de uma crise, muitos poderes são subtraídos, restando 
a alguns homens apenas a superioridade frente as mulheres.

E a nós, mulheres, o que resta nessa crise é a ajuda mútua 
de umas às outras, sem julgamentos, pois só assim conseguiremos 
conquistar espaços e direitos que nos foram furtados. Algo nos dará 
empoderamento necessário para combater às opressões, rompendo 
com o estigma da rivalidade. Com essa consciência nos tornaremos 
mais fortes para desconstruir os papéis de submissão que a sociedade 
nos impõe. Para aquelas que já são auto-vigilantes, cabe como inspi-
ração um apelo formulado através de uma paráfrase de Ernesto Che 
Guevara: não esperem a colheita, estejam sempre a semear.

Essa união entre mulheres como uma ferramenta poderosa 
para o empoderamento denominamos de sororidade e empodera-
mento é o que precisamos para alcançar a equidade e desconstruir 
os papéis que a sociedade machista nos impõe
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TRANSVERSAL, VISCERAL!
Adriana da Rocha Leite74

Há meses não escrevo. Eu, que sempre quis registrar tudo, numa 
ânsia de nada perder, simplesmente me calei. Fiquei perdida no labi-
rinto de ideias. Nada escrevi. Tudo senti. Calei-me. Páginas e páginas 
em branco, amarelando... Sem registro, sem presságios, só estágios...

Não me angustiei. Meu silêncio foi eloquente em respostas e 
diálogos (sobre tudo, sobre nada, sobre mim, sobre nós). Teve saber 
de epifania, de pura revelação: quis e olhei para mim, assim, olhos 
na alma... Olhei para aquele espaço que somente agora me dei a co-
nhecer, embora seja a minha essência, seiva da minha vida. Revelação 
de tudo que ignorei, que recusei a aceitar e lutei para não viver. Luta 
inútil (felizmente). Estou vivendo meus medos e inseguranças, fragi-
lidades e perseveranças como nunca ousei.

Eu, que sem saber neguei-me a maturidade de ser Divina e 
dei-me, inconscientemente, a pseudo estabilidade de ser criança, des-
cubro-me Feminina, Mulher! Que luta, que dor, que parto!

Calei-me e nada escrevi. Perdi a linearidade, que nunca tive, 
mas que fazia parte de mim. Nada me parece confuso, ainda que eu 
pense, sinta e reaja de forma totalmente contraditória. Paradoxo.

Meu silêncio me deixou exposta: nunca me revelei tanto, meu 
Deus! Não fugi das palavras. Fugi da escrita reveladora. Enfrentei-me 
e olhei nos olhos dos demônios que desde sempre me possuíram, 
embora eu fingisse não vê-los, dando-lhes outros nomes.

Fantasiei mundos que não eram meus. Não mais o farei, não 
agora, não hoje. Quero voltar a falar, balbuciar palavras que esqueci, 

74 Advogada, empresária, mediadora de conflitos e instrutora em mediação pelo CNJ (Con-
selho Nacional de Justiça). Nascida aquariana em Itapetininga/SP (1974). Escolheu ser es-
critora para ouvir silêncios, pedidos de socorro e manifestações de liberdade – epifanias 
subjetivas e reveladoras do Ser Mulher. E-mail: adriana@lexmediare.com.br

reaprender o abecedário do afeto e do viver, juntar sílabas, formar pala-
vras, uma pequena frase, um parágrafo completo e enfim, o meu texto...

Sim, estou aprendendo a falar. Eu que sempre abusei e até me en-
gasguei com as palavras, resolvi abandoná-las. As perdi completamente. 
Mas reaprendo rápido, por escolha, mais do que por necessidade. Tenho 
muito a revelar e a relevar. Mas agora não é fuga, é real, é palpável. Sou 
inteira: corpo, alma, coração, saliva, suor, palpitação...

Precisei das páginas em branco. Convivi com elas diariamente 
para entender o quanto me é imperioso falar. Ainda que todo o meu 
sentir e pensar não sejam passíveis de transcrição (ai, que medo!).

Falo pela escrita. Escrevo porque me sufoca deixar tanto dentro 
de mim. Reticências...Exclamações!! Interrogações?? Negativas e afir-
mações. Tudo sou eu!

Engasgo-me com a boca cheia de monólogos e diálogos. Frases 
feitas, inacabadas. Frases minhas. Fragmentos desta vida que me 
enerva, subjuga, mas também enaltece, empodera. Enaltece e me ir-
radia de felicidade e alegria. Dançantes. Pungentes.

Sem saber porque e para onde tudo me conduzirá, prossigo.

Reconheço: eu andava muito triste, tão sozinha. Agora? Estou 
amando! Tudo é novo: cheiros, sabores, prazeres...

Não é a mesma pessoa de antes, mas também não é outra. Eis 
o paradoxo do espaço-tempo-ser-não-ser. Renascidos, metamorfo-
seados estamos.

A virada aconteceu! Eu queria, mas não acreditava que pudesse 
se concretizar. Depois de tudo rompido, haveria chance de retomada? 
É que a pergunta estava errada. O rompimento não enseja retomada 
– não se deve viver o já vivido. Eu queria o novo. Experimentações! 
Sensações! Abertura para ouvir e silêncio para falar. Tanto a dizer, 
bastando o olhar. Um olhar.

Senti e sabia que tudo ruíra e que um novo tempo chegara...
Boas novas.
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Não titubeei. Porque o queria assim, decidido, completo, decla-
rado. Amar e ser amada. Eu aceito! Eu te Amo! Eu Me Amo!

Não tenho medo do que sempre busquei e quis. Quero mais, 
porque assim me completo. Chega de migalhas, do menos, das pi-
cuinhas. Nada disso me interessa. Nada disso me alimenta. Já os 
experimentei e por eles fui intoxicada. Punida. Cuspida. Quase me 
tiraram o sopro de vida.

Sei e conheço meus limites e limitações, mas não me sucumbo a 
eles. São pequenos, rasos, superficiais. Mesquinhos. Hoje, somente eu 
posso me limitar. Vivo minhas escolhas e as quero plenamente. Hades não 
me levará novamente. Agora aceito apenas a visita de Cupido e de Eros.

Acabou o silêncio. Já ouvi, ouvi e continuei ouvindo. Já pensei, 
pensei e continuei pensando. Já chorei, chorei e parei de chorar. Já 
falei, falei e continuarei AMANDO!...

EMPODERAMENTO FEMININO NA MEDIAÇÃO
Adriana da Rocha Leite

Inicialmente é preciso esclarecer que a mediação não tem como 
meta final o acordo em si e pode ser utilizada tanto na solução como 
na prevenção de conflitos. É um equívoco comum associá-la à bar-
ganha de direitos (cada um tem que ceder um pouco), quando seu 
objetivo, na verdade, é o restabelecimento da comunicação adequada.

Nas questões familiares o problema de comunicação é ainda 
mais amplo, pois envolve questões emocionais complexas, associadas 
às diferenças culturais, sociais, ideológicas e até mesmo econômicas.

O rompimento das relações afetivas costuma ser marcado pela 
dificuldade de resolver as pendências de forma equilibrada, focali-
zando posições, normalmente marcadas pela frustração e insatisfação 
e não os interesses (o que realmente é importante) dos envolvidos.

Infelizmente, a visão de que o divórcio acaba com a família agrava 
consideravelmente a situação, pois dificulta a percepção do casal de que 
a relação sofre uma mudança, uma transformação, não necessariamente 
ruim; depende de como o processo de ruptura é conduzido.

Mediação não é terapia e nem deve sê-lo. É uma opção viável 
para solução de conflitos, uma forma facilitadora para que as relações 
subsistam apesar do rompimento e, preventiva em relação aos episó-
dios de violência (física, psíquica ou verbal). Foca-se no novo plano 
familiar, construído e decidido por ambos e não transferido a terceiros 
como acontece no processo judicial comum.

O empoderamento feminino está diretamente ligado ao respei-
to às opiniões e manifestações feitas durante a sessão de mediação. A 
mulher se fortalece para decidir sobre a própria vida e a de sua família, 
evitando ciclos violentos, sem, contudo, adotar a “vitimização” e sem 
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repetir antigos padrões de ação/
reação. Evidentemente que não 
se trata de afastar a proteção às 
mulheres, mas de favorecer que 
elas reconheçam que podem ser 
sujeito ativo da própria vida, 
rompendo os estigmas de “sexo 
frágil” ao buscar o equilíbrio e a 
igualdade nas relações.

Inegável que a violência 
é resultado da falta de habili-
dade para o diálogo. Toda ação 
violenta se forma a partir do 
desejo de “ganhar a batalha”, 
ter e dar a última palavra. Há 

uma comunicação falha, inadequada. A tendência é culpar o outro 
pelo fracasso do casamento ou do relacionamento, isolando o “pro-
blema” nas expectativas frustradas, ou seja, evita-se a contextualização, 
a origem da crise.

Infelizmente, a visão de que os conflitos são negativos, também 
causa paralisação, principalmente em relação às mulheres, cultural-
mente “treinadas” para obedecer e aceitar cordialmente seu “destino”, 
porém, conflitos são oportunidades para se questionar comportamen-
tos e posturas, momento de alterar o que não deu certo, de enfrentar 
as adversidades e alterar a dinâmica familiar e até mesmo a social.

A percepção da necessidade de se trabalhar os conflitos em sua 
real perspectiva (sem excessos e sem amenizações) favorece a constru-
ção de um novo tipo de relação, não reconciliatório, mas de respeito 
mútuo: empoderamento completo!

ASSIM EU QUERERIA MEU PRIMEIRO POEMA 
FEMINISTA
Lúcia de Fátima Araújo75

Que fosse ardente dizendo
que minha timidez literária não me impede
de erguer a voz para falar sobre o aborto
essa palavra maldita
dita às escondidas 
por mulheres escorraçadas
de vozes refugiadas nas entrelinhas
dum texto clandestino
encontrado por acaso num livro 
duma escritora feminista
Que fosse firme na voz
duma mulher anônima
numa cidade arcaica
Mulher atrevida que levanta sua voz
laica
por entre vozes potentes
de padres, pastores
juízes, políticos, médicos
beatos, espíritas, testemunha de jeová
Mulher que não dá cartaz pra vozes do além
dos dogmas das trevas
Que ergue sua voz
num texto inflamado
de protesto de rua
Que chamasse outras mulheres

75 Professora da rede estadual de ensino do RN, defensora do Estado laico, militante feminista. 
LGBT do Movimento Mulheres do Seridó, de Caicó – RN. E-mail: araujolf@bol.com.br
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de todos os recantos do país
mulheres de mentes aprisionadas
num corpo vigiado
de útero crucificado
Assim me quereria poeta
Gritando bem alto: aborto, 
a mulher decide!

VOCÊ É POESIA
Karina Guerreiro de Sá76

Amanhã se fizera presente. Chegara mais uma vez atrasada no 
pavilhão de aulas, pensando nas coisas por fazer e no rosto do profes-
sor ao entrar na classe, quando deparei com aquelas palavras escritas 
no degrau da escadaria:

“ Você é mais poesia que mulher”, tendo ao lado o desenho de 
um pequeno coração azul. Parei.

Quem teria escrito aquela frase? Tão simples e ao mesmo tempo 
profunda? Desacelerei...

Correr tanto? Preencher dias com responsabilidades, expecta-
tivas, agonias. Fardos pesados enrugam a alma, nos robotizam, fazem 
esquecer nossa essência, a beleza.

Naquele dia a poesia homenageava todas as mulheres: lindas, 
rotas, fortes, frágeis, amorosas, determinadas, sabias, ausentes… Ela 
nos torna leves. Brisa suave a colorir a vida. Nos faz meninas, a rir de 
nós mesmas. A ver beleza onde outros vêm o nada. A silenciar-nos 
com o canto dos passarinhos e ouvir a música que vive em nós. Nos 
faz sentir o suave calor do sol acariciando a pele.

A poesia me esperava sem pressa, lembrando que sempre estará 
no caminho. Basta sentir.

Subi as escadas, dessa vez com vagar, entrei na sala. O professor 
olhou por cima dos óculos:

76 É advogada. Em 2004 estudou Direitos Humanos na Inglaterra, retornou a Salvador, sua 
cidade natal, onde trabalhou nessa área até 2015. Apaixonada por literatura começou a es-
crever contos e poesias em 2013. Em 2015 foi selecionada no edital Bolsas de Fomento à 
Literatura do Ministério da Cultura, na categoria Criação Literária. Em 2016 participou do 
projeto “ Pé de Poesia” com poema; no mesmo ano publicou conto de sua autoria na revista 
“La Baguette”. Em 2017 participou com conto na “Antologia de poesia, contos e crônicas. 
Scortecci, 35 anos”. E-mail: karinaguerreirodesa@hotmail.com

mailto:karinaguerreirodesa@hotmail.com
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- E hoje?! Qual o motivo do atraso?

- A poesia me parou na escada
MAYA
Lia Testa77

é bicho e gente na sua dança
batuqueira bandalheira roda gira move
é gente e bicho na sua dança
tem cheiro de salmoura
é gente gente na sua vadiagem
mata come cava colhe
miríades de beleza maquiada
é bicho que come bicho
tamborilando no couro na carne
encarnada bate bate bota fora a fala
de ba.lan.gan.dãs
fitas folhas figas uma flor lilás na cabeça
santos nas pulseiras a tilintar
berenguendéns berenguendéns berenguendéns
para olhos negros e negros de cor
para bardos lascivos ver balançar
corpo que rodopia para e rodopia
com véus porque é gente e bicho e dança

77 Sou professora da Universidade Federal do Tocantins (UFT), de literatura na graduação e na 
pós-graduação em Letras. Sou mestre em Letras e doutora em comunicação e semiótica. O 
poema escolhido para compor essa coletânea foi publicado em meu primeiro livro de poesia, o 
“Guizos da carne: pelos decibéis do corpo” (SP/2014), livro que juntamente com outras jovens 
autoras de SP, ganhou o Edital do PROAC - SP).  E-mail: poetisalia@gmail.com
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CLARISSA PINKOLA ESTÉS E VIRGÍNIA WOOLF: 
A CRIATIVIDADE DA MULHER
Priscilla Leal78

Era uma vez, um rico fidalgo que cortejou uma moça pobre, 
mas muito bonita, e conquistou seu afeto. Com ela teve dois filhos, 
mas ele não se dispôs a se casar com ela. Um dia, comunicou que 
estava indo para a Espanha casar-se com uma moça rica, escolhida por 
sua família, e que levaria seus dois filhos com ele. A jovem mãe ficou 
fora de si. Enfurecida, arranhou o rosto do homem e o seu próprio 
rosto. Apanhou os dois filhos pequenos e se jogou com eles na corren-
teza de um rio. A alma da mulher subiu aos céus. Lá, o porteiro-mor 
avisou que ela só poderia entrar depois de resgatar os filhos. Por isso 
dizem que, quando anoitece, as crianças não podem ficar nas margens 
dos rios. A La Llorona pode confundi-los e levá-los para o céu.

A versão mais moderna da história conta que o fidalgo tinha 
uma fábrica junto ao rio. Algo, no entanto, deu errado. Durante a 
gravidez, La Llorona bebeu água do rio. Seus filhos, dois meninos 
gêmeos, nasceram cegos e unidos por uma membrana, pois o fidalgo 
tinha envenenado o rio com os dejetos da sua fábrica.

O fidalgo disse a La Llorona que não a queria mais, nem os 
filhos. Foi embora e casou-se com outra mulher. La Llorona, com dor, 
jogou seus filhos no rio e, depois, caiu morta. Essa é a lenda de La 
Llorona, descrita por Clarissa Pinkola no livro “Mulheres que Correm 
com Lobos” e trata da vida criativa da mulher. La Llorona representa 
a mulher que tem sua vida criativa contaminada, que se perde da sua 

78 Sou formada em Direito, com pós em gestão cultural pelo Centro Universitário Senac. Tam-
bém sou atriz formada pelo Teatro Escola Macunaíma. Desde 2012 me dedico a discutir a 
produção artística das mulheres. Idealizei e produzi o projeto “Mulheres Artistas na Ditadura”, 
que foi patrocinado pela Caixa Cultural e seguiu em parceria com a Coordenação de Direitos 
à Memória e à Verdade, com apresentações no Cine Direito Humanos e no CEU Perus, e 
o projeto “Las Abuelitas”, um site para reunir e divulgar o trabalho das mulheres artistas. 
pricruzleal@hotmail.com - http://obviousmag.org/las_abuelitas/2015/clarissa-pinkola-estes-
-e-virginia-woolf-a-criatividade-da-mulher.html

criação, que interrompe sua criatividade. A busca pelos filhos, nada 
mais é que o resgate desesperado dessa força vital que para de correr 
no corpo da mulher, deixando-a cansada, sem energia, acomodada.

Essa contaminação pode ser interna ou externa. A mulher pode 
se autossabotar deixando os inimigos internos atacarem sua criativida-
de “eu não sei fazer nada mesmo”, “preciso estudar mais”, “primeiro 
vou arrumar a casa, depois escrevo” e etc. Nesse caso é necessário 
um mergulho interior para fazer a limpeza do rio, resgatar os filhos 
atirados à correnteza que se perderam da mãe.

Mas também essa contaminação pode ser externa, e aqui trago 
o livro da escritora inglesa Virgínia Woolf: “Um teto todo seu”. Esse 
livro nasceu de dois artigos que Virgínia escreveu para a Arts Society e 
cujo tema era “mulher e ficção”.

Nessa obra Virgínia ressalta as dificuldades sociais das mulheres 
para escrever. Em síntese a autora destaca o fato das mulheres terem 
que ajudar nos trabalhos domésticos, não irem à escola, não terem 
dinheiro e, principalmente, não terem um lugar para escrever, um 
teto todo seu. Destaca ainda o desencorajamento social. Quer dizer, 
a mulher escritora tinha que ouvir “você não pode fazer isso, você é 
incapaz de fazer aquilo”, e tinha que despender tempo e energia para 
provar que poderia sim escrever.

Esses são os inimigos externos que Clarissa também destaca 
em seu texto. Sempre por trás do ato de escrever, pintar, pensar, 
curar, falar, cozinhar, fazer, tem um rio que corre livre. Porém, esse 
rio pode ser poluído por forças externas, da cultura em que essa 
mulher está inserida. Ele é poluído quando a sociedade diz que as 
ideias da mulher são inúteis, que não adianta ela se esforçar, nin-
guém vai se interessar, que continuar é bobagem. Essa mulher então 
vai sendo minada e vai acreditando em cada palavra. Ou, como diz 
Virgínia, o esforço para provar que ela é capaz, contamina sua pro-
dução criativa, que não consegue fluir por si mesma.

Essa poluição acontece nas pequenas coisas. Quando desprezamos 

http://obviousmag.org/las_abuelitas/2015/clarissa-pinkola-estes-e-virginia-woolf-a-criatividade-da-mulher.html
http://obviousmag.org/las_abuelitas/2015/clarissa-pinkola-estes-e-virginia-woolf-a-criatividade-da-mulher.html
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o trabalho de uma artesã porque não tem retorno financeiro, quando 
impedimos uma filha de praticar uma atividade artística, porque jul-
gamos ser “coisa de homem”, quando não elogiamos aquele prato 
delicioso, por pensar que simplesmente é obrigação daquela mulher. 
A mulher pode optar em viver do seu trabalho criativo, como pode 
praticá-lo sozinha em seu quarto como forma de expressão. Não vou 
entrar no mérito se é ou não artista, a discussão é o impulso que faz essa 
mulher criar. Se vivemos em uma sociedade patriarcal que não inseriu 
as mulheres na historiografia da arte, como criar referências de respeito 
ao trabalho criativo das mulheres?

Virgínia Woolf começa seu texto narrando seu processo cria-
tivo para escrever aquele ensaio. E ela é interrompida diversas vezes. 
Primeiro porque está andando no gramado da Universidade e mu-
lheres não poderiam andar por ali, depois porque para entrar na 
biblioteca, por ser mulher, era necessária uma autorização, e por 
aí vai. Virgínia escreve no século passado, mas hoje também não 
impedimos o fluxo criativo das mulheres?

Eu ouso afirmar que sim. Que ainda vivemos em uma socie-
dade na qual a mulher tem que provar que sua arte ou até mesmo 
seu hobby é digno de respeito. É só pensarmos na mãe que tricota e 
é interrompida o tempo todo pelos filhos, afinal ela não está fazendo 
nada, é trivial, não é importante. O problema é que a mulher vai 
introjetando isso. Ela realmente acredita que o assado que ela faz de 
domingo, cujo prato ela enfeita e a receita inventa, é sua obrigação, 
nada mais. Ela se perde dos elogios, não valoriza seu poder criativo. 
Se for elogiada, certamente vai responder “isso não é nada, é só um 
assado”. O artesanato dela fica escondido, o tricô parado na gaveta 
para quando ela tiver tempo, e por aí vai.

E a mulher que quer viver da sua arte, muitas vezes se esconde: 
“Não estou pronta”, “Preciso estudar mais”, “quando eu estiver pronta 
mostro minha arte”. Muitas se escondem em lugares relacionados à 
atividade criativa, mas que não é a atividade criativa.

Para criar é necessário inspiração, concentração, organização, 

implementação e manutenção. Virgínia Woolf já defende isso na 
década de 30 quando diz “a mulher precisa ter dinheiro e um teto 
todo seu para escrever”.

Mas como criar essas possibilidades se nos faltam referências de 
mulheres que percorreram esse caminho, infelizmente são poucas as 
que chegaram até nós, e somos bombardeadas com afirmação de que 
mulher pode fazer isso e não aquilo? Se ainda temos que provar que 
podemos criar em determinadas áreas?

A arte acaba sendo deixada para momentos roubados, curtos 
e que sobram.

Clarissa Pinkola afirma que se a mulher vive em uma cultura 
que agride sua função criadora, é isso que ela vai incorporando em 
sua psique: uma força esfacelada e doente e não uma força sã, cheia 
de vitalidade e potencial.

No entanto, esse texto não tem como pretensão vitimizar a 
mulher ou apontar eventuais desculpas. A história é como é e o mo-
vimento de mudança deve vir de todos os lados e, felizmente, está 
vindo: das pesquisadoras, artistas, grupos feministas. Mulheres que 
estão repensando seu lugar na história e questionando-a.

Hoje podemos burlar essas regras. Podemos nos unir.
Virgínia Woolf escreveu esse belíssimo ensaio que hoje pode-

mos ler, sublinhar e discutir. Clarissa Pinkola em seu texto afirma que 
podemos reassumir o rio: seja sensível e selvagem, comece, proteja o 
tempo, fique com a criatividade, proteja a vida criativa, ofereça alimen-
tos para a vida criativa, forje seu verdadeiro trabalho e aceite elogios.

Aceitar elogios não é perder o bom senso. Se a mulher sabe que 
seu trabalho está no começo, que ainda não tem forma, se ela tem 
consciência do seu papel de criadora, ela tem noção do que é um elogio 
bajulador, mentiroso e do que é um elogio honesto e construtivo.

Ir para os extremos pode ser, inclusive, outra forma de boi-
cote interno, pois se eu acredito que meu trabalho é o máximo, 
também paro ali. A fantasia completamente divorciada da realidade 
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é paralisante tanto quanto o pensamento destrutivo.

Quando ela diz “aceitar elogios” é para a mulher, principal-
mente, se cercar de pessoas que darão esse olhar positivo a ela. Mais 
uma vez não estou falando de um coro de pessoas falsas que vão falar 
o que você quer ouvir. Mas pessoas que entendem sua criatividade e 
compartilham dela, que admiram seu rio.

Isso porque, muitas vezes nos cercamos de pessoas opostas. 
Pessoas que desprezam nosso trabalho, nosso bordado, que acham 
que nosso alimento é pura obrigação e que nosso artesanato não tem 
serventia. Que estar no palco é vaidade de menina, que nossa voz 
é bonitinha no chuveiro, que nosso livro tem que ficar na gaveta e 
nossas poesias na agenda. Não! Essas pessoas só servem para aumentar 
as vozes de uma cultura que definiu onde uma mulher pode expressar 
sua criatividade e onde ela não pode.

Já pensou a energia que se gasta tentando provar o contrário? 
Virgínia Woolf já trouxe isso no século passado, porque continua-
mos repetindo?

Temos mais sorte que a Virgínia. Pois com a internet e as redes 
sociais, podemos encontrar nossa turma. Experimenta jogar “mulher 
literatura”, “artesanato”, “graffiti e minas” e você encontrará muitas 
parceiras. Pegue um tempo para discutir seu ponto no bordado com 
aquela colega que também borda para relaxar. Esse relaxamento é o 
rio correndo limpo e livre, é a La Llorona com seus dois filhos.

E quando alguém elogiar o seu assado, aceite! Certamente 
está delicioso.

Cerque-se de quem vai somar.

E se alimente também. Leia Virgínia, Clarissa, Simone, Michel-
le… grandes mulheres! Leia grandes homens também. Entender o início 
e o caminho das coisas é ganhar argumento contra o boicote e impedir 
que sua La Llorona jogue seus filhos no rio… os filhos são sua cria, sua 
criação, a capacidade de produzir algo onde antes não havia nada!

A DOR EM TRANSE
Carla Estela Rodrigues79

Para as mulheres, imagino que vocês gostarão de ler esta poesia.

E lembrem-se: diante do sol, o novo.

Ela me captura.

Nela mergulho, contraceno,

me desnudo e exponho a minha alma.
Faz ressurgir o inferno.
Campo de batalha.

Coabita no meu corpo,
gritos, certezas, neuroses, dúvidas e angústias.
Marcas de um tempo de terror.
É como tocar novamente o monstro.
Filho de Hera.

Meus músculos são percorridos por tremores,
pesadelos constantes.
Excesso de covardia.
Ciclo vicioso.
Doença grave.

Vomito.
Lágrimas afloram.
Exorcizo meus fantasmas.
Depois o silêncio.
É tanta tristeza.

Sou filha desta desumanidade,

79 Anda no caminho das corajosas: é feminista, pesquisadora e advogada. Era triste por não 
saber dançar, hoje é feliz por saber escrever. E-mail: carla.estela_@hotmail.com
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coisificada pelo homem,
reduzida a um instrumento de gozo e servidão.
Buraco aberto.
Ameaça, adulteração.

Metamorfose, asa de borboleta.
No medo à liberdade.
Vamos abrir o bico.
É preciso coragem.
Desconstruir a construção.

Et cetera.
Volto à estrada.
A vida segue.
Os fantasmas se dissipam.
O que a memória odeia não se eterniza.

EVA
Paula Bajer80

Eva e suas crianças voltando da escola em um fim de tarde.

O sol fraco na calçada e Eva com frio. O casaco azul no sofá 
da sala. Nunca se esquecia de colocar os casacos dos meninos nas 
mochilas e eles estavam agasalhados e ela não.

Eva faz sempre tudo certo. Os meninos comem carne e legu-
mes, peixe e legumes, frango e legumes. Frutas e de vez em quando 
um pedaço de bolo ou de chocolate.

Mas eles brincam pouco e não são amigos.

Se um dia a tristeza de Eva for embora ela não saberá o que 
fazer. Espalha a própria tristeza para os meninos, o mais velho com 
nove e o mais novo com sete. Muito magros, os dois. Camisas listra-
das. Pedro e Joaquim.

O pai que seria o deles foi morar com uma moça quando o mais 
novo tinha um ano. Mesmo casado com Eva ele namorava a moça e 
nunca escondeu isso de ninguém, o namoro.

Antes de Eva admitir a traição, antes de ouvir o marido con-
versando com a outra de maneira amorosa ao telefone, era quase que 
contente. Sorria uma vez ou outra. Depois, não.

Naquele dia em que ela sentiu frio na volta da escola, Pedro 

80 Estudou direito na USP, onde obteve títulos de mestre e doutor em direito processual penal. 
É Procuradora da República. Escreveu livros jurídicos (Ação penal condenatória -Saraiva- e 
Igualdade no direito processual penal brasileiro-Revista dos Tribunais). Em Punição e liber-
dade no Brasil (versão digital), explica a história do processo penal. Publicou diversos artigos 
acadêmicos. Foi coordenadora da Revista Brasileira de Ciências Criminais e integrou direto-
ria do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Escreve ficção desde 2012. Publicou “Via-
gem sentimental ao Japão” (Editora Apicuri), “Nove tiros em Chef Lidu” (Editora Circuito) e 
“Feliz aniversário, Sílvia” (Editora Patuá). Integra o Coletivo Literário Martelinho de Ouro, 
só de mulheres, com quem já publicou contos diversas coletâneas. Tem os blogs lolitaimagi-
nario.com e cheflidu.com. E-mail: pbajer@uol.com.br

http://cheflidu.com/
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soltou a mão e saiu correndo. O carro que passava brecou. Eva falou 
desculpa para o motorista, pegou na mão do menino com força, 
nem olhou para ele.

Ele não conseguiu falar nem para a mãe e nem para o irmão a 
sensação de escapar por um triz. Ninguém comentou.

Chegando em casa, Eva falou para eles arrumarem as mochi-
las, trocarem de roupa e fazerem a lição. Pedro chegou perto dela e 
teve quase a intenção de falar que pelo menos estava vivo. Ela não 
olhou para ele.

Terminada a lição, Pedro procurou a mãe no quarto. Ela estava 
sentada na cama olhando para a parede branca daquele quarto com 
uma cama de casal. Ela fez um carinho muito breve na testa dele. Ele 
sorriu e voltou para a sala.

Eva saiu do quarto e sentou-se no sofá da sala perto dos me-
ninos antes de preparar o jantar. Ligou a televisão e estava passando 
um filme com a Ingrid Bergman, Flor de Cacto, uma cena em que ela 
dança vestida de azul. Eva sorriu com a dança desajeitada de Ingrid. 
Olhou para o casaco azul que estava ali. Vestiu e se sentiu melhor. No 
dia seguinte seguraria a mão dos meninos com mais força.

RESENHA – A GAROTA DINAMARQUESA
Luciana Pimenta81

“O corpo é a prisão da alma”
“O corpo é a prisão da alma”, disse Platão, ao tratar da imortali-

dade da alma e do acesso ao mundo das ideias (realidade transcendente, 
inteligível) por oposição – hierárquica – ao mundo das coisas (realidade 
imanente, sensível e, necessariamente, marcada pela imperfeição). No 
mito do cocheiro, Platão compara a alma a uma carruagem puxada 
por dois cavalos (a coragem e os sentimentos). Na metáfora, o corpo 
humano é a carruagem, a razão é o cocheiro, que o conduz os sentimen-
tos e a coragem (cavalos) através das rédeas (pensamentos).

Ainda que não esteja em questão a imortalidade da alma, 
mas a harmonia entre o corpo e a alma, no caso de Einar Wegener 
(Eddie Redmayne), os cavalos (os sentimentos) estão desconectados 
da carruagem (corpo), porque Einer se sente mulher no corpo de um 
homem. Esse é o ponto central do filme A Garota Dinamarquesa 
(EUA–2015), de Tom Hopper, inspirado no romance homônimo de 
David Ebershoff e no fato verídico de que Einar Mogens Wegener foi 
a primeira pessoa no mundo a se submeter à cirurgia de readequação 
sexual, nos idos de 1920, para se tornar ou dar corpo a Lili Elbe, uma 
vez que Einar afirma que Lili sempre existiu em seu interior.

Einer é um jovem pintor dinamarquês, casado com o Gerda 
Wegener (Alicia Vikander), também pintora, que no filme, aquém ou 

81 Professora, poeta e mãe de duas crianças lindas. Doutora em Direito Processual, pela PUC-
Minas, e Mestre em Filosofia Social e Política, pela UFMG; Coordenadora do Projeto Direi-
to e Literatura, desenvolvido na PUC Minas, vinculado Grupo de Pesquisa registrado junto 
ao CNPq, Direito e Literatura: um olhar para as questões humanas e sociais a partir da 
Literatura. Leciona Filosofia do Direito e Hermenêutica e Argumentação Jurídica, no curso 
de Direito da PUC Minas, desde fevereiro de 2001, e tem três livros de poemas publicados: 
Aprendizagem no Espelho (2000); Heranças (2016) e Morada (2017). E-mail: pereirapimen-
ta@hotmail.com
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além da vida como ela é, para usar um termo de Nelson Rodrigues, a 
despeito da angústia e do assombro de descobrir Lili no corpo de Einer, 
lhe dedica um amor desmedido a partir do qual, além de pintá-la (Lili), 
em trabalhos que lhe rendem notoriedade e fama, acompanha Einer em 
todo o processo de investigação clínica de sua mudança comportamen-
tal, quando decide assumir no mundo exterior aquela que habitava seu 
mundo interior, bem como nos procedimentos cirúrgicos.

Se quesitos como a voz e o caminhar de Einer, o piano meló-
dico, o cachorro e o apelo emocional tornam a qualidade do filme 
discutível, para alguns, a importância de se dar visibilidade ao tema 
não parece ou não deveria deixar dúvida, eis que é de enorme impor-
tância no debate contemporâneo em torno do gênero, que só é o que 
é depois da década de 70, do século passado, por meio dos esforços de 
pesquisadoras norte-americanas feministas que usavam a terminologia 
“gender” para falar das origens exclusivamente sociais das identidades 
subjetivas de homens e mulheres e das distinções baseadas no sexo, 
indicando uma rejeição ao determinismo biológico implícito no uso 
de termos como “sexo” ou “diferença sexual”.

De fato, muita gente ainda faz confusão entre a sexualidade e o 
gênero, mas o gênero, nos termos da construção conceitual já mencio-
nada, rejeita as justificativas biológicas e se torna uma forma de indicar 
a criação inteiramente social e cultural das ideias sobre as identidades 
subjetivas e os papéis dos homens e das mulheres. Assim, identidade 
de gênero não tem, necessariamente, ligação com o sexo anatômico 
do ser. A identidade de gênero, diversamente, nos coloca novamente 
em contato com Platão e sua filosofia fundante da cultura dualista 
ocidental, na qual se vê, dentre outras dualidades, a polaridade das 
posições ocupadas pelo homem e pela mulher e seus lugares naturais, 
tão bem delineados por seu discípulo Aristóteles, em cujo contexto 
não é descabido lembrar o papel da mulher como mera procriadora.

A transexualidade ainda figura no CID-10 (Código inter-
nacional de Doenças, elaborado pela OMS) como Transtorno de 
Identidade de Gênero, donde decorre um movimento mundial no 

sentido da despatologização das identidades Trans (Stop Trans Pa-
thologization 2012), entendendo-se por transexual a pessoa que 
possui identificação psicossocial contrária aos seus órgãos genitais 
externos. Nesse percurso, a França foi o primeiro país do mundo a 
dar esse passo e o Brasil também está nesta luta.

Do ponto de vista legal, muitas questões ainda precisam ser 
tratadas, porque, a ausência de legislação específica, por um lado, e a 
dificuldade que alguns magistrados têm de aplicar o direito a partir dos 
princípios constitucionais – que, sem qualquer dúvida, são normas jurí-
dicas dotadas de obrigatoriedade – colocam os interessados na sentença 
judicial que declare a alteração do registro civil, dentre outras questões 
a serem resolvidas, à mercê de entendimentos subjetivos.

Ao falar de A Garota Dinamarquesa não está em questão, 
pois, falar apenas do filme, mas expor os fantasmas, individuais e 
sociais, que vêm à tona, na sala escura e, ainda, a importância de 
Einar Mogens Wegener para a luta cultural, política e jurídica de 
pessoas que gostariam de habitar um corpo compatível com sua 
identidade de gênero. Para encerrar o movimento gravado na pelícu-
la, Tom Hopper convida o expectador a se defrontar com o vale da 
infância de Einer, que se tornara a marca de sua produção artística, 
como pintor (como se obrigasse cada um a se perguntar: qual é o 
meu vale?), e o voo, ao vento, do lenço de pescoço dado por Einar 
a Gerda... a própria Lili, liberta de seus fantasmas.
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RESENHA: QUE HORAS ELA VOLTA?
Luciana Pimenta

Eu era uma menina de cidade pequena, crescendo em uma casa 
ampla, na qual os muitos anos de paredes despidas de tinta foram 
testemunhas de que o luxo não era a tônica da nossa família. Meus 
pais eram guerreiros na luta diuturna pela educação, em uma escola 
pública do estado dividido entre minas e gerais. Minha mãe, que 
sempre guardou semelhança com as árvores centenárias – gigantes 
acolhedoras dos muitos e anônimos pássaros da natureza (minha mãe 
nunca estabeleceu hierarquia entre os pássaros) – expandia-se, ainda, 
até a FEBEM, de onde, como orientadora educacional, trouxe às três 
filhas o convívio com meninos cujas mães ali o deixaram por um 
ou um milhão de motivos que a linearidade de qualquer raciocínio 
binário ou cartesiano nunca poderá explicar.

A partir daí, o trabalho sempre nos foi uma palavra muito ha-
bitual...nossa mãe trabalhava três turnos...as mães de alguns daqueles 
meninos os deixaram para trabalhar...mulheres trabalhavam em nossa 
casa para que nossos pais pudessem trabalhar. Nossa casa, todavia, 
não escapou à arquitetura da maior parte das casas e apartamentos de 
classe média e alta de nosso país: havia nela o quarto dos fundos, o 
quartinho de empregada.

Sim, eu era apenas uma menina de cidade pequena, sem sonhar, 
ainda, com as trilhas do direito, da filosofia e da literatura, quando, 
na pureza nada desatenta da criança, no criançamento do espanto, 
lancei meu pai contra o peso da história (uma história que eu só viria 
a conhecer mais tarde e levariam outros tantos anos para compreen-
der e outros tantos mais para pensar a necessária desconstrução) e 
perguntei: por que os quartos das empregadas são nos fundos da casa?

Meu pai que não estudara Aristóteles, como eu viria a fazê-lo, 

deu-me a prova cabal do quanto estamos, de maneira consciente ou 
inconsciente, vinculados à tradição à qual pertencemos, quando respon-
deu, no eco do estagirita: cada ser tem seu lugar, minha filha. Meu avô, 
que estava por perto, ainda completou, para enfatizar, como se quisesse 
que eu nunca esquecesse: a natureza é sabia, minha neta.

Eu nunca me convenci com aquela resposta, mas as coisas não 
mudaram lá em casa pelas minhas dúvidas infantes, como de resto, 
não mudaram até hoje em boa parte da arquitetura das casas de classe 
média e alta brasileira (embora tenha se tornado um pouco mais difícil 
tratar essas classificações sociais). As empregadas continuaram a dormir 
no quartinho dos fundos e a almoçarem depois de nós. Devo registrar, 
contudo, em nome da justiça, que nunca existiu em nossa casa qual-
quer diferença entre o que comíamos e o que as empregadas comiam. 
Talvez porque minha mãe via o sagrado na comida. Em nossa casa, até 
os gatos de meu avô comiam como nós, o que levou nossa mãe a dizer, 
por incontáveis vezes, no tom da alegria que lhe era tão habitual quanto 
o trabalho, que na próxima encarnação iria nascer gato do vovô.

Os fundos ainda são o lugar de Val (Regina Casé), no filme 
de Anna Muylaert, Que horas ela volta? (Brasil, 2015, Drama, 110 
min.), que está a retratar a condição de milhares de domésticas de 
nosso país que vivem, no concreto de suas vidas, a filosofia dos “lu-
gares naturais” de Aristóteles. Val é nordestina, como boa parte das 
domésticas da cidade de São Paulo, para onde se mudou com vistas 
a tentar melhorar a vida de Jéssica (Camila Márdila), sua filha, que 
deixou sob os cuidados de uma conhecida, em Pernambuco.

Val é uma daquelas empregadas que “vive” integralmente na 
casa de seus patrões, já que dorme no trabalho e até trabalha como 
cozinheira e garçonete nas festas dadas pelos patrões – mesmo que isso 
possa parecer um espécime inexistente, em países de primeiro mundo. 
Ela chegou para ser babá de Fabinho (Michel Joelsas), quando este 
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era ainda um bebê.

Na película, Fabinho está na iminência de prestar vestibular, 
quando Val recebe um telefonema de sua filha Jéssica (Camila Márdi-
la) que quer vir para São Paulo, também para prestar o vestibular. Val 
consulta sua patroa, Dª. Bárbara (Karine Teles), sobre a possibilidade 
de receber Jéssica por uns dias, o que resta consentido, sem que ambas 
soubessem o que as esperava. De um lado, Jéssica sequer sabia que sua 
mãe morava no quarto dos fundos da casa dos patrões. Dª Bárbara, por 
sua vez, passa a se sentir incomodada com a presença de Jéssica, que 
circula livremente pela casa, sem perceber “o seu lugar”.

A grandeza do filme reside no confronto entre o olhar de Jés-
sica, sobre o mundo, e o olhar de Val e seus patrões, Dª. Bárbara e 
Sr. Carlos (Lourenço Mutarelli). Quando Jéssica é apresentada para 
a família e eles a perguntam para qual curso ela quer fazer vestibular, 
a resposta “arquitetura” deixa a todos pasmados, exclamando ser o 
curso mais difícil da FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo). Perguntada sobre a razão pela qual 
quer cursar arquitetura, Jéssica dá uma resposta que mostra como 
a escolha deste curso para integrar a trama nada tem, por parte de 
Anna Muylaert, de aleatório: a arquitetura tem um papel social.

Que horas ela volta? convida, pois, a pensar a arquitetura das 
relações sociais que, a despeito da ruptura conceitual com a cate-
goria do destino, na Modernidade, ainda conserva, no imaginário 
coletivo, sobretudo no tocante ao trabalho doméstico, a definição 
de “lugares naturais”. É absolutamente perturbadora a cena em que 
Jéssica (indignada com a aceitação de Val por sua posição subjugada 
e com a afirmação de que ela não possa tomar o mesmo sorvete que 
toma Fabinho) pergunta para Val em que livros ela aprendeu que as 
pessoas são diferentes assim.

Nunca é demais lembrar que a definição de “lugares naturais” 
guarda relação, ainda, a partir da mesma filosofia de Aristóteles, com 
a distinção entre os homens (zoon politikon – animais políticos) e os 

animais, a partir da qual se sustentou, durante séculos, a escravidão e 
o lugar da mulher como mera procriadora. Sim, escravos foram tidos 
como animais e isso está nada distante da ordem que a patroa de Val 
dá para que esvaziem a piscina, sob a alegação de que vira um rato 
dentro d’água, depois que Jéssica é jogada na piscina por Fabinho e 
um amigo, e ficam ali a brincar por alguns instantes.

Na fotografia do filme, a exuberância dá lugar ao retrato de um 
cotidiano que, aos poucos, vai desvelando o que está encoberto pelo 
“lugar da normalidade”: o desprezo e a indiferença pelo outro, em 
relações sociais hierarquizadas; o casamento de aparências; a lógica 
do capitalismo e de tudo o que o dinheiro pode (ou não) comprar. E 
ficará registrada para todo o sempre na memória do expectador a cena 
em que Val entra, pela primeira vez, na piscina da casa dos patrões e se 
coloca a brincar com a água e a ver as estrelas. Ela começa a entender 
que é gente e que pode sonhar!

Que horas ela volta? é a pergunta que Fabinho fazia à babá sobre 
que horas a mãe voltaria do trabalho. É, também, a pergunta que 
Jéssica, deixada aos cuidados de outra mulher, se fazia sobre quando 
Val voltaria de São Paulo. A pergunta que o expectador se fará, toda-
via, ao longo e ao término da sessão, quando a sala escura coloca em 
evidência nossos fantasmas coletivos e pessoais, é: que horas ela virá? 
Ela, a mudança, a arquitetura porvir, os lugares naturais desconstruí-
dos, o direito de sonhar e ser, a partir de escolhas livres. Que horas ela 
virá?...ela, a realidade das palavras que o texto constitucional chama 
de dignidade humana? Não a deixemos mais tardar.
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INVISIBILIDADES
Luciana Pimenta

Na avenida que ganhou o nome
do poeta Augusto de Lima,
no alto,
visível aos olhos,
centralizada sobre uma porta,
sem qualquer poesia,
uma placa preta:
Delegacia da mulher
do idoso e do deficiente.
A placa não é uma placa.
A placa é um mapa.
Uma trilha da história.
A placa não está no alto.
A placa é baixa.
É a planta baixa
de uma arquitetura social.
A placa não está no centro.
A placa é a própria margem.
Uma encosta.
Um tártaro.
A placa não é preta.
A placa é cianótica.
Tem cor de hematoma.
É vermelha,
por um átimo duradouro,
quando sangra a violência doméstica
e um estorvo público invisível.

A placa não é placa.
A placa é implacável.
Talvez...
É preciso dizer talvez...
Talvez a porta seja uma verdade...
Uma verdade por vir.

Mulher
Espelho: face.
Corpo: dupla face.
Alma: sem faces.

A loba e o caçador
- Para que essas orelhas tão altivas?
- Para ouvir os passos da tua chegada...
- Para que esses ollhos tão atentos?
- Para te ver no escuro da floresta...
- Para que esse nariz tão ávido?
- Para farejar o teu medo de homem...
- Para que essas garras tão afiadas?
- Para o caminho da branca neve...
- Por que esse pelo no corpo?
- Para salvar o animal que sou...
- Para que essa boca salivante?
- Para engolir as tuas armas...
- Por que corres?
- Para sentir o vento...
- Por que uivas?
- É o meu canto de vitória.
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MULHER - 1
Luciana Pimenta

Que dizer? Acaso há um canto
universal? Uma voz uníssona?
Um e mesmo propósito de ser?
Que saudar? O eco blasfeme da linha
da animalidade? O útero em placenta?
O clitóris a faca? O hímen? Sim, Senhor.
O que ouvir? O grito das fábricas?
O choro engolido? A asfixia do estupro?
O silêncio rastejante de joelhos em prece?
Onde a mulher? No banco dos réus?
No hospício? Detenta? Visita? Objeto?
Em Sodoma, de Ló, estátua do olhar?
A mulher que se sabe? A da vida?
A honesta? A da margem? A que parte?
A que não nasceu? A que nasceu? A porvir?
Que palavra é essa? Que fome há nela?
Onde a morada? Qual essência?
Quem habita o vestido e o verso?
Helenas, Hipácias, Safos, Joanas,
Catarinas, Simones, Virgíneas, Bovarys
Clarices, Adélias, anônimas Capitus…
Evas, Teresas, Camiles, Fridas,
Tarsilas, Berthas, Nises, Nísias, Dandaras
Chicas e Marias da Penha sem fim…
Qual voz? Qual vez? Qual veste?
Qual luta? Qual luto? Qual altar?
Um dia? Por tratado? (Com) moção?

CORTINA DE FUMAÇA
Yasmim Alves Silva82

Eu cresci com um desejo por uma complexidade que eu 
não tenho.

O tempo todo olhando por entre as suas lentes embaçadas, um 
mundo que poderia ser e não foi.

Aonde quer que eu passe, eu escrevo roteiros da minha vida,
Vivendo-os por alguns segundos,
Satisfazendo-me com pequenos momentos de felicidade e 

tristeza...
Eu sonhei, corri, sorri, amei e odiei
Enquanto meu corpo, cinza, dava pequenas caminhadas 

pelas ruas

Não me pergunte os seus nomes
Eu fui jovem e velha,
Algumas vezes tão diferente de mim que me questionei se es-

colheria esta versão estranha ou o que sou
Me fiz essa pergunta por muito tempo, é verdade
Cada vez mais frequentemente
Até se tornar uma frase de encerramento das minhas ilusões e 

expectativas
Ou uma pergunta que me fazia cada vez que a minha imagi-

nação acabava
E eu tinha que decidir, com meus próprios olhos, o próximo 

caminho a seguir
Eu nunca contei as ruas
Todas elas eram iguais

82 19 anos, nascida em 13 de dezembro de 1997, na cidade de Recife, Pernambuco. É estudante 
de Direito pelo Centro Universitário FACISA – UNIFACISA e, atualmente, possui um livro 
de poemas publicados em uma plataforma online. E-mail: yasmialvs@outlook.com
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Os mesmos tijolos, o mesmo sorriso, a mesma névoa, a 
mesma interpretação consagrada de alguém que tem uma vida 
imprevisível e feliz

Eu escrevi lindos roteiros
Chorei com vários deles e desejei internamente cada um
Mas não os pedi
Talvez por que soubesse que não valia à pena
Eu não valia à pena
Nenhum deles valem
Minha caminhada é curta
A rua, menor ainda
E virando a esquina
Os ladrilhos negros escolhem o caminho por mim

- Eu desejei ser a melhor versão de mim.
Eu me desejei

CONVICÇÃO

O céu cobre a minha visão, mas eu não consigo enxergar além 
do horizonte

Talvez a minha fala o ultrapasse, mas eu não tenho certeza se 
estou sendo ouvida

Ao futuro, existe a promessa duvidosa de que um resultado 
irá chegar

Ainda que a substância que o materializa esteja longe de ser
Satisfatória
Talvez as pessoas precisem de mais certezas e
Convicções

Talvez as mentiras, desde que ditas com um esforço, 
sejam capazes

De me consolar.
Não é o suficiente.

Eu me repito
Porque incapaz de observar qualquer mudança no mundo, não 

me resta nada a não ser
Falar sobre ele,
De novo
E a tristeza de não o conhecer por completo só é menor do que a
Dor e a fome por conhecimento e a incapacidade de lutar 

contra isso.
Nem todos os barcos podem remar
Ah… meus problemas não são os ciclos
Se a vida segue a morte e a morte dá alimento à vida
Que pelo menos eu possa ser nutrida com a
Escolha
De poder escolher a solidão
Talvez eu devesse me sentir culpada por estar cansada
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Talvez não seja justo perder as esperanças
Talvez eu tenha “talvez” demais quando eu deveria ter certezas
Talvez eu só espere que tudo dê certo
Pois, talvez, no fim
Eu não esteja mais aqui.
- O ciclo continua

VELHA BABÁ
Maria de Lourdes Nunes Ramalho83

Siá Rita, Siá Rita,
Siá Rita cansada,
sentada, calada,
quem sabe pensando...
Siá Rita não canta,
Siá Rita não fala,
Siá Rita não vibra
- só vive sonhando.

Quem lembra Siá Rita,
os olhos distantes,
cachimbo apagado
esquecido na mão;
que sombras passaram,
que sonhos viveram,
que amores morreram
no seu coração?
Conhece Siá Rita?
- Não conhece não...

Siá Rita é tão preta,
tão preta, tão velha,
tão velha, tão boa
e pede tão pouco...
se a pele é escura,
a alma é de branca,
que tem a brancura

83 Nasceu no Rio Grande do Norte. Descendente de uma família de poetas e músicos, é profes-
sora e uma grande dramaturga, autora de mais de 100 textos teatrais em prosa e cordel. Seus 
escritos são premiados e encenados nacional e internacionalmente.
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da polpa do coco.
Seus braços mirrados
murcharam ao embalo
de corpos roliços
de brancos meninos;
e agora – a saudade
das faces rosadas,
das mãos rechonchudas
de seus pequeninos.
Siá Rita cantava,
Siá Rita embalava
os corpos roliços
- e como os amou!
E hoje – a saudade
oprime-lhe o seio,
ai – filhos alheios
que a vida levou...
Dos olhos cansados
o pranto mareja,
goteja, goteja
nas mãos – pergaminhos...
e em vão pelo espaço
vão elas tateando,
fantasmas buscando
em inúteis carinhos...

Siá Rita – não pense!
Não chore, Siá Rita...

CONFISSÃO
Cecília Barros84

(Igreja em silêncio. O padre está sozinho, sentado no confessio-
nário de madeira escura. De repente, ouvem-se passos se aproximando. 
Uma mão afasta o tecido vermelho acortinado, uma pessoa entra e 
senta. Seu ar é contido – abafado).

-Padre, eu vim me confessar.

-Estou aqui, em nome do Senhor, para auxiliá-la.

-Tenho um grande pecado a me atormentar.

-Maior é a misericórdia de Deus. Estou ouvindo.

-Digo que é grande pelas proporções que tomou. De início, 
eu sequer me via como pecadora, pelo menos não por isso, mas meu 
sentimento de angústia evoluiu. Antes, eu pensava: “mas que é que 
há de errado nisso, afinal?”... (Hesita, parecendo refletir, relembrar 
o passado).

-(O padre percebe a hesitação.) Sim? Continue falando.

-(Reestabelecendo a cronologia do raciocínio) … com o tempo, 
passei a sentir raiva; hoje, o que há em mim é uma tristeza profunda, 
uma vergonha.

-Por que isso aconteceu?

-Porque as pessoas são cruéis, padre. Elas apontam seus defeitos, 
olham diferente, coisificam, jogam em sua cara.

-Mas você não pode se deixar influenciar pelo que os outros 
falam de você, minha filha.

-(Distante) Alguns olhares que sobre mim recaem parecem 

84 Escritora e estudante. É filha, prima, neta e sobrinha de grandes mulheres. E-mail: ceciliabar-
ros.21@gmail.com
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pesar toneladas.

-O olhar de Deus não é assim.

-Sei disso, padre. Mas a repetição realmente é um método de 
aprendizado eficaz. Sofro pequenos grandes constrangimentos desde a 
infância. Alguns deles, as pessoas nem percebem que estão praticando. 
Há casos em que até quem traz consigo esse pecado, assim como eu – 
e são muitos esses casos, e muitas essas pessoas-, me diminui. Então, 
de tanto ouvir xingamentos, acabei incorporando-os como verdade.

-(Curioso) Você diz padecer com esse fardo desde pequena.

-É... (Suspirando) é uma espécie de defeito de nascença.

-Então, por que só procurou ajuda agora?

-Eu queria viver em um mundo onde eu não precisasse pedir 
perdão por isso, onde houvesse respeito. Mas minhas esperanças foram 
se esvaindo com o tempo. Esta confissão, inclusive, é uma das últimas.

-Mas, minha filha, você buscou, ao menos, mudar, antes de 
procurar a orientação divina?

-A mudança propriamente dita não é algo a meu alcance, 
padre. Mas, sim... preciso fazer mudanças frequentemente. Depen-
dendo de onde estou, baixo a cabeça e apresso o passo. Ou nem 
passo; desvio. Já precisei reprogramar muitas rotas por causa disso. 
Mas não adianta, porque não é como se o pecado estivesse num ca-
minho ou noutro – eu o carrego comigo, e não tenho sequer como 
disfarçá-lo de maneira eficiente.

-Você não deve negar seus pecados, não deve escondê-los diante 
dos outros. Eles também são pecadores. O que a diferencia deles, 
minha filha, é justamente seu desejo de mudar, sua ânsia de renascer 
espiritualmente.

-Às vezes, realmente, só enxergo em renascer a solução, padre, 
tamanho o desespero que sinto...

-Eu entendo a sua dor. Estamos aqui para encontrar o 

remédio para ela.

-Padre, o senhor pode entender minha dor espiritual. Mas há 
outras, físicas, que não. Há remédio para elas, é verdade – mas nem 
sempre são eficazes. E essas dores me relembram do meu pecado, o 
que cria um círculo vicioso.

-(Confuso) Por que você não busca tratamento médico?

-Porque tudo isso que me acontece é considerado normal, e por 
vezes o que me resta é sofrer sozinha.

-(Insistindo, em tom solícito) Se é considerado normal, eu 
posso entender a sua dor; e podemos trabalhar para tirá-la da sua vida.

-Eu aprecio a sua boa vontade, padre, mas realmente não pode. 
E também não podemos tirá-la da minha vida. Esse é o tipo de fardo 
que se carrega por toda ela... não há nada que se possa fazer a respeito, 
agora percebo. (Chora).

-Por que chora, minha filha? Não perca sua fé.

-(Chorando cada vez mais) Eu choro porque meu pecado não 
tem solução, mas não, padre, não perco minha fé. Ainda tenho uma 
última esperança. (Voz trêmula, num paradoxal misto de animação e 
desalento) Quando minha alma estiver diante de Deus, eu vou pedir 
perdão a Ele e Ele vai me compreender, pois, na minha concepção, o 
Senhor é uma entidade e, portanto, não existe o obstáculo com que 
estou me deparando aqui.

-(Intrigado, ainda mais confuso) Obstáculo?

-Sim, padre, um verdadeiro obstáculo, apesar da sua prontidão 
a me apresentar o caminho da redenção!

-Não compreendo, minha filha. Talvez, eu não esteja sendo 
eficaz em ajudá-la porque você ainda não me disse do que se trata 
seu pecado.

-(Retrai-se, quase que num ato reflexo – de tanto se encolher 
perante os outros, o automatizou, incorporando a invisibilidade) Eu 
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tenho vergonha de dizer, padre, apesar de ser algo evidente.

-(Em tom acolhedor) Diga sem medo. Não estou aqui 
para julgá-la.

-Ah, padre, como tenho sofrido!

-O que é seu pecado, minha filha?

-Meu pecado, padre... (choraminga)

-Sim?

-(Chorando amargamente) Meu grande pecado é ter um útero.

O MEU ROSTO ATRÁS DAS GRADES
Elaine Pimentel85

Olhe nos meus olhos
Porque tenho um rosto
Tenho um rosto silenciado pela frieza das grades
E nele eu expresso as minhas verdades

Olhe nos meus olhos
Porque tenho um rosto
Na indiferença das rotinas de muitos corpos
Há um rosto na cabeça curvada para o chão
Uma face que habita na mais profunda solidão

Olhe nos meus olhos
Porque tenho um rosto
Para além do olhar triste dos dias de horas lentas
Tenho um rosto que sabe sorrir
Que expressa a minha esperança de partir
Olhe nos meus olhos
Porque tenho um rosto
Apesar da palidez dos muros e das grades
Tenho um rosto que é belo
E nele faz morada a minha vaidade
Olhe para o meu rosto

85 Feminista alagoana, Mãe de Danilo (7 anos), graduada em Direito pela Faculdade de Di-
reito de Alagoas, da Universidade Federal de Alagoas, para onde voltou como professora 
e pesquisadora, com dedicação exclusiva, para desenvolver intensa e apaixonadamente as 
atividades de ensino, pesquisa extensão. É Doutora em Sociologia pela Universidade Federal 
de Pernambuco, mestra em Sociologia pela Universidade Federal de Alagoas. Desenvolve 
pesquisas científicas sobre mulheres e sistema de justiça criminal, com especial dedicação 
às mulheres privadas de liberdade, com as quais se identifica por diversos fatores. É autora 
dos livros “Amor bandido: as teias afetivas que envolvem a mulher no tráfico de drogas” e 
“As mulheres e a vivência pós-cárcere”, ambos publicados pela EDUFAL, além de coautora 
de livros e artigos científicos sobre sistema de justiça penal e segurança pública. Desenvolve 
projetos de pesquisa e extensão no sistema prisional e socioeducativo. E-mail: elainepimen-
telcosta@yahoo.com.br 
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Meus olhos pintados, minha boca de batom
Minha beleza rarefeita de mulher
Num rosto que revela aquilo que quer
Olhe para mim, olhando nos meus olhos
Sou meu rosto, meu corpo, meus sentimentos
Sou saudades, sou virtudes, sou senões
Sou mulher atrás das grades
Sou vida, sou esperança
Eu estou viva, enfim
Olhe para mim

ANTE O EXTREMO
Georgina Bomfim86

Diante de extremos, atitudes extremas: 
o confronto animalesco ou a solidariedade cristã. 

Diante do extremo, 
semelhanças são percebidas tanto quanto as superiores 

diferenças. 

No extremo, as diferenças típicas de gênero se dissolvem no 
tom masculino em que se pintam. 

A violência se torna escudo, 
A voz grave, impositiva, 
simboliza a força de uma alma frágil. 

No extremo. 

Diante do extremo: o amor materno. 
Nas barrigas.Nos seios. Nos olhares. Nos braços. 
Sentem em conjunto sussurros infantis. 

Vaidade não é pecado capital. 
Narciso é a essencialidade feminina. 
A última migalha de pão para o andarilho faminto. 

Diante do extremo, energia e matéria se harmonizam. 
Mãos tecem fuxicos. 
Brancos, rosas, azuis... 
Todos pretos. 
Fuxicos de dor. 
Solidão é sabor Amargo. 
Prato Frio. 

86 Advogada e Mestre em Direito, fotógrafa de coração, yoguini em florescimento, poetisa 
eventual, um ser em autoconhecimento
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Alma ensanguentada. 
Calor sombrio. 

Diante do extremo. 
No extremo. 
Ante o extremo.

A PERSISTÊNCIA DA VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER NA SOCIEDADE BRASILEIRA É UMA 
CRUEL REALIDADE
Emanuela Oliveira de Almeida Barros87

Um estudo recente revelou números alarmantes sobre a realida-
de da mulher brasileira. Dados comparados a uma guerra informam 
que a cada dia 13 mulheres são mortas dentro de seus lares. Com 
a quinta maior taxa de assassinatos do mundo (OMS), a violência 
contra a mulher é certamente um tema imprescindível quando se 
discute a situação das mulheres no Brasil. Com um balanço da situa-
ção e evolução dos assassinatos femininos, o Mapa da Violência 2015 
retrata que a persistência da violência contra a mulher na sociedade 
brasileira é uma cruel realidade, que deve ser combatida por todos, 
sem dogmas, preconceitos ou ironias.

Talvez esse estudo realizado pela Faculdade Latino-Americana 
de Ciências Sociais, (Flacso) com o apoio das Nações Unidas (ONU) 
que teve por base uma pesquisa que comparou os dados do Ministério 
da Saúde de 2003 a 2013 ainda não consiga retratar exatamente toda 
a violência que impregna a sociedade brasileira, em razão da omissão 
e subnotificação dos dados, porém o estudo choca, ao revelar que em 
50% dos casos, o responsável pela violência contra a mulher é o atual 
ou o ex-companheiro da vítima bem como houve o crescimento desse 
tipo de violência: O índice de assassinatos de mulheres negras no Brasil 
chegou aumentar 54% nos últimos 10 anos, em alguns estados do Brasil 
como Roraima, as taxas mais que quadruplicaram (343,9%). Também 

87 Tem 41 anos, é casada com Aramar Rodrigues e possui duas filhas, Helena Barros e Luisa Barros. 
É natural de Catanduva/SP, mas Sorocabana de coração (título de cidadã Sorocaba em 22/05/2013). 
Advogada, Diretora Adjunta da 24ª Subseção da OAB/Sorocaba. Atua ainda em diversos movi-
mentos sociais e de Direitos Humanos. Faz parte do quadro de “formadores de opinião” da Rádio 
Cacique de Sorocaba e no Jornal da Cacique há mais de 4 anos, situação que lhe rendeu o registro 
de jornalista. Faz parte de um grupo de mulheres denominado “Mulheres em Movimento”, que luta 
por direitos e igualdade entre os gêneros. E-mail: manuoab@gmail.com
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foram dados alguns passos importantes no combate à violência contra 
a mulher como a Lei Maria Da Penha (eleita uma das principais leis de 
defesa da mulher no mundo) e a recente aprovação da Lei do Feminicí-
dio, contudo a violência contra a mulher ainda persiste, muito em razão 
do machismo da sociedade brasileira, que impede a implementação 
dessas leis, limitando assim o acesso de mulheres e meninas à seguran-
ça e justiça. Os índices de violência contra as mulheres no Brasil são 
alarmantes e inaceitáveis e cabe lembrar que diferente de outros tipos 
de violências, esta não se processa apenas como violência entre pessoas, 
mas sim como violência de gênero.

Ao analisar os dados oficiais de homicídios de mulheres entre 
1980 e 2013 o responsável pela pesquisa, o sociólogo, Julio Jacobo 
Waiselfisz, relata que “A influência do machismo nessas mortes é muito 
grande porque no Brasil, até pouco tempo, havia uma justificativa legal 
para o homem matar uma mulher que o traísse, por exemplo. É uma 
questão cultural que você não muda como quem muda de roupa. O 
Brasil é uma sociedade extremamente patriarcal”. Os números da vio-
lência contra as mulheres e meninas, estão diretamente relacionados ao 
pensamento e comportamento sexista/machista que coloca as mulhe-
res como cidadãs/pessoas de segunda classe na sociedade por gerações 
e gerações. Tão importante e relevante que a sociedade se mobilize e 
enfrente o problema e apoie campanhas como os 16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência contra as Mulheres de 25/11–Dia Internacional 
da Não-Violência contra a Mulher a 10/12- Dia Internacional dos Di-
reitos Humanos. Lembrando que para nós mulheres brasileiras, nossa 
luta já se inicia no dia 20/11–Dia da consciência negra em virtude dos 
altíssimos índices de violência contra as mulheres negras nesse país.

A Luta contra a violência de gênero não se restringe a mulher 
brasileira, nem tão pouco tem cor partidária, A violência contra 
mulher é uma grave violação dos direitos humanos, ocorra ela atra-
vés de manifestações sexistas (que em nada se confundem com o 
direito de liberdade de expressão) ou assassinatos, toda a sociedade 
deve combatê-la.

O EMPODERAMENTO DA MULHER NA 
CONSTRUÇÃO DE UM NOVO ENFOQUE 
SOBRE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO
Emanuela Oliveira de Almeida Barros88

RESUMO: de um modo geral, uma das principais características da constru-
ção do gênero é a desigualdade entre os sexos. Por essa razão nossa sociedade se 
caracteriza essencialmente pela dominação masculina. Ainda hoje, pese todas as 
transformações ocorridas na condição feminina, muitas mulheres ainda não podem 
decidir sobre suas vidas, não se constituindo enquanto sujeitos completos e ativos 
na sociedade. Através dos tempos a subalternidade foi determinante na condição 
feminina, formando seu papel de gênero. Sabe-se que a sociedade através de suas 
instituições, da cultura, das crenças, tradições, do sistema educacional, das leis 
civis, da divisão sexual e social do trabalho, constroem mulheres e homens como 
sujeitos bipolares, opostos e assimétricos: masculino e feminino envolvidos em 
uma relação de domínio e subjugação. O objetivo deste trabalho é mostrar que a 
violência contra as mulheres não é a mesma em todos os lugares. É muito maior 
onde se cultua o mito da masculinidade, pois dados revelam a coexistência de 
concepções tradicionais de gênero com ações de insubordinação dessas mulheres 
(retomada de estudos, trabalho assalariado, amizades, questionamento da vida 
sexual) relacionadas diretamente ao crescimento da agressividade de seus parceiros, 
que buscando proteger sua masculinidade usam de violência para reprimir as ma-
nifestações de poder geradas por essa nova concepção feminina, mas que também 
sinalizam a mudança na relação de dominação dos homens sobre as mulheres, vez 
que representam um desafio ás relações patriarcais existentes.

PALAVRAS-CHAVES: Empoderamento; Mulher; Violência de Gênero.

Introdução:
Geralmente diz-se como um aforismo imutável que os homens 

são socialmente superiores porque são naturalmente superiores. Atra-
vés desse mito, a supremacia masculina não é um fenômeno social 

88 Tem 41 anos, é casada com Aramar Rodrigues e possui duas filhas, Helena Barros e Luisa Barros. 
É natural de Catanduva/SP, mas Sorocabana de coração (título de cidadã Sorocaba em 22/05/2013). 
Advogada, Diretora Adjunta da 24ª Subseção da OAB/Sorocaba. Atua ainda em diversos movi-
mentos sociais e de Direitos Humanos. Faz parte do quadro de “formadores de opinião” da Rádio 
Cacique de Sorocaba e no Jornal da Cacique há mais de 4 anos, situação que lhe rendeu o registro 
de jornalista. Faz parte de um grupo de mulheres denominado “Mulheres em Movimento”, que luta 
por direitos e igualdade entre os gêneros. E-mail: manuoab@gmail.com
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característico de um momento histórico-cultural, mas sim uma lei natu-
ral. Da mesma forma nasce o axioma da mulher frágil, que socialmente 
é inferior, porque são naturalmente inferiores aos homens. Também a 
violência exercida contra as mulheres não ocorre em razão das diferen-
ças biológicas, anatômicas e fisiológicas, existentes entre os homens e 
mulheres, mas em razão do gênero, que é o papel social a eles imposto.

Desde a infância valores culturais são reforçados diariamen-
te pelos meios de comunicação e pela sociedade, imprimindo um 
conceito social de construção de papéis determinantes para homens 
e mulheres. Ao longo da história, a sociedade elaborou padrões de 
comportamento baseados na diferença biológica entre os sexos. “De 
um modo geral, mas não universal, nas mais diversas sociedades, as 
diferenças sexuais entre homens e mulheres serviram de base para a 
organização da divisão sexual do trabalho, em que certas atividades 
foram atribuídas aos homens e outras, às mulheres. Usualmente, aos 
primeiros se reservaram as atividades da esfera pública e, as segun-
das, as atividades da esfera privada, vinculadas estas à reprodução 
da família e à gestão do espaço doméstico.” (RMG Silveira, 2009). 
Essa dicotomia de afazeres propiciava representações dos elementos 
definidos como papéis masculinos e femininos. Assim, masculino foi 
associado à razão e o feminino associado à natureza. “Essas práticas e 
representações sociais, por sua vez, engendraram relações de poder as-
simétricas entre homens e mulheres, estabelecendo a submissão destas 
àqueles, configurando o modelo patriarcal dominante”. (RMG Silvei-
ra, 2009). Nesse contexto assimétrico e subalterno imposto a figura 
feminina é que floresceu a cultura da violência de gênero. Podemos 
afirmar que a violência é reforçada pelas culturas patriarcais, que esta-
beleceram relações de dominação e submissão entre os gêneros.

O Brasil sempre esteve inserido num sistema patriarcal, em que 
a dominação masculina evidencia-se na organização da sociedade. Teles 
e Melo (2002) ressaltam que a desigualdade entre homens e mulheres 
não se dá por fatores biológicos, e sim em virtude dos papéis sociais 
impostos a ambos, reforçados por culturas patriarcais que estabelecem 

relações de dominação e violência entre os sexos. Ainda hoje, pese todas 
as transformações ocorridas na condição feminina, muitas mulheres 
ainda não podem decidir sobre suas vidas, não se constituindo en-
quanto sujeitos completos e ativos na sociedade. Através dos tempos a 
subalternidade foi determinante na condição feminina, formando seu 
papel de gênero. Sabe-se que a sociedade através de suas instituições, 
da cultura, das crenças, tradições, do sistema educacional, das leis civis, 
da divisão sexual e social do trabalho, constroem mulheres e homens 
como sujeitos bipolares, opostos e assimétricos: masculino e feminino 
envolvidos em uma relação de domínio e subjugação.

Porém, se a violência contra a mulher é produto de uma cons-
trução histórica – portanto passível de desconstrução – que traz em seu 
seio estreita relação com as categorias de gênero, classe e raça/etnia e 
suas relações de poder, o empoderamento dessa mulher pode dar ensejo 
a uma relação mais igualitária principalmente nas relações de poder. O 
empoderamento da mulher acontece na medida em que se conquista e se 
distribui entre muitos o poder dela de realizar ações. Porém não é a mera 
realização de tarefas que define o empoderamento e sim a ação conectada 
a aquisição de conhecimento e pela capacidade de produzir mudanças a 
partir dele, serve como um propósito para atender objetivos.

O empoderamento é um conceito ligado à autoestima no senti-
do que confere um orgulho de si, uma sensação de “poder fazer”. É o 
processo pelo qual a mulher toma controle de seus próprios assuntos, 
de sua própria vida, toma consciência da sua habilidade e competência 
para produzir, criar e gerir seu destino. É a capacidade de decidir sobre 
a própria vida e de decidir sobre a sua vida em comunidade, no coletivo, 
a intervenção em fatos que a direcionam, obrigam, circunscrevem ou 
a impedem. Um processo de empoderamento eficiente envolve tanto 
componentes individuais como coletivos sendo possível desenvolver 
as capacidades necessárias para que se obtenham reais transformações 
sociais. Contudo esse empoderamento feminino abala as estruturas 
primordiais do patriarcado, que vê seu valor cultural opressor abalado 
diante dessa nova mulher que toma às rédeas de sua própria vida.
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O empoderamento dessa mulher esbarra na obediência aos di-
tames do patriarca o que acaba gerando consequências muitas vezes 
nefastas e violentas desse opressor. Segundo Saffioti (2002, p. 198), 
a violência contra a mulher ocorre porque a “ideologia de gênero 
é insuficiente para garantir a obediência das vítimas potenciais do 
ditame do patriarca”. Um trabalho sobre empoderamento feminino 
e violência conjugal indica que ações de insubordinações de mulhe-
res (trabalho assalariado, amizades, questionamento da vida sexual) 
aspectos sinalizadores do empoderamento de mulheres, relaciona-se 
à agressividade dos parceiros que, excluídos dos debates feministas e 
buscando proteger sua masculinidade, usam a violência para suprimir 
as manifestações femininas de poder (Cortez e Souza 2008). Notamos 
também publicações que indicam que casais envolvidos em relacio-
namentos violentos buscam manter as expectativas (externas e deles 
próprios) relacionadas à constituição e manutenção do lar e aos papéis 
que entendem dever ser cumpridos pela mulher, como mãe e esposa, 
e pelo homem, como pai e marido. Miller (2002, p. 251) descreveu 
que “a expectativa geral é de que as mulheres apoiem a ‘reputação’ 
da família, com suas atitudes sociais tradicionais, e mantenham os 
‘problemas familiares’ dentro do próprio lar”. Diversos autores (entre 
eles, Anderson & Umberson, 2001; Gilbert, 2002; Greig, Kimmel 
& Lang, 2000; Jenkins & Aubé, 2002) relacionam a tendência dos 
homens a agredir suas parceiras e as concepções tradicionais de gênero 
e ressaltam a importância de se investigar essas compreensões entre 
homens e mulheres para a predição de comportamentos violentos.

Um estudo recente revelou números alarmantes sobre a realida-
de da mulher brasileira. Dados comparados a uma guerra informam 
que a cada dia treze mulheres são mortas dentro de seus lares. Com a 
quinta maior taxa de assassinatos do mundo (OMS), a violência contra 
a mulher é certamente um tema imprescindível quando se discute a si-
tuação das mulheres no Brasil. Com um balanço da situação e evolução 
dos assassinatos femininos, o Mapa da Violência (2015) retrata que a 
persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é uma 

cruel realidade, que deve ser combatida por todos, sem dogmas, precon-
ceitos ou ironias. O estudo realizado pela Faculdade Latino-Americana 
de Ciências Sociais (Flacso) tomou por base os dados do ministério da 
Saúde (DATASUS) e Censos Demográficos do IBGE realizados entre 
1980 e 2013 e pela sua importância contou com o apoio das Nações 
Unidas (ONU), e ainda levando em conta a subnotificação dos acasos 
é possível verificar exatamente a problemática da violência de gênero no 
Brasil, pois a pesquisa revela um número crescente de mulheres vítimas 
de homicídio, o estudo aponta também, que em 50% (cinquenta por 
cento) dos casos, o responsável pela violência contra a mulher é o pró-
prio companheiro, e que houve o crescimento desse tipo de violência: 
violência domestica. Muito embora revela-se também uma queda nos 
últimos anos de assassinatos de mulheres brancas, o índice de assassi-
natos de mulheres negras no Brasil chegou aumentar 54% (cinquenta 
e quatro por cento) nos últimos 10 anos, em alguns estados do Brasil 
como Roraima, as taxas mais que quadruplicaram (343,9%) compro-
vando a triste realidade que se procurou evidenciar com esse trabalho de 
que a violência contra as mulheres não é a mesma em todos os lugares, 
quando mais subalterna, mais inferiorizada, mais suscetível ao esqueci-
mento, mais oprimida, mais violentada.

É impossível falar de violência contra a mulher sem enfrentar o 
debate sobre relações de gênero, raça e classe, os dados oficiais mesmo 
que subnotificados evidenciam essa necessidade. Nenhum dado pode 
ser retratado também sobre as transexuais por uma simples razão, não 
há dados oficiais e sem nenhuma estatística, nada pode ser estudado 
ou comprovado, são invisíveis para a sociedade patriarcal brasileira. 
As mulheres e outros grupos são reiteradamente expostos a violações 
de direitos, agressões físicas e verbais e discriminações de todo tipo. 
Suas diferenças convertem-se em reais desigualdades. Portanto, é im-
portante a inclusão da discussão sobre a diversidade sexual e de gênero 
ao longo da história, já que houve um silenciamento e esquecimento 
das mulheres na história, cujo impacto ainda reverberam na ordem 
social. Compreender a história para recompor criticamente a prática, 



FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS

332 333

de modo que se garanta um espaço democrático, onde as diferenças 
não se desdobram em desigualdades, hierarquias ou marginalizações. 
O empoderamento da mulher na construção de um novo enfoque 
sobre a violência de gênero deve também pautar-se sobre as suas de-
sigualdades sociais sem o recorte de raça e classe apenas uma realidade 
dessa mulher é retratada nos índices oficiais.

No entanto, sabemos que os índices de violência e exclusão 
contra as mulheres nas diversas sociedades são alarmantes e inacei-
táveis. Diferente de outros tipos de violências, esta não se processa 
apenas como violência entre pessoas, mas sim como violência de 
gênero, aplicada pelo fato de uma das partes coisificar e desumanizar 
a outra, por ter sido socializado por uma cultura que legitima esta 
violência atribuindo papéis sociais desiguais. A desigualdade não é 
o mesmo que a diferença, a diferença/diversidade é positiva, somos 
diferentes e isso é bom, mas a desigualdade implica injustiça, e ne-
nhuma injustiça deve ser perpetrada contra um ser humano devido a 
seu gênero. Não se pode olvidar também que gênero não é o mesmo 
que sexo, o sexo é biológico, nascemos com o sexo, já o gênero é uma 
construção social. Análise esta, pontuada nos estudos das ciências 
humanas e da sociedade como a Sociologia, a História por exem-
plo. Somos seres sociais, influenciados por padrões de pensamento 
e comportamento repetidos diariamente, construídos ao longo da 
história. Desenvolvemos nossa identidade neste processo ao longo da 
vida e este desenvolvimento é bloqueado pela sociedade machista, o 
machismo este que afeta não só as mulheres, mas todas as pessoas. 
A feminilidade assim como a masculinidade são construções sociais.

Os números da violência contra as mulheres e meninas, estão 
diretamente relacionados a esta perpetuação de pensamento e compor-
tamento sexista/machista que coloca as mulheres como cidadãs/pessoas 
de segunda classe na sociedade por gerações e gerações. A mulher precisa 
sair do lugar do silenciamento sair da sua condição de subalterna para 
poder ter voz, essa ruptura com o pensamento dominante faz parte de 
seu empoderamento. Muitas vezes denunciando seu agressor a mulher 

acaba ocupando o espaço vazio deixado pela sociedade, sociedade esta 
que também precisa assumir seu papel nessa nova construção social.

É verdade que foram dados alguns passos importantes no com-
bate à violência contra a mulher como a Lei Maria Da Penha (eleita 
pela ONU uma das três leis mais importantes no mundo em defesa da 
mulher) e a recente aprovação da Lei do Feminicídio (Lei 13.104/2015), 
ambas as leis criam mecanismos para coibir e prevenir a violência de 
gênero, situação extremante alarmante e prejudicial em nosso país, mas 
que ainda enfrenta resistência para sua plena aplicabilidade, principal-
mente a Lei 11340/2006 (Maria da Penha) Talvez por tratar de uma 
Lei que pretendia punir a violência de Gênero, em âmbito familiar e 
doméstico, a cultura patriarcal dominante inclusive existente no Poder 
Judiciário demorou a entender que uma “lei clara com eficácia indepen-
dente da vítima funcionará melhor para defender as agredidas do que 
repassar a elas a decisão de processar os agressores” como bem julgou 
o Ministro Carlos Ayres Britto, E mesmo assim, a Lei Maria da Penha 
não escapou de ser chamada de inconstitucional, situação incomoda 
para qualquer legislação vigente em um Estado Democrático de Direito.

Contudo, necessário se faz reconhecer na norma seu alto grau 
estruturante, capaz de quebrar paradigmas e libertar mentes, daí a 
origem do preconceito enfrentado por seus opositores, que apega-
dos a padrões culturais ultrapassados procuraram boicotar qualquer 
iniciativa de romper com a cultura patriarcal e machista vigente essa 
norma no fundo, busca mudar a mentalidade dominante para uma 
nova conduta, dando início a um processo civilizatório da mulher 
oprimida em seu próprio lar. A Lei Maria da Penha se embute e se 
inscreve nesse saudável, necessário até, propósito constitucional de 
criar mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações, 
e isso não deve ser analisado apenas sob o ponto de vista jurídico, 
mas como um problema cultural. Nesse sentido a resposta incisiva 
do Supremo Tribunal Federal sobre a Constitucionalidade da Lei e 
a rejeição de aplicar a regra aos Juizados Especiais (lei 9099/05) e 
ainda sua interpretação em relação ao seu artigo 41, que constitui 
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verdadeira mudança de mentalidade e, portanto, quebra de para-
digmas culturais, afastando a obrigatoriedade da representação da 
agredida, como condição de propositura da ação penal pública.

Ocorre que passados dez anos da vigência da lei, e mesmo após o 
STF já ter se posicionado sobre a questão, críticos ainda discutem sua 
constitucionalidade, sendo um dos pontos a interpretação do artigo 5º 
da Constituição Federal que garante direitos iguais a todos, portanto 
o termo “violência contra a mulher” seria incompleto, pois separa a 
violência contra as mulheres dos demais”. No entanto, os dados oficiais 
exemplificam a necessidade da existência bem como a aplicabilidade 
correta da Lei. Não foi sem razão que o mapa da Violência 2015 teve 
foco na violência de gênero e revelou que, no Brasil, 55,3% desses 
crimes foram cometidos no ambiente doméstico. O Brasil possui uma 
taxa de 4,8 homicídios por cada 100 mil mulheres, a quinta maior do 
mundo, conforme dados da OMS que avaliaram um grupo de 83 países.

Mesmo com dados estarrecedores, qualquer iniciativa legal que 
busque coibir essas violações ainda encontram enormes resistências, 
não apenas a Lei Maria da Penha foi recebida com desdém e descon-
fiança, tampouco o recrudescimento da lei penal em especial o artigo 
121 do Código Penal (homicídio) que inclui nos quadros de homicí-
dio qualificado o artigo 121, §2, IV, ou seja, o Feminicídio (homicídio 
qualificado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) 
foi alvo de críticas, do mesmo modo como historicamente sempre 
foram tratadas quaisquer mudanças em relação à estrutura patriarcal 
vigente, e a origem está ainda na não aceitação da interferência estatal 
nas relações familiares ou na concepção de que a violência de gênero 
persiste muito em razão do machismo da sociedade brasileira, que 
impede a concretização do resultado legal esperado dessas leis, limi-
tando assim o acesso de mulheres e meninas à segurança e a justiça.

Ao analisar os dados oficiais de homicídios de mulheres entre 
1980 e 2013 o responsável pela pesquisa, do Mapa da Violência de 
2015, o sociólogo, Julio Jacobo Waiselfisz, relata que “A influência 
do machismo nessas mortes é muito grande porque no Brasil, até 

pouco tempo, havia uma justificativa legal para o homem matar uma 
mulher que o traísse, por exemplo. É uma questão cultural que você 
não muda como quem muda de roupa. O Brasil é uma sociedade ex-
tremamente patriarcal”. Os números da violência contra as mulheres 
e meninas, estão diretamente relacionados ao pensamento e com-
portamento sexista/machista que coloca as mulheres como cidadãs/
pessoas de segunda classe na sociedade por gerações e gerações. A 
luta contra a violência de gênero não se restringe a mulher brasileira, 
nem tão pouco tem cor partidária, A violência contra mulher é uma 
grave violação dos direitos humanos, ocorra ela através de manifesta-
ções sexistas (que em nada se confundem com o direito de liberdade 
de expressão) ou assassinatos, toda a sociedade deve combatê-la, por 
isso tão importante que a sistema educação também seja um espaço 
de cidadania e de respeito aos direitos humanos.

Desenvolvendo através da educação nossas potencialidades de 
forma harmônica e livre de dogmas ou preconceitos dando abertura 
aos educandos para discutir as desigualdades nas relações de poder entre 
homens e mulher pode ajudar a compreender as situações de violência de 
gênero que se revela em nosso cotidiano e coloca o Brasil em uma posição 
alarmante. A violência de gênero antes de tudo é um é um problema 
social e de saúde pública que atinge todas as etnias, religiões, escolarida-
de e classes sociais. É uma violação de direitos humanos e as liberdades 
fundamentais. Por isso este tipo de violência não pode ser ignorado ou 
disfarçado. Precisa ser denunciado por toda a sociedade. Por fim à im-
punidade e prevenir a violência através de uma mudança cultural que 
garanta a igualdade de gênero e proteja os direitos humanos das mulheres; 
Reforçar a base de conhecimentos e os dados disponíveis sobre todas as 
formas de violência contra as mulheres, com vista à elaboração de políticas 
e estratégias; Definir e manter estratégias multi-setoriais sólidas, coorde-
nadas a nível nacional e local; e Atribuir os recursos e financiamentos 
suficientes, são importantes passos para enfrentar o problema. Em todo 
o mundo o combate à violência contra a mulher se constituiu em uma 
preocupação fundamental não apenas dos movimentos feministas, mas 
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de toda a sociedade em si. Superando assim uma visão equivocada que 
concebia este tipo de violência como expressão das relações pessoais, que 
por acontecer no âmbito privado não deveria ter intervenção pública. 
As diferentes estratégias de luta efetivadas pelo movimento de mulheres 
nas últimas décadas possibilitaram dar visibilidade às formas de violência 
de gênero e doméstica contra as mulheres como uma questão pública a 
ser enfrentada no âmbito dos direitos humanos e da luta por uma nova 
sociedade sem opressão e exploração, mais plural, e, portanto mais justa. 
A expressão violência de gênero é utilizada para tipificar um padrão espe-
cífico de violência, padrão este que visa à preservação secular do sistema 
patriarcal e sua lógica de subalternizar o gênero feminino, ancorado prin-
cipalmente na desigualdade social, e nas formas de dominação muitas 
vezes fortalecidas nas relações pessoais e familiares que perpetuam o ciclo 
da violência contra a mulher. Até hoje a mulher que tem coragem para 
procurar ajuda e romper com o ciclo da violência sofre preconceito e 
muitas vezes é revitimizada por quem deveria acolher e não julgar. Após 
uma década o Brasil ainda não possui uma rede de atendimento a mulher 
vítima de violência compatível com o tamanho do problema, os dados são 
insuficientes e a denuncia é dificultada devido à falta de recursos, espaços 
adequados e profissionais qualificados para receber a vítima, o poder judi-
ciário ainda luta para implementar os Juizados de Violência Domestica e 
Familiar contra a Mulher, que precisam ser dotados de equipe multidisci-
plinar, e a rede de atendimento carece de articulação. Contudo diante de 
todos esses percalços a Lei Maria da Penha é reconhecida mundialmente 
(ONU reconhece como um das três leis mais importantes do mundo na 
Defesa dos Direitos das Mulheres) pela sua importância e sua eficácia no 
combate e no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. 
Todo o esforço do movimento de mulheres fez com que a Lei Maria da 
Penha seja conhecida por 85% (oitenta e cinco) da população brasileira, 
um recorde para o padrão nacional, e por isso a Lei é tão importante. 
Num país em que suas mulheres temem mais a violência doméstica que 
o câncer de mama ou o vírus da AIDS (Percepções sobre a Violência 
doméstica contra a mulher no Brasil, 2002) a lei Maria da Penha é um 
alivio para aquelas que a cada quinze segundos são agredidas no Brasil 

(dados fundação Perseu Abramo, 2002). Com efeito, precisamos de mais 
medidas que visem coibir a violência de gênero, a lei não é capaz de suprir 
todas as mazelas da sociedade.

Apenas a ruptura com o atual sistema vigente pode assegurar 
o estancamento da brutalidade humana. Os indicadores de violência 
de gênero apesar de estarrecedores e indignantes são vistos até com 
razoável normalidade dentro dessa sociedade que procura julgar a 
mulher e muitas vezes até justificar comportamentos agressivos, ma-
chistas ou sexistas. Não raras vezes nos deparamos com situações em 
que a própria mulher acredita que seu companheiro tem o direito de 
puni-la, quando acha que fez algo errado ou infringiu normas que 
ele determinou. Por isso é tão importante o debate, o enfrentamento 
desta questão. Considerando que existem várias formas de violência 
contra a mulher, incluindo a discriminação. E que a violência exercida 
contra as mulheres não ocorre em razão das diferenças biológicas, ana-
tômicas e fisiológicas, existentes entre os homens e as mulheres, mas 
em razão do gênero, que é o papel social a elas imposto, de extrema 
importância um questionamento sobre a igualdade de gênero. Desde 
a infância valores culturais são reforçados diariamente pelos meios de 
comunicação e pela sociedade, sendo o gênero uma construção social, 
não nascemos essa condição, portanto como os padrões de comporta-
mento são impostos também podem ser revistos e reavaliados.
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ESTAÇÃO DA LAPA
Zilka de Sá Barros89

Todos os dias
Nossos passos se juntam,
Nas escadas de aço
Da Estação da Lapa.
Todos os dias,
O mesmo som inigualável,
O mesmo suor explorado,
O mesmo ânimo e desânimo,
Nas escadas de aço da Estação da Lapa.
Todos os dias a mesmo ilusão,
O mesmo alento,
A mesma fé,
Os mesmos olhos tristes...
Todos os dias a mesma pressa,
Nas subidas de aço da Estação da Lapa.
Todos os dias o mesmo cheiro,
O mesmo medo,
A mesma dor.
As mesmas bocas famintas,
Nas descidas de aço da Estação da Lapa.
Todos os dias a mesma força,
O mesmo vigor,
A mesma esperança ...
Todos os dias os mesmos nós,
Nas escadas de aço de qualquer Estação.

NOTA: A “Estação da Lapa” fica no Centro da cidade. É a principal estação de ônibus, 
embarque e desembarque, que circulam em todos os bairros de Salvador, especialmente, 
periferia. Hoje, aí, também, funciona a estação de Metrô.

89 É formada em Direito pela UFBA, tendo militado na área jurídica. Aposentada, fez diversos 
cursos, dentre eles o de Teoria Literária. Apaixonada pela literatura vem se dedicando a esta, 
estudando e escrevendo. É baiana de nascimento. Reside em Salvador- BA.

UM RETROSPECTO DE FLOR
Milagres Zeferino Uyanik90

No princípio...
Não veio nos sete dias
Lá estava pouco ou muito depois de antes
Veio do barro do barro
De um pedaço do outro, na verdade, na verdade...
Controvérsias...
Seria mera substituta do Não exilado? De uma Lilith esquecida, 

suprimida?
Não se sabe.
E depois...
E fez-se povoamento
E fez-se servil
(Ou fizeram-na)
E creu na servidão
Na realização fora de si:
Era só o outro
Era para o outro
Em gênero e grau;

90 Nasceu em 24/01/1974, natural de Currais Novos-RN, porém é em Cruzeta-RN que tem sua 
formação social, humana e identitária, terra de seus antepassados, cujas histórias subjetivas 
e anônimas se fazem presentes nas memórias pessoais. Formada em letras pela UFRN, em 
1996, quando o curso ainda funcionava em Caicó, e especialista em Língua, Literatura e 
Linguagem, pela FIP, em 2011, e hoje mestranda do PROFLETRAS, programa que pretende 
a formação de professores atuantes em sala de aula, visando um trabalho que tenha um res-
paldo social e educativo e que volte para a sociedade de maneira positiva. Compromete-se 
com um ensino que fomente letramento literário no aluno, seja partindo da literatura de mas-
sa, da canônica, da literatura popular, como fator crucial de sua formação humanizadora dos 
educandos, dentro e fora do contexto escolar, por seu grande amor pela literatura. Atua como 
professora da rede estadual de ensino na Escola Estadual Joaquim José de Medeiros, em 
Cruzeta-RN, lecionando no ensino fundamental e no médio, nas áreas de língua portuguesa, 
literatura e língua espanhola. Enxerga, nos atores, os agentes de transformações e mudanças 
tendo por fim comum o anseio pela justiça social, a qual nasce do conhecimento, da análise, 
do diálogo reflexivo e interativo, e, consequentemente, no desembocar de ações positivas. 
E-mail: milazeferino@hotmail.com
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Se fez-se foi apenas em número
Pra guerra, pra vida
Pra linhagens diversas, de nobres ou não,
Honras nos falos nascidos.
E seguia nas margens, nos aceiros
Acompanhando os que seguiam na estrada larga
Entre urtigas que adormeciam seus sentidos.
Caminhante entorpecida
Pelas dores e pelo costume,
Pela tradição do negar-se
Voz do outro como se fosse dela própria.
Incorporando o: “é assim, e pronto”
E ponto. Silêncio: voz contida e choro também.
“E assim mesmo minha filha” – ouvia da mãe, sábia.
Discurso que ecoava em todos os cantos do mundo.
Envolvida em véus que cobrem
Em tules que sugerem
Em nus que aprisionam
Prisão em toda parte
Por todo norte
Por todo sul, leste ou oeste
É sua sorte.
Condição de mulher.
Precisa ser esperta
Precisa estar alerta
Não dorme mais
Não quer mais dormir
Não quer mais ser pedaço de costela
Ou ventre que se dá ao mundo
Ou mãos que cuidam
Peitos que alimentam
Beleza de consumo
Alívio para prazeres

Não quer ser o dono da costela
Mas ser ela
Toda ela
Sempre ela
E em todas as dimensões
(No ventre, nos peitos, no sexo, nas mãos, no pensar, no deci-

dir, no escolher)
Dona do corpo e da alma.
Com todo direito de SER
Igual na diferença.
E realmente
Ser dona de seu dizer:
Em gênero, número e grau.
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A QUEM INTERESSA ESCONDER QUE TODAS 
AS MULHERES SÃO LINDAS
Maria Goretti Nagime Barros Costa91

Aos 12 anos de idade troquei de escola, e que terrível para uma 
criança trocar de escola. No primeiro dia de aula, todos os alunos 
foram levados juntos e receberam um panfleto com uma letra de 
música. E dá-lhe colocar a música pra tocar até a gente decorar. 

A música dizia: “Levante a cabeça e siga/ encare de frente a vida 
(...) Jovem a vida é linda / BASTA TENTAR DESCOBRIR”. A inse-
gurança era tratada como um fenômeno interno, isolado e pessoal. Um 
adolescente precisaria apenas tentar descobrir o quanto a vida é linda. 
No entanto, ali estava evidente o quanto todos estavam inseguros. 

Os autores de bullying parecem ser mais inseguros que todos os 
outros, sim, mas a apatia e insegurança estavam longe de apresenta-
rem-se como um caso isolado. Eu olhava para o lado e via toda uma 
geração de pessoas inseguras. 

Mais tarde descobri que um problema que você acha que só 
acontece com você, que é culpa sua, e, no entanto, acontece com 
muitas pessoas, na verdade não é um problema pessoal, mas um pro-
blema social. 

Imagine dizer “Jovem a vida é linda, basta tentar descobrir” a, 
por exemplo, um adolescente sofrendo homofobia? Para as mulhe-
res, homosexuais, negros, sempre foi pior. Dizer que “a vida é linda/ 
basta tentar descobrir” é excluir os fatores externos que causam apatia. 
Lembra aquele poema encontrado na parede de um dormitório de 
crianças do campo de extermínio nazista de Auschwitz:

91 Advogada, mestranda em Sociologia Política na Universidade Estadual do Norte Flumi-
nense Darcy Ribeiro (UENF) e pós-graduanda em Direitos Humanos e Estudos Críticos 
de Direito no Conselho Latinoamericano de Ciências Sociais (CLACSO) – E-mail: goretti.
nagime@gmail.com

“Amanhã fico triste,
Amanhã.
Hoje não.
Hoje fico alegre.
E todos os dias,
por mais amargos que sejam,
Eu digo:
Amanhã fico triste,
Hoje não.
Para Hoje e todos os outros dias!!”

Os fatores que causam indignação e insegurança muitas vezes 
são externos e isso explicaria o porquê de atingirem tantas pessoas. 

Existem muitas covardias, opressões e relações desiguais que se 
perpetuam ao longo da História. Diante disso, estranho seria que o 
adolescente visse com naturalidade e deixasse de se indignar.

A apatia viria da indignação através do raciocínio e sensibilidade.

Diante de um quadro de sociedade caótico, os adolescen-
tes deveriam ser estimulados a alcançarem a capacidade de mudar 
o ambiente externo, e não a enquadrarem-se naquele ambiente e 
aceitarem as covardias históricas. Tratar o ambiente externo como 
algo imutável, “mude seu psicológico para acostumar-se, para en-
quadrar-se” interessa aos que sempre levaram vantagem com as 
opressões–das grandes opressões às pequenas e não menos impor-
tantes opressões diárias.

O status quo precisa ser desafiado, e isso acontece através de 
movimentos sociais, como o feminismo. As mudanças reais aconte-
cem porque os movimentos sociais forçam para que aconteçam. 

Os movimentos sociais são criminalizados pelos que não 
querem as mudanças. A eles resta o esforço de convencer gerações que 
as desigualdades e explorações não existem. Que deve-se não enxergar, 
fingir-se que não enxerga, concentrar-se em ser momentaneamente 
feliz ou adaptar-se ao ambiente ali posto, por pior que o seja. “A vida 
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é linda/ BASTA TENTAR DESCOBRIR.”

Tratadas por séculos como animais ou objetos, a luta das mu-
lheres pelos direitos iguais incomoda até hoje. O feminismo significa 
a quebra de uma estrutura de dominação. 

Um dia meu irmão me disse para não malhar na varanda do 
nosso prédio. Que algum vizinho de outra varanda iria me filmar e 
compartilhar no Whattsapp um vídeo: “piranha malhando”. Que 
eu também não deveria ir pra varanda de biquine por isso. Aliás, 
melhor não ir para a varanda. Fiquei chocada e passei a refletir – 
mas não na varanda: algum vizinho poderia filmar e compartilhar o 
vídeo “piranha refletindo”.

A objetificação e hipersexualização das mulheres é uma rea-
lidade em pleno 2017. A insegurança das mulheres é constante e 
não por acaso. E existe todo um mercado baseado e interessado em 
aumentar sua insegurança: a “indústria da beleza”. 

Roupas, serviços estéticos, esportes e dietas loucas mágicas, 
revistas que prometem emagrecer 20 quilos em duas semanas. Por 
que deixar de comer arroz com feijão para comer duas nozes? Para 
ser magra e encontrar um grande amor. Por que alisar seu cabelo, 
pintar de loiro, fazer tratamento clareador, rejuvenescedor? Para não 
perder seu marido. Para que seu grande amor te reconheça–e ele 
está procurando uma mulher sueca? Os ideais de beleza evidenciam 
também o racismo. 

As mulheres sentem que sua casa é uma prisão, seu corpo é uma 
prisão, o útero é uma prisão, o mundo é uma prisão. Longe de ser 
uma questão ligada à auto estima, a insegurança das mulheres é uma 
questão social, um produto do machismo estrutural.

Por isso “tentar ser feliz” talvez seja um objetivo de vida vazio e 
pelo qual as pessoas que ainda guardam sensibilidade não poderiam 
se dar ao luxo de aterem-se. A este ambiente não cabe adaptar-se 
ou conformar-se à contemplação, mas lutar para que nossas irmãs e 
nossas filhas encontrem uma realidade melhor.

CASA VERDE – CASA DE CÔMODOS (24H EM 
FUNCIONAMENTO ATÉ HOJE NA RIACHUELO, 
CENTRO DE BELÉM DO PARÁ)
Leila Barreto92

Os passarinhos arrulham
Nas mangueiras férteis, verdes
Espalham os sons e cores do
Dia chegando
O alfalto é abençoado pela
Brisa da Baía
A cidade cresce na gente
Que acorda, movimentando a manhã

A Casa Verde, nos cômodos
Adormece farta
Eles que perderam a hora
De casa, não podem perder
A da labuta
O prazer tem preço

As mulheres do ofício
Lavam as faces manchadas
De sono
E retocam o batom
No espelho marcado de tempo

92 51. Ativista e atriz. Licenciada em Ciências Naturais, Especialista em Educação em Direitos 
Humanos e Diversidade. Ocupa um lugar importante no movimento de prostitutas como 
integrante da Rede Brasileira de Prostitutas e do Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado 
do Pará compondo seus colegiados. É a filha da puta que atua nos dois sentidos – artístico e 
político. Idealizou o PUTADEI e o BLOGDASESQUINAS entre outras ações e ferramentas 
em advocacy. Coordena as ações administrativas do GEMPAC. Essa mana do Pará transa 
de um outro lugar – conexões, lugares e intervenções poéticas/políticas/comunicacionais no 
movimento brasileiro de putas. Tem uma paixão de infância pelas letras, transa a poesia e 
outras possibilidades da palavra. E-mail: leilasuelyb@yahoo.com.br
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Tia Léia sentada
Louva em cânticos
No canto do cômodo
Arrumadinho

Todas elas
Que prometem prazer
Já estão à porta
À janela grande e velha
Encostadas à espera
Daquele que não ficou de vir

Na Trindade
Chama a missa
Enquanto fortuito
Entra o devoto
Na casa de cômodos

E a casa verde, fervilha
Lentamente
Sua sina
De guardar segredos
Na vida, da vida

Retrato
Ontem chorei
tendo como testemunho
o solo da Betânia e blues da Holiday
Eu não nasci para eternidades
Até minha dor não dura tanto
muito menos, dura para sempre
minha felicidade.

Sou feita de histórias
mas me delicio do presente
meu passado é pano de fundo

do palco onde estreio meus sonhos

Sou frágil como uma pétala
meu coração é revestido de asa de borboleta
E se desfaz ao toque de
qualquer sentimento

Me preocupo em saber
quando vou crescer
não porque não goste dessa menina
brincando em mim
mas eu queria apenas
saber...saber

Eu sou nada
misto
possibilidade e contradição
inquietude-delicadeza
irmão revolta da palavra
no desafio em branco
da folha de papel

Assim, retrato e gente
atravesso as esquinas
desacomodo o moral
sobre o salto,puta
governo a vida

O macho, o falo e o reto (para uns amigos de putas meto-
dologias)

O macho teme
o tamanho do falo
e nega o próprio reto
O falo
não teme o macho
e deseja outro reto
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o reto não teme o falo
mais a fantasia do macho
Nessa historicidade
falo reto
reto falo
fica o macho
fechado em masculinidade
mantendo
intocável o reto
e também
a possibilidade
o falo nem tão certo
provoca o macho
que contrai o reto

o reto se afemina
convencendo,
o convencido macho
que ereto deixa o falo

e nessa prolixa indecisão
macho, falo e reto
morrem de medo, esperanças e tesão

E nós?
Não se
Mete.

CANTO À MULHER AFEGÃ

Poliana Policarpo de Magalhães Aguiar93

Canto I

EVOCAÇÃO

Quem és tu, mulher?

No ventre sentias o calor do afago materno,
Canções embalavam teus sonhos,
Eras um pequeno botão protegido do inverno,
Um ser ainda querido.
Mas tua entrada neste mundo,
Teu primeiro sopro de alvorada,
Foi marcado pelo olhar mordaz do desprezo,
Pois nascestes mulher numa terra de varão.

Ainda tão pequenina,
Sentias o peso dos olhos que te fitavam,
Uma indiferença milenar,
Fruto da opressão falocrática

Tua mãe te passou os afazeres femininos,

93 Nasceu numa manhã ensolarada do dia 7 de setembro de 1972, ao som dos tambores pátrios. 
Filha de Idelbrando Marques de Magalhães e Josefina Policarpo de Jesus, foi mais uma da-
quelas crianças sertanejas, tocadas pelas mãos firmes de uma mãe aparadeira na casa de pau 
a pique de sua avó, lá no interior sergipano. Tempos depois, conheceu Vitória da Conquista, 
seu eterno lar, lugar em que foi registrada. Escolheu anos depois uma Ciência social para 
se graduar, fez Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz-Uesc, especializou-se na 
área de Direito Processual pela Uesb.É professora e pesquisadora na seara do Direito Digital 
da Faculdade Independente do Nordeste-Fainor e Coordenadora do Núcleo de Memória e 
Cultura da referida instituição. É Mestra em Gestão nas Organizações Aprendentes pela Uni-
versidade Federal da Paraíba- UFPB e integrante do grupo de Pesquisa em Cultura Digital 
e Educação da mencionada universidade. É Doutora em Ciências Jurídicas e Sociais-UM-
SA-AR. Além de sua atuação na seara jurídico-acadêmica, também desenvolve atividades 
culturais. Atualmente é Vice-presidente da Casa da Cultura de Vitória da Conquista-Ba, mi-
nistra palestras nas áreas jurídica e literária e, é membro efetivo da Academia Conquistense 
de Letras. E-mail: ppma@terra.com.br
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Labores diários, criar teus irmãos,
Lavar, cozinhar, suportar...

Cresceste presa aos duros conceitos de honra
Dos velhos clãs e mulás
Mas tua alma de criança
Ainda te permitia cantar nas colinas,
Correr cercando as borboletas,
Sentir o aroma das tulipas,
Bailar com o vento e sonhar...

Canto II

O RITUAL

Um dia, despertaste com uma flor de sangue
Desenhada em tuas vestes;
Sentiste uma tristeza carregada de saudades,
Sabias o que te esperava.
Sufocaste, dentro de ti, uma paixão de menina
Velada à noite nos delírios oníricos.

As venezianas do teu rosto se fecharam.
Tornaste tão somente um mero objeto de troca
Entre a vida que em ti florescia
E o ocaso de um noivo entardecido.

Chegou o dia da cerimônia lúgubre:

Teu rosto era uma página em branco,
Teus olhos eram da cor de agonia,
Trazias as mãos pintadas,
Um semblante triste,
Uma tosca beleza melancólica.

Tua mãe conhecia tua dor:
Era o destino certeiro de todas elas.

No ritual nupcial,

Passaram-te o espelho por baixo do véu
E, entre olhares cruzados,
Conheceste o rosto daquele que seria teu algoz.
Tuas lágrimas lentas
Anunciavam o prenúncio dos teus martírios.

O peso daquele homem,
Em teu frágil corpo de menina, não foi o pior:
Teus sonhos foram roubados,
Teus anos mutilados...

Canto III

A BURCA

Recebeste de presente o teu manto negro
E impenetrável,
Passaste a ver o mundo
Através de uma tela furada,
Cercaram teus olhos
E apagaram teu horizonte.

O tecido quente grudava em seus lábios,
Faltava-te o ar
E, como malabarista, pisavas naquele retalho cumprido,
Tropeçavas, caías, levantavas.

Aos poucos foste te amoldando
À trama que sustentava aquelas vestes:
Sua cor triste,
Sua textura grosseira,
Seus mistérios abissais

Em meio a tantas mantas iguais,
Tua identidade só era revelada pelos sapatos que usavas
Tingidos de lama e pó.
A burca te garantia a dor do anonimato,
Escondia a tua vergonha,
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E as cicatrizes,
Te ocultava de ti mesma.

Canto IV

O MARTÍRIO

E, sob o véu de sombras,
Te surravam sem razão,
Punhos fechados,
Gemidos abafados,
Ciranda de socos,
Vidros quebrados,
Roupas rasgadas,
Vida estilhaçada.

Quando o sabor não agradava o teu dono,
Te obrigavam a mastigar um punhado de terras
E pedras,
Te forçavam a cuspir sangues e dentes,
Um ato de punição para não mais esquecer.

Os tremores de tuas mãos e teus pensamentos
Faziam parte de tua rotina.
Vivias num mundo de miséria,
Quietudes e rancores,
Tua tristeza muda sangrava pelas paredes da casa,
Tuas feridas no coração já eram profundas ...

Canto V

A GUERRA

E então veio a guerra,
Rosto entorpecido,
Dedos queimados
O negror dos céus às tuas costas,

Teu malfeitor se foi, mas teu calvário não.

O chão oscilava sob teus pés,
Teu coração pulava,
Uma espiral de fumaça te cegava os olhos,
Estrondos...
Rasgos de metralhadora,
O fogo, as explosões, a fome...
Tuas mãos calejadas escavaram,
Buscaram, nos escombros, os teus entes calados.

Nas ruínas da cidade,
O ódio e a perversidade dos homens,
Quase te ceifaram a vida,
Te violentaram, te humilharam,
Teu corpo e tua alma quedaram-se dormentes.

Um sopro de ar cálido afagou tua pele num consolo.
O tempo foi apagando o contorno das recordações tão vivas,
E a vida te desperta do torpor:
Filhos para proteger, bocas para alimentar...

Canto VI

OS REFUGIADOS

Teu mundo foi parando em silêncio,
A poeira cobrindo teus pés.
E hoje segues uma multidão de sombras,
Refugiados vagueando pelas ruas desertas
Do Afeganistão destruído,
Teu país, envolto numa cerração de cinzas,
Sujeira, devastação e dor,
Dores deixadas, outras contidas,
Algumas carregadas, outras esquecidas.

Vidas sem significado marchando
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Sob nuvens cor de chumbo,
Olhos marejados, gritos entrecortados,
Faces envelhecidas a cada segundo,
Seres se esvaem pelas estradas frias,
Retas, incertas,
Buscando a sobrevivência,
O refúgio,
Fechando as chagas abertas,
Destinos unidos pela mesma corrente de lamentos,
Força e batalhas

Canto VII

EPÍLOGO: DUAS FACES, DUAS MULHERES

Escuta-me, mulher!

Enquanto o carmesim das tintas contorna minhas unhas,
Sob tuas mãos, paira o tom das cores mortas,
Enquanto meus olhos se abrem na imensidão do meu mundo,
Os teus se fecham na sombra do medo,
Nas esquinas do oriente.
Enquanto extravaso meu canto,
Tu murmuras orações baixinho,
Clamando por proteção,

Enquanto castigo com meus saltos as calçadas das ruas,
Pisando com firmeza
Tu vais te esgueirando, silenciosamente,
Abafando o eco dos teus passos,

Enquanto eu expresso,
Por meio da escrita ardente,
Os versos que desejo,
Tu colhes folhas ao vento
Para alimentar o fogo que aquece teus filhos,

Enquanto escolho o prato do dia,
Tua barriga
Vai-se contorcendo mendigando ajuda humanitária,

Enquanto me queixo com lamentos fúteis,
Tu levantas do chão frio,
Atravessas desertos, segues tua vida,
Ergues teu rosto, cicatrizas as feridas.

És mais forte do que eu.
Sabes que teu corpo foi violado,
Mas tua alma ainda é livre.
Contas história para tuas crianças,
Como se fosse uma profecia
De que um dia estarás no alto da colina,
Como uma guerreira livre,
Num céu de um azul cor da paz,
Sem cinzas, nem bombas,
Sem chicotes, nem amarras,
Apenas o canto da tua voz,
A voz da mulher afegã no monte relvado da liberdade.
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NASCER MULHER
Thais Elislaglei Pereira Silva da Paixão94

A gente nasce Mulher
E logo cedo descobre que não pode tudo o que quer.
A nós somente é dado bonecas, panelas, fogões e utensílios 

domésticos qualquer
Ao menino é dado tudo que ele quiser.

As histórias infantis nos ensinam que o homem é forte
Nos ensinam também que a mulher é frágil e ser salva pelo 

príncipe encantado é sorte.
Aos meninos apresentam o carro, a moto e a bicicleta como 

sinônimo de liberdade e diversão
A nós Mulheres apresentam a vassoura e o rodo como sinônimo 

de repressão

Ao menino é perguntado o que ele quer ser quando crescer
À menina é dito o que ela será quando crescer.
As cantigas de ninar nos ensinam que o papai vai trabalhar
E a mamãe? A mamãe fica em casa para da casa e dos filhos cuidar

E de repente o papai fica desempregado
Então ele logo deixa o filho desamparado
E por isso quase nunca ele é criticado
Pois neste caso o homem é visto como coitado.

94 É Licenciada em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana (2003). 
Pós-Graduada em Ciências da Terra e do Ambiente pela Universidade Estadual de Fei-
ra de Santana (2006). Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geopro-
cessamento, atuando principalmente nos seguintes temas: globalização, conservação e 
sistema. Como Professora de Geografia, atuou sobretudo coordenando turmas do EJA. 
Bacharel em Direito na Faculdade de Artes, Ciência e Tecnologia–FACET, atuou como 
Assessora Jurídica da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado da Bahia–
FETAG/BA, especialista em Assessoria Jurídico-sindical com ênfase em processo elei-
toral e previdência. Vice-Presidenta da Comissão da Mulher Advogada, da Subseção da 
OAB/Irecê-Bahia. E-mail: thais.elislaglei@gmail.com

Mas a mamãe mesmo desempregada
Mantém sua prole amparada
E se assim deixa de fazer, ela é mãe desnaturada
Pois a mulher para qualquer dificuldade deve estar sempre 

preparada.

O papai tem vida corrida e por isso é sempre ausente
Pois o homem deve descansar e tomar cerveja depois que 

larga o batente
A mamãe também tem vida corrida, mas tem o dever de 

estar presente
Pois à mulher cabe educar os filhos de forma decente.

E se a mamãe resolve delegar ao pai a incumbência de o 
filho criar?

Ah, a sociedade logo lhe aponta o dedo e lhe condena, está 
pronta a lhe julgar.

Como pode uma mãe o filho abandonar?
Isso é falta de amor, falta de responsabilidade para do seu 

filho cuidar.
Mas, e o pai? Ele não tem responsabilidade com o filho a quem 

ele deve amar?
Quem melhor do que um pai para socorrer um filho no mo-

mento que sua mãe em dificuldades está?
Ah.... Eu já ia me esquecendo que a nós Mulheres não nos foi 

dado o direito de em dificuldades ficar
Os machos nos ensinaram que somos frágeis, mas fortes, obri-

gatoriamente, devemos sempre estar.

Somos ensinadas a sermos belas, recatadas e do lar
E atender a tudo que o macho assim desejar
Não nos é permitido dizer não, e quando o dizemos temos que 

a violência suportar.
E ainda somos as culpadas pela ira do macho despertar.
Nos ensinaram que bonitas devemos sempre estar
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Mas quando somos violentadas sofremos a culpa pelo desejo 
do macho aguçar

Não somos donas do nosso próprio corpo, não podendo esco-
lher a quem nos entregar

O desejo é privativo do macho e nós mulheres, segundo a so-
ciedade, ficamos com o que sobrar.

Se não trabalhamos fora de casa somos inúteis porque 
nada fazemos

Mas se assumimos uma profissão somos condenadas, pois aban-
donar o lar e os filhos é o que queremos.

Ocupar os nossos espaços, segundo os homens, jamais devemos
Entretanto, ser sujeito de direitos e deveres é tudo que queremos.

Nesta sociedade cão
Respeito é sinônimo de submissão
E se rebelar contra tal submissão
Significa submeter-se à violência do macho sem coração.

E assim vamos vivendo, enfrentando a violência
De quem não nos respeita nem ouve o nosso pedido de clemência
Vamos lutando em busca de liberdade
Para tão somente viver com esperança e dignidade

Não queremos muito, nada além do que é nosso
Queremos tão somente ocupar nosso espaço

Cansamos de nos submeter a tal desatino
E assumimos o posto de Senhoras do nosso destino

Há quem nos chame de feminista chata
Ficamos muito felizes por assumir esta casta
No machismo e na violência resolvemos dar o basta.

BRUXAS, ADÚLTERAS E PROSTITUTAS: A 
MULHER NA LITERATURA CLÁSSICA E A 
MARCA DOS ESTEREÓTIPOS
Ediliane Lopes Leite de Figueiredo95

A literatura apresenta uma indissociável relação com a socie-
dade, na media em que absorve e expressa as condições de um dado 
contexto em que é produzida, evidenciando, nesse sentido, as varia-
ções ou mudanças que se revelam ao longo do tempo. Desse modo, a 
literatura serve como meio para se discutir a complexidade da nossa 
experiência histórica social e político-jurídica.

A literatura mais que retratar, descrever ou documentar 
uma determinada época, não só questiona valores e ideologias mas 
também pode salvaguardá-los, permitindo uma análise mais profun-
da do dado social e político-jurídico de um lugar de um continente 
em uma determinada época. A arte literária pode então, ser uma 
expressão da sociedade, não deixando de se considerar o teor de seu 
aspecto social, ou seja, o quanto ela está interessada nos problemas 
sociais. O escritor transforma o que passa por ele, combinando a 
realidade que absorve com a própria percepção, devolvendo assim 
ao mundo uma interpretação própria e subjetiva.

Isso nos conduz a olhar a literatura como um meio trans-
missor de informações, cuja função social é facilitar ao homem a 
compreensão desses conflitos em sua pluralidade e diversidade e, 
assim, emancipar-se dos dogmas que a sociedade lhe impõe. 

Nesse sentido, Facini assinala: “a literatura não é espelho do 

95 Mãe, mulher, professora. Doutora em Literatura e Interculturalidade, pelo Programa de 
Pós-graduação em Literatura e Interculturalidade (PPGLI), da Universidade Estadual da 
Paraíba. Mestre pelo mesmo programa. Especialista em Direito Processual Civil. Gradu-
ada em Letras e em Direito pela UEPB. Professora de Hermenêutica Jurídica, de Direito 
Constitucional e de Direitos Humanos na UNIFACISA. Atua em pesquisas jusliterárias. 
E-mail: edilianefigueiredo@gmail.com



FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS

360 361

mundo social, mas parte constitutiva desse mundo. Analisar visões de 
mundo e ideias transformados em textos literários supõe investigar as 
condições de sua produção, situando seus autores histórica e social-
mente”. (FACINI 2004, p.25).

Há muito, a literatura, além de exercer fascínio, desempenha 
papel político-pedagógico. Já na Grécia antiga, a tragédia figurava 
entre os “instrumentos” dos quais os legisladores e administradores 
da pólis se utilizavam para amenizar as contradições na sociedade e 
para comandar a nova estrutura que se organizava baseada na “De-
mocracia”. Ilustrando a importância desse gênero literário como 
instrumento político, Hauser ( 1990, p. 24 ) define-o como “a criação 
de arte mais característica da democracia ateniense, e em nenhuma 
outra forma de arte se discernem, tão direto e tão claramente como 
nela, os conflitos internos de sua estrutura social.”

A literatura se apresenta como ideologia política surge quando 
se percebe a inclusão de algumas vozes ou de representantes destas, 
silenciadas através da História, como, por exemplo, a mulher, os 
pobres, os negros, as crianças, os homossexuais, entre outros grupos, 
que há centenas de anos buscam voz e, consequentemente, direitos 
no mundo branco, adulto e masculino.

Em se tratando especificamente do silêncio feminino, isso se 
deve à ideia preconcebida de naturalização da condição feminina 
como inferior ao homem. Essa política foi advogada, segundo Nye 
(1995, p.p 19-21), por pensadores influentes, a exemplo de Locke 
que defendia que o lugar da mulher era no lar, onde ela seria subor-
dinada ao melhor julgamento do homem, e que as mulheres estavam 
sujeitas inclusive pela natureza à sujeição. David Hume, defensor das 
virtudes da solidariedade e ligação com o sofrimento alheio, dizia que 
os homens eram os chefes naturais do lar. Ainda Madame de Staël e 
Rousseau ensinavam que a natureza das mulheres determinava seus 
destinos e elas não deveriam ir contra ele.

Nesse contexto de expressão, a literatura pode ser vista como 

um veículo, através do qual se pode visualizar os pressupostos históri-
cos, socioculturais e legais em relação às mulheres–o seu estatuto, seus 
papéis, as suas expectativas–em um dado período, em determinadas 
sociedades. Culturalmente as mulheres são vistas de forma contra-
ditória. A mulher, quer seja na literatura lírica, épica e dramática, 
atravessou milênios no papel de musa. Muitas vezes, foi representada 
no papel de submissa ou traidora, como a bíblica Dalila, transgressora, 
como Joana D´Arc, cujo maior delito teria sido travestir-se de homem 
numa época que proibia as mulheres, inclusive, de morrer pela pátria.

Contata-se que o ser mulher é representado pelo mais diversos 
estereótipos, por vezes, de cunho supostamente positivo–como mãe, 
esposa, solteirona, submissa, rainha do lar, anjo do lar; por vezes, 
como os de aspectos mais claramente tidos como negativos, tais como: 
prostituta, feiticeira, demônio–Eva, Lilith, dentre outras imagens.

Na literatura inglesa, as bruxas Shakespearianas protagonizam 
os textos ficcionais. Cleopatra, Tamora, Sycorax, as três bruxas – Lady 
Macbeth, Alice Arden – e outras, são figuras literárias rechaçadas ao 
silêncio, mas que, ao subverterem tal lei, tornam-se a imagem mais 
temida na sociedade inglesa daquela época – a bruxa.

Ainda na literatura ocidental, os capítulos de muitos clássicos 
são ocupados pela figuras de mulheres adúlteras e, consequente, da 
não absolvição para esse pecado, quase sempre punido com a “pena 
capital”. Dentre as mais emblemáticas, evidenciam-se: Guinevere, do 
Rei Arthur, Ema Bovary, de Madame Bovary, Luísa, do Primo Basílio, 
Ana Karenina, do romance homônimo de Tolstoi e, ainda, Hester 
Prynne, de A letra Escarlate. Hester foi aprisionada e julgada, levando 
nos braços a filha, fruto de seu “pecado”. Foi também condenada a 
usar letra “A,” de cor escarlate bordada em suas vestes, na altura do 
peito, uma espécie de crachá vergonhoso, bem à vista de todos.

Cá entre nós, destacamos Capitu. Anos nos bancos dos 
tribunais acadêmicos para ser julgada por uma traição nunca com-
provada. O princípio de “in dubio pro reo” sequer foi usado como 
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atenuante para Capitu e ela foi posta, muitas vezes, no banco dos 
réus de muitas academias, nas quais alguns docentes e críticos, eli-
tizados e barbados, nunca a enxergaram além da figura da cigana 
dissimulada de olhos oblíquos, descrição da perturbada mente do 
possessivo marido Bentinho – o Casmurro.

A figura da prostituta também é amplamente difundida. Lucíola, 
de José de Alencar, é o protótipo de uma personagem que representa os 
dois lados de uma cultura que quer emergir sem maiores traumas. Lu-
cíola é marcada pela inscrição dupla de ser prostituta e santa, a mulher 
é o protótipo de um valor emergente que passará tranquilamente de 
um estado a outro por meio de uma sublimação irresistível. Em Naná, 
romance homônimo de Zola, a figura da prostituta é tratada como uma 
caricatura, que, de um ponto a outro, pode ser a mais sublimes das se-
dutoras ou se tornar a mais desagradável e obesa das marafonas. Não é 
dado à mulher o direito a um meio-termo. Como ‘símbolo,’  nada mais 
representa do que um certo estado de decrepitude de uma sociedade 
imersa em impensáveis contradições.

Durante alguns séculos, o romance não foi muito benevolente 
com as mulheres, pelo menos, entre alguns dos seus principais repre-
sentantes. Seja em Flaubert, Eça de Queiroz, Tolstoi, Hawthorne, ou 
mesmo em Machado de Assis, José de Alencar, Zola todas, inevita-
velmente, pagaram um preço doloroso por ocuparem uma posição 
estratégica dentro da ânsia de pureza despertada, contraditoriamente, 
com a ascensão dos valores burgueses.

Cada um desses autores clássicos tratou de confrontar aquilo 
que lhe interessava, dentro dos seus planos estéticos ou ideológicos. 
No entanto, fica patente uma certa dose de sombrio realismo. A morte 
se torna sempre uma solução dolorosa, mas inevitável. A mulher, nesse 
sentido, naquele momento, carrega o peso de ser um dos tesouros 
mais facilmente decomponível ao olhar analítico de uma ficção que 
quer, ávida, debruçar-se sobre o único objeto que ela acredita conhecer 
por meio de uma ilusória força de uma maior descrição psicológica.

Percebe-se que na considerada alta literatura as mulheres que 
teimam em desafiar os padrões sexuais, políticos, religiosos e morais 
de uma elite de barbas, acabam sendo queimadas, mortas e anuladas, 
sendo lembradas na sociedade como na ficção como ‘não exemplos’ a 
serem seguidos. No entanto, essas mulheres sempre tiveram público 
ouvinte, mesmo sendo vilipendiadas e anuladas discursivamente. Jul-
gadas pelos tribunais eclesiásticos, pelos tribunais morais, tornaram-se 
experiências grandiosas no que tange à fala, dando-lhes autoridade e 
momentos de protagonistas.

Atualmente, seu público ouvinte é outro, o leitor. A (re) 
orientação da história das mulheres passa por uma perspectiva crí-
tica transversal, o feminismo como teoria crítica. Nessa esteira, seria 
possível dizer que a literatura é utilizada como “chave de leitura” de 
gênero, como recurso “político-pedagógico”, para (re) interpretar a 
realidade. A partir das manifestações do feminismo e das estratégias 
oriundas das teorias feministas se inicia o processo de reversão e de 
desconstrução desses diferentes “papéis sociais” destinados à mulher.

Entre outros aspectos importantes, a crítica feminista trouxe a 
possibilidade de novas leituras de obras literárias, independentemente 
da autoria, considerando o ponto de vista feminino. Essas novas leitu-
ras vêm contribuindo, de maneira significativa, para a escrita de uma 
nova história da literatura, utilizando como signo maior os estudos 
de gênero. De maneira que a bruxa, a adúltera, a prostituta, a rainha 
do lar, saem das páginas literárias são re-vistas e suas imagens, aos 
poucos, vão sendo (re) pensadas, novos olhares são lançados para o 
universo feminino e a mulher paulatinamente vai absorvendo outro 
papel: o da mulher atuante, resistente e agente do próprio discurso.

A leitura de um texto literário tomando como requisitos os con-
ceitos operativos postos pela critica feminista, entre outros–feminino, 
patriarcalismo, desconstrução alteridade, mulher-sujeito e mulher 
objeto – implica investigar o modo pelo qual tal texto está marca-
do pela diferença de gênero, num processo de desnudamento que 
visa despertar o senso crítico e promover mudanças de mentalidades 
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e ainda divulgar posturas críticas por parte do(as) escritores(as) em 
relação às convenções sociais que, historicamente, têm aprisionado a 
mulher e tolhido seus movimentos.

Referências:
FACINA, Adriana. Literatura e sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar . Ed., 2004.

HAUSER, Arnald. História da arte e da literatura. São Paulo: Mestrejou, 1990.

NYE, Andrea. Teoria Feminista e as filosofias do homem. Rio de Janeiro: Record/Rosa 
dos Tempos, 1995.

ESCREVO POR MIM
Eduarda Couto Pessoa Othero96

Escrevo por mim
Pelas vezes que me calei
Pelas vezes que minha voz foi ignorada
Pelas que fui humilhada
Pelas que fui julgada pelo que vestia
Pelas vezes que meu espaço foi ignorado, minha vontade, 

minha vida
Meu nome é mulher
e você tentou me enfraquecer
Bateu
Cuspiu
Humilhou
Chamou-me de puta (E se fosse? Seria menos digna?)
Por sair, por dançar, por querer
Escrevo pelas minhas irmãs 
Que foram seguidas na rua 
Que são diariamente assediadas 
Violentadas
Cuspidas
Xingadas
Pelas que ganham menos, desempenhando a mesma função 

dos homens

96 É o nome de registro, mas Duda é meu nome de verdade. Advogada por profissão e por 
ideologia, que insiste em ficar, mesmo com o passar dos anos. Sou conselheira no Conselho 
Penitenciário do Estado de Minas Gerais, especialista em Ciências Penais pela Faculdade de 
Direito Milton Campos e graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Sou também bailarina, por necessidade, alívio ou comemoração – a depender do 
que a vida traz –, e poeta, porque o destino quis que as palavras, às vezes, brotem de mim. 
Mineira de tudo, dessas que chegam no “cantim” e que gostam mesmo é das riquezas que mo-
ram dentro das pessoas. Facebook: Eduarda Othero. Instagram: dudaothero . E-mail: eduarda.
othero@gmail.com

mailto:eduarda.othero@gmail.com
mailto:eduarda.othero@gmail.com
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Pelas que ainda não descobriram o valor que têm
Escrevo também pelas que descobriram 
e lutam por todas as outras 
Pelas que dão a cara a tapa (e, por vezes, os recebem). 
Pelas que marcham 
Pelas que gritam 
Pelas que choram 
Pelas que oram
Somos estupradas
e assassinadas
Uma, duas, dezenas de vezes por dia
Sim, por dia
A cada 15 segundos, sou violentada
A cada 90 minutos morro de novo
e renasço
No ventre que te pariu
No ventre e na alma de todas as minhas irmãs
Cada vez mais unidas e mais fortes
No meu braço levo uma espada
Que é pra não esquecer da luta de sempre
Você pode matar meu corpo
Mas não pode matar minha alma
Porque ela aprendeu a renascer
e ser semente de revolução!

QUEM SOMOS AS AMERÍNDIAS?
Renata Nóbrega97

Tive jenipapo de nascença. Voinha me contou. Após o parto, 
o médico logo tranquilizou a família: “É o sinal da mistura de raças! 
Mas não se preocupem, a mancha desaparece nos primeiros anos de vida 
da menina”.

Os anos se passaram e, de fato, não cheguei a vê-lo, mas não há 
um só dia em que não o sinta. Ele arde. Remete a uma ancestralidade 
plural, feminina e de luta: reforça a necessidade de alianças, ao mesmo 
tempo em que interroga quem são os elos que forjam a sororidade 
combativa em que acreditamos.

Assim, como é de seu costume, sem pedir licença, o jenipapo 
se apresenta e me interpela. Numa de suas mais recentes indagações, 
lançou-me um desafio: “Quem somos as ameríndias?”

Sim, aquele era um elo em silêncio. As mulheres ameríndias, 
escravizadas, adoecidas e assassinadas seguem em luta pelo ser em 
detrimento do ter, pelo lugar onde se é e não pela cerca que deli-
mita o que se tem. De algum modo eu sabia disso, mas era preciso 
ouvi-las e dar voz à sua luta, que também é minha, que também 
arde em meu jenipapo.

Em livros e artigos encontrei estas mulheres em acontecimen-
tos históricos dos cara-pálida, reveladas pela voz dos cara-pálida, 
mas nunca falando por si. Empenhada em desvendar o enigma do 

97 É membra da AJD (Associação Juízes para a Democracia) e juíza do trabalho no TRT da 6ª 
Região. Foi agente de polícia, delegada e serventuária da justiça federal. Curiosa e precisan-
do de poucas horas de sono para viver, vai deixar para dormir quando morrer. É casada com 
uma mulher que adora dormir. Mestra em História Social pela Universidade Federal Rural 
de Pernambuco. Percebe que o capital rotula, pintando peles de cores e apelidando sexos de 
frágeis, mas acredita na paleta viva do arco-íris e na força da luta nada frágil do feminismo 
revolucionário para rearranjar a estrutura dinâmica de gênero e classe. E-mail: rcnobrega@
yahoo.com
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jenipapo, mantive as buscas dentre as publicações acadêmicas brasi-
leiras, mas mesmo quando encontrei escritos de integrantes de alguma 
das etnias, esse alguém era homem, de modo que isso não resolvia 
a questão. Li histórias de luta, violência e poder, mas as ameríndias 
fora de mim continuavam silenciosas e sem elas eu não tinha como 
identificar e dar voz às minhas próprias ameríndias.

Quando parecia que eu deveria me contentar com a fala mas-
culina sobre elas e pensar sobre os direitos que os cara-pálida dizem 
que elas e seus povos possuem, a exemplo da Convenção n. 169 da 
OIT, encontrei Enir e Damiana.

Enir Terena, cacica desde dezembro de 2008, faleceu há pouco. 
Disse em entrevistas e documentários que sonhava em 1992 com a 
devolução das terras ao seu povo, o povo Terena no Mato Grosso do 
Sul, mas se deparou com a realidade que a fez repensar a estratégia de 
luta. Encontrou nas comunidades de Campo Grande, homens, mu-
lheres e crianças Terena vivendo em total miséria e abandono. Tinham 
deixado suas aldeias para tentar melhores condições de vida, mas não 
conseguiam se inserir formalmente no mercado de trabalho. A força 
de trabalho feminina, quando aproveitada, era utilizada para serviços 
domésticos e sem as garantias do vínculo formal.

Foi diante de tal realidade que Enir, após mobilizar a comu-
nidade Terena que vivia nos subúrbios de Campo Grande, mediante 
a realização de várias assembleias, coordenou em conjunto a outras 
lideranças Terena a ocupação de um espaço urbano que hoje é reco-
nhecido como a primeira aldeia urbana do Brasil: Aldeia Marçal de 
Souza. Na madrugada de 09 de junho de 1995 fizeram o que Enir 
chamou de “retomada de território”, ocupando um lote que desde 
1973 fora doado à FUNAI e até então permanecia com uma cerca e 
uma placa, e nada mais. Naquele primeiro dia foram 20 famílias e no 
terceiro dia já somavam 75. Sobre estacas de madeira forraram lonas 
pretas e passaram a plantar, construir, puxar fios e canos.

Alimentavam-se comunitariamente, montando uma área 

central para as refeições ao lado de um pé de ingá. Enir fazia questão 
de dizer o quanto os pés de ingá eram representativos da sua cultura 
Terena e como foram importantes as assembleias e reuniões ocorridas 
ali naquele pé de ingá. Abasteciam Enir Terena para que, no confron-
to com as autoridades, quando acusados de terem invadido o local, 
dando voz à sua força, ela dissesse: “Não, a gente não invade. O índio 
não invade nada de ninguém, porque essa terra é um pedacinho das terras 
que pertenceram e que foram dos nossos antepassados, então nós estamos 
ocupando o que é nosso de direito”.

Nascida aos 08 de março de 1955, ela não só abasteceu parte 
das ameríndias que tenho em mim, como reabasteceu de significado 
a data branca e alienígena eleita para dia internacional da mulher.

No caso da cacica Damiana Guarani Kaiowá, do alto de seu 
1,40m de altura, ela é uma grande ameríndia viva e significante de 
todas as datas e de todas as lutas. Na sua fala conta mais de 70 anos, 
mas não sabe precisar a data de nascimento. O que sabe e o que im-
porta é que a Tekohá é de seu povo. Tekohá na língua de Damiana é 
“a Terra onde se é”. Os últimos 25 anos de sua vida são na tentativa 
de reocupar “a Terra onde se é”, que no momento integra o patrimô-
nio jurídico de alguém que “tem”. O pai de Damiana foi assassinado 
quando ela tinha 11 anos e, após isso, sua comunidade, a Apyka’i, foi 
expulsa da Tekohá, que atualmente está incrustada em uma fazenda 
arrendada a uma usina a 7km de Dourados – MS.

No último dia 05 de julho seu povo sofreu mais um revés na luta 
pela Tekohá Apyka’i: após quatro anos ininterruptos na “Terra onde 
se é”, com suas casas e barracos de pé, plantando feijão e mandioca, 
tiveram que cumprir ordem judicial que determinava a desocupação. 
Voltaram às margens da rodovia, pois “a Terra onde se é” seria devolvi-
da a quem “tem”. De acordo com Damiana esta é a sexta vez que são 
retirados de lá, mas ao longo desses anos, mesmo a morte de muitas 
pessoas da comunidade não silencia e nem intimida Damiana, que no 
documentário Apyka’i–Os Mortos tem voz verbaliza a parte ameríndia 
que me faltava: “Tekohá, eu nunca não vou estar aqui!”
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Eduardo Galeano, em dezembro de 1992, escreveu a crônica 
Quinhentos anos de solidão, falando sobre um “mundo transformado em 
mercado” que celebrava 500 anos desde 1492, data em que nasceu 
a “realidade que hoje vivemos em escala universal: uma ordem natural 
inimiga da natureza, e uma sociedade humana que chama humanidade 
20% da humanidade”. Galeano segue com sua escrita envolvente, 
tornando ainda mais vivas as atrocidades do ter em lugar do ser. 
Ao final começa a interrogar quem o lê, assim como o jenipapo 
fez comigo, se de fato a fortaleza dos fortes, dos proprietários, dos 
dominantes é firme e forte.

Denuncia as fraquezas de falsos elos que se forjam por mera 
subjugação: “O poder, filho da violação, está cheio de violência, está cheio 
de medo. Musculoso corpo assustado com a sua própria sombra, corpo sem 
alma, sociedade desalmada. Corpo cego de si, perdido de si: proprietário 
de tudo, já não é dono de si. Já não pode se permitir outra paixão além 
da paixão do consumo. Sacrificou o direito à vida, sua própria vida, nos 
altares do direito de propriedade e já começou a se consumir”.

E é nos versos breves de um canto cigano que ele encontra a 
resposta, percebe que a fortaleza mais forte é a de quem não se con-
tagia com “a civilização que confunde ser e ter”:

Tenho as mãos vazias
de tanto dar sem ter
mas as mãos são minhas.

Voinha me disse que aos 02 anos o jenipapo já não era mais vi-
sível em minha pele, mas ele ainda está aqui. Nos elos que o reforçam 
e o significam estão Enir Terena e Damiana Guarani Kaiowá. Elas não 
parecem confundir ser e ter. Obrigada por existirem.

METAMORFOSE FEMININA
Andrea Karla Figueredo98

Sou uma mulher como uma rocha em metamorfose plena, pois 
o meu eu está sempre experimentando o experimental da vida em 
fases e escalas de aprendizagem sensorial feminina, onde essas trans-
formações está dentro de cada uma de nós mulheres metamórficas 
do universo.

Nasci uma bebê inocente a tudo como uma nuvem, cresci de 
tamanho na infância e virei uma criança achando que era uma estre-
linha mágica, imaginando que o meu mundinho era um carrossel 
de sonhos.

Aumentei de espaço na juventude e me transformei numa mo-
cinha sonhadora, querendo ser uma flor de girassol, como se fosse 
uma cinderela adormecida da realidade.

Amadureci quando virei mãe de dois seres sensíveis ao mundo, 
onde me entreguei por inteira nesse momento de desabrochar de 
menina sonhadora para uma mulher amorosa, mas determinada e 
consciente de suas responsabilidades maternais, como sempre todas 
nós nos tornamos quando passamos para essa fase da metamorfose 
feminina plena, que nos mostra o caminho fascinante de gerarmos 
em nossos ventres embrionários de amor platônico e fidedigno a 
vida de nossas crias.

98 Sou um osso duro de roer, mas com uma alma otimista e positiva que não pode ser impedida 
pelas dificuldades da vida, pois vivo em metamorfose o tempo todo, sou filha de uma heroína 
que foi doméstica quando criança e que estudou só até a 4a. Série, mas que valorizou sempre 
a educação dos seus filhos, sou mãe de dois meninos sensíveis ao mundo, sendo um de 22 
e o outro de 10 anos, meu nascedouro foi em Natal/RN (cidade do sol) e transformada em 
filha adotiva por Caicó/RN (pedacinho do céu). Apaixonada pelo Serviço Social (graduada 
aos 45 “anos “ do segundo tempo da minha vida), Teatro (atuei dos sete aos 40 anos), Comida 
regional (carne de sol com queijo de manteiga, me faz feliz e criança no parque) e amo incon-
dicionalmente a minha família. Faço parte do MMS–Movimento Mulheres do Seridó(Caicó/
RN). Email : andreakfigueiredo40@gmail.com andreakfigueiredo@hotmail.com

mailto:andreakfigueiredo40@gmail.com
mailto:andreakfigueiredo@hotmail.com
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E agora estou em plena metamorfose pura, pois me sinto em 
abundantes mudanças físicas, mentais e principalmente espirituais 
como um ser em evolução profunda sobre todos os sentidos relaciona-
dos a desconstrução das metáforas morais e imorais de uma sociedade 
machista e injusta com nós mulheres metamórficas e sensitivas a tudo 
que nos rodeiam. Saí completamente transformada da mais recente 
metamorfose, como uma borboleta quando sai do seu casulo e me 
redescobrir nessa nova fase da vida como uma militante feminista 
forte, visceral e luminosa de corpo e alma que irradia luz cósmica, 
dividindo essa com todxs que brilham com sua luz própria. Assim, 
vivendo plenamente com os refletores antenados, através de um olhar 
genuinamente feminino em todos os aspetos que geram o empode-
ramento, a sororidade e o colorismo. Logo, descobrindo o valor real 
dessas metamorfoses femininas, como descobertas sublimes e especiais 
no cosmos coletivo. Cuja, a descoberta leva a identificar que tudo 
isso que ocorre nada mais é um conjunto de sentimentos dotados 
de células especiais chamadas de receptores do bem para jorrar amor 
e não desamor no espaço planetário. Pois é através desses receptores 
que o indivíduo capta estímulos e informações do seu próprio eu e 
do ambiente que o cerca. Onde esses estímulos são transmitidos na 
forma de impulsos elétricos, através de uma palavra chave chamada 
“Amor”, até o seu sistema nervoso central, dotado de aspirações e de 
transformações no pensar coletivamente em prol de uma sociedade sã. 
E é justamente através das minhas e de todxs as metamorfoses femini-
nas no decorrer das histórias de cada uma das mulheres metamórficas 
do planeta. Enfim, o mundo está em plena metamorfose feminina 
através das mulheres metamórficas, descobridoras, transformadoras e 
transmitidoras do sentido plural da vida para cada um de nós.

DIREITO QUILOMBOLA NA ENCRUZILHADA 
DO FEMINISMO NEGRO: O CASO DA 
COMUNIDADE RIO DOS MACACOS (BAHIA)
Marli Mateus dos Santos99

Minha dissertação de Mestrado no Programa de Pós-graduação 
em Direito da Universidade Federal da Bahia defendeu a criação de 
um campo específico do Direito Quilombola dialogando de forma 
crítica com a categoria de “povos e comunidades tradicionais”, uma 
vez que as comunidades quilombolas apresentam idiossincrasias em 
termos históricos, antropológicos e socioculturais que as diferenciam 
dos demais “povos”, requerendo, pois, um repertório tanto gnosiológi-
co quanto jurídico especial, a fim de dar conta de suas complexidades: 
epistemológica no que tange a consideração da produção de saberes 
específicos constituídos desde o corpo quilombola que atravessa ainda 
o mapeamento que o projeto A cor da Cultura faz dos valores civili-
zatórios afro-brasileiros (circularidade, religiosidade, corporeidade, 
musicalidade, cooperativismo, memória, ludicidade, energia vital – 
axé, oralidade); jurídico no que diz respeito a consideração da filosofia 
da ancestralidade que rege os povos quilombolas compreendendo-os 
de maneira particularizada e não como integrante de um bloco extre-
mamente heterogêneo e nem sempre convergente das “comunidades 

99 Intelectual e feminista negra, mãe de João Marcelo; Mestra em Direito Público pelo Programa 
de Pós-graduação em Direito da UFBA; Pós-graduanda em Estado e Direito dos Povos e 
Comunidades Tradicionais (PPGD-UFBA); Bacharela em Direito pelo Centro Universitário 
Estácio; Bacharela em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Faculdade 
Dois de Julho; Servidora do GEDEM/LGBT (MP/BA) vinculada ao Apoio Jurídico; Recebeu 
em 2015 o prêmio executor destaque do projeto estratégico do GEDEM/LGBT; Represen-
ta o GEDEM/MPBA na Câmara Técnica do Pacto de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres na Bahia; Tem artigos jurídicos e acadêmicos publicados em revistas científicas e 
livros sobre seus campos de pesquisa: Direito Quilombola, Direito de Resistência Constitu-
cional, Direitos Humanos, Direitos Africanos na contemporaneidade e temas relacionados à 
cidadania, políticas públicas, violência doméstica e familiar, feminicídio, raça e gênero; Sua 
dissertação de Mestrado “O Direito Quilombola na encruzilhada dos Direitos Fundamentais: 
Marinha do Brasil x Quilombo Rio dos Macacos” será lançada em breve sob o formato de 
livro; Membro da Comissão Organizadora do I e II Seminário Biopolíticas e Mulheres Negras 
no MPBA. E-mail:marlimateus@hotmail.com
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tradicionais”; na dimensão do feminismo negro em que a categoria 
gênero e raça destaca-se, uma vez que muitas dessas comunidades são 
lideradas por mulheres pretas, como no caso da comunidade Rio dos 
Macacos na Bahia estudada por mim, e sobre esse corpo negro recai 
tanto as violências raciais que se aglutinam sobre a questão fundiá-
ria, quanto aquelas específicas atreladas à condição feminina, sob o 
viés singular da filósofa Ângela Davis–conhecida mundialmente por 
sua trajetória política nos Estados Unidos em prol aos direitos civis, 
especialmente na luta pela liberdade dos corpos das mulheres negras, 
contra o encarceramento em massa do povo preto e pelo mundo 
sustentável–afirma que, “as de minorias étnicas, enfrentam a opressão 
sexista de um modo que reflete a realidade e a complexidade das inter-
conexões propositais entre opressão econômica, racial e sexual”. Nesta 
senda, a reflexão da intelectual corrobora com o conceito teórico de 
sobreposição de violências, tecido pela Prof. Drª Vanessa Cavalcanti e 
neste artigo, sob o olhar crítico de que as agressões estão centradas 
no gênero e raça na retaliação ao processo de militância em defesa 
das terras, da comunidade quilombola e da luta pelos direitos das 
mulheres que, em algumas situações pode culminar em feminicídio.

O Direito Quilombola forja-se nos estudos acerca da forma-
ção das comunidades quilombolas considerando a cronologia de 
resistência à processos de dominação do período colonial à con-
temporaneidade, bem como no importante legado dos campos dos 
Direitos Fundamentais, Direitos Humanos e do Direito Ambiental. 
Desta forma, busca-se demarcar que ele situa-se, a partir de minhas 
hipóteses, numa trincheira biopolítica (FOUCAULT, 2008), uma 
vez que as comunidades quilombolas são asfixiadas na atualidade 
principalmente através do cerceamento de suas condições naturais 
de sobrevivência, legitimado por discursos: de acumulação de terras, 
de assepsia agrária, de “proteção ecológica” (ainda que uma noção 
ecológica secular mais estruturada em uma percepção mais ampla, 
anterior ao discurso globalizante e disciplinar de Ecologia, perpasse 
a gênese dessas mesmas comunidades quilombolas) e/ou mesmo de 

segurança nacional, como no caso da comunidade do Rio dos Maca-
cos na Bahia. Nestes casos, é importante frisar que, como gestoras de 
uma dinâmica, inclusive de produção nos espaços domésticos e fora 
dele, as mulheres são vitimadas duplamente nesse processo, com o 
crescente número de denúncias .

Como exemplo, dessa questão, salienta-se que em 11 de janeiro 
de 2013, foi publicado no jornal A Tarde um artigo do vice-almirante, 
comandante do 2º Distrito Naval, Antônio Fernando Monteiro Dias, 
que ilustra as perversidades da biopolítica estatal, uma vez que a cente-
nária comunidade quilombola do Rio dos Macacos é desabonada pelo 
militar, acerca de sua identificação como tal, bem como acusada de lesar 
o Estado e vitimar-se de forma indevida para sensibilizar a sociedade.

“É, portanto, lamentável que esse imenso patrimônio do povo 
brasileiro esteja ameaçado por algumas pessoas que se auto intitulam 
`quilombolas´ e ocupam de forma predatória e irregular, uma parte 
de mata que pertence à União”... “(...)os ocupantes da área não são 
remanescentes de quilombos” (…)

O discurso do vice-almirante encontra um contraponto in-
cisivo exatamente na voz de Rosimeire dos Santos, liderança da 
comunidade do Quilombo Rio dos Macacos, que enfatiza as práticas 
centenárias de subsistência, através da pesca, agricultura e também 
artísticas centradas no artesanato que caracterizam fortemente a co-
munidade que representa:

“Quando eles chegaram, nós já estávamos aqui. Aqui nasceram 
nossos familiares, nós vivemos hoje dessa terra: da quebra de nicuri, fa-
zendo colares, fazendo cestas, colher de pau, vassouras, vendemos manga 
e jaca. Não vamos sair daqui pra ir para um ‘Minha Casa, Meu desespe-
ro. Não queremos ver nossos filhos, que brincam aqui livres, pedindo 
esmola no sinal”.(Fonte:http://www.correio24horas.com.br/detalhe/
noticia/marinha-oferece-casas-para-remover-quilombolas-de-aratu/)

Desde que o Quilombo foi ocupado pela Marinha de Guerra 
do Brasil (MB) em 1960, tem sido negado aos quilombolas o acesso 
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a direitos básicos como educação, água, saneamento e energia elétri-
ca. Em 1971 a Marinha construiu a barragem que hoje é a fonte de 
abastecimento para os serviços da Base Naval de Aratu. O documento 
de doação da prefeitura previa que essa barragem, na época, fizesse o 
abastecimento de água de bairros vizinhos como contrapartida. No 
entanto, foi iniciada a edificação da Base Naval em meio ao abuso de 
Direitos Humanos, uma vez que as comunidades ali existentes não 
foram e ainda não são respeitadas.

E para a construção da Vila Naval, em 1972, foram derrubadas 
101 casas, inclusive quatro templos sagrados de diversas nações do 
Candomblé, a fonte de água que a comunidade utilizava para obri-
gações e iniciações religiosas, bem como método de sobrevivência 
através da atividade pesqueira, como consta no RTID – Relatório 
Técnico de Identificação e Delimitação, lastro legal para o quilom-
bo lutar em busca dos direitos, elaborado pelo Incra em 2012, que 
também informa o tamanho do território com 301 hectares. tais como 
a influência das religiões de matriz africana,

De acordo com os depoimentos contidos no Inquérito Civil 
Público, após a instalação do “braço forte do Estado” foi imposta uma 
metodologia preenchida de advertências e métodos repressivos, prati-
cados por oficiais da Marinha ao impedir: as equipes de atendimento 
emergencial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU 
de entrar no local em comento, o que agravou o quadro de saúde de 
pessoas que necessitavam de atendimento imediato, especialmente 
as idosas; a obra, o reparo das casas, a conservação das plantações de 
sustento, a circulação livre pela região, a utilização de serviço médico 
de urgência, bem como o uso de água e energia elétrica, o que afeta 
os Direitos Humanos, Direitos Fundamentais, Direitos Individuais, 
Direitos Coletivos e o que se defende aqui como Direito Quilombola.

No documento, as narrativas também transcorrem por ações 
cometidas pela Marinha do Brasil (MB) contra a vida e a integridade 
física dos residentes da comunidade. A exemplo, Rosemeire dos Santos, 
uma das principais lideranças da comunidade, que já foi ameaçada de 

morte, tendo inclusive uma arma apontada para cabeça, no momento 
que pleiteava a entrada de integrantes da Universidade Federal da Bahia 
no território quilombola, para o cumprimento de atividade de extensão 
universitária, tendo presenciado o evento à época, o vice-diretor da Fa-
culdade de Direito, Prof. Dr. Julio Cesar de Sá da Rocha. Vale salientar 
que a ocorrência hostil foi registrada na Delegacia da Polícia Civil.

Outro argumento da Marinha e de sua representante legal fun-
damenta-se no censo de 2006 e 2007 em que se constataria o aumento 
do número de habitantes resultado do que seriam “novas invasões”. 
Outro assunto incongruente e facilmente contestado, tendo em vista 
que a comunidade abriga um número considerável de famílias, com 
filhos jovens que compõem novas famílias.

Como tendência contraposta a esse quadro, anota-se o surgimen-
to, na primeira década do século XXI, de um novo campo da prática e 
da ciência jurídica, o direito étnico-racial, com o fito de atuar em torno 
de temas pertinentes à garantia de direitos fundamentais das chamadas 
comunidades e povos tradicionais, negros, minorias sociais, povos indí-
genas e ampliar artifícios próprios de interpretação das normas jurídicas 
correspondentes, no âmbito nacional e internacional.

Nessas pesquisas admite-se a importância do problema de re-
conhecimento das terras remanescentes quilombolas, contudo, apesar 
desses avanços no plano teórico em direção à materialização de um 
campo dos direitos étnicos-raciais, ainda está para surgir uma juris-
prudência que aplique efetivamente esses textos jurídicos.

Em 06 de janeiro de 2014, os casos de violência da Marinha 
do Brasil (MB) contra dois líderes da comunidade do quilombo Rio 
dos Macacos tiveram repercussão nacional, uma vez que um vídeo 
das hostilidades contra os quilombolas foi publicado a princípio pela 
Folha de São Paulo, acentuando ainda mais o conflito, que terminou 
com o acionamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH) por parte da Defensoria Pública da União (DPU).

No Quilombo do Rio dos Macacos, oficiais da Marinha 
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Brasileira (MB) desrespeitaram as leis da República e colocaram em 
perigo o estado democrático de direito, perpetrando métodos de trans-
gressão aos direitos humanos, como a prisão arbitrária e violenta de 
Rosemeire dos Santos e Ednei Messias dos Santos. Os irmãos, atores 
principais da luta pelos direitos da Comunidade, que fazem parte 
de uma das famílias que confrontam a Marinha de Guerra do Brasil 
(MB) na região quilombola de Rio dos Macacos, foram violentados 
por oficiais com torturas corporais, tendo Rosemeire sido arrastada 
pelos cabelos, na frente de suas filhas, de 06 e 17 anos. Além disso, a 
líder relatou que enquanto um dos agressores imobilizava seus braços 
e pernas, outro oficial esfregava o órgão sexual no rosto da vítima, o 
que na legislação do artigo 213 do Código Penal, diz que “Constranger 
alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou 
a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”, se 
configura estupro. É importante destacar aqui a violência de gênero 
contra Rosimeire especificada na ação dos militares como forma de 
retaliação à quilombola, já que não se constituiu em um mecanismo 
qualquer de exercício de poder sobre o corpo do outro.

Na Vila Naval, Ednei foi retirado do carro à força pela janela, 
preso e espancado. O mesmo ocorreu com Rosemeire que sofreu vio-
lência militar, no trajeto entre a Vila Naval e a Base Naval de Aratu, 
percorrendo 9 Km de distância do território quilombola de Rio dos 
Macacos. No local, ambos foram submetidos a humilhações, abusos 
e torturas, sendo que as fotos das filhas de Rosemeire foram subtraí-
das pelos oficiais, bem como destruídos os celulares, além de retirar 
os chips. Além da humilhação e abusos, as agressões geraram uma 
situação de muito medo e choque para a comunidade.

Na época, o Ministro da Defesa, Celso Amorim, determinou a 
soltura imediata dos líderes da comunidade e atendeu a abertura de 
uma segunda via de acesso à área da comunidade, sem interferência 
militar. Após a decisão ministerial, a Marinha do Brasil instaurou 
Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias e as 
responsabilidades pelo ocorrido. O procedimento investigativo conta 

com a assistência do Ministério Público Militar (MPM). Os sentinelas 
foram afastados e foi aberto inquérito no Ministério Público Militar e 
no Ministério Público Federal para apurar responsabilidades.

Uma semana depois do episódio, o MPF-BA, através da Pro-
curadoria Regional dos Direitos do Cidadão recomendou, que o 
Comando do 2º Distrito Naval cumprisse imediatamente o acordo 
firmado nos dias 8 e 9 de janeiro de 2013 que previa a não oposição 
do 2º Distrito ao plantio de subsistência, à construção de um centro 
comunitário na comunidade ou à reforma das casas com risco de 
desabamento; a inclusão de estudos para o fornecimento de água en-
canada às casas que ainda não dispõem do recurso; e a colocação de 
pessoa civil na guarita de entrada ao acesso principal da Vila Naval. 
De acordo com a Procuradoria, várias famílias com crianças vivem 
na comunidade em edificações precárias, com vigas de madeira apo-
drecidas e rachaduras, e podem ser vítimas de acidentes graves e até 
morte a qualquer tempo. O Ministério Público Federal também reco-
mendou que fossem cumpridas as decisões judiciais que autorizava aos 
quilombolas efetuar reparos nos imóveis com risco de desabamento.

Em maio de 2014 o Ministério Federal na Bahia intermediou 
uma nova negociação entre a comunidade e o Governo Federal. A re-
união marcada tinha o escopo do Ministério Público Federal defender 
a suspensão do processo judicial que tentava remover os quilombolas 
de Rio dos Macacos, de uma área da União, para que as negociações 
fossem mantidas de modo mais seguro para a comunidade.

A luta pela efetivação dos direitos, a busca pela regularização 
oficial do território e a ruptura com as relações de dominação do 
Estado são manifestadas pela comunidade Rio dos Macacos, através 
do que é compreendido pelo histórico de lutas deflagradas e resistência 
dos membros locais que tentam permanecer vivos no território em 
conflito. Este processo não se dá de forma tranquila e não conflituosa.

Desde o momento que a comunidade começou a se organizar 
para reivindicar seus direitos, houve casos de ameaças, agressões fí-
sicas, violência psicológica, violência de gênero, racismo ambiental 
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com o impedimento de acesso à barragem, proibição da reconstru-
ção das casas destruídas, obstrução de acesso ao local, intimidação 
armada, em que a tensão aumentou de forma exponencial, amea-
çando a existência da comunidade. A liberdade aqui pretendida pela 
comunidade centenária, não é apenas a possibilidade de se livrarem 
do panotismo territorial, mas também de almejar o usufruto dos 
direitos constitucionais básicos que asseguram os princípios demo-
cráticos, reconhecendo, inclusive, a importância do quilombo para 
construção da sociedade brasileira.

As ações de opressão, massacre e a tentativa de criminalizar os 
quilombolas, enquanto “invasores” da localidade são realizados pelo 
Estado desprezando a identidade individual e coletiva, bem como 
a história da comunidade secular. Isso se dá no momento em que 
os recursos naturais e hídricos são apropriados pelos militares, de 
maneira a pressionar a comunidade Rio dos Macacos, que depende 
inteiramente deles, a migrar.

Ademais, política do terror por meio do uso da força armada 
foi implementada pela Marinha refletindo no depoimento de crianças 
da comunidade, que revelam ao serem inquiridas sobre o maior temor 
que têm, responderem sem dúvidas: “eu tenho medo é dos naval”.

Os quilombolas nas mais diversas regiões do Brasil aguardam 
o pronunciamento final da Justiça sobre o conflito em que se veem 
envoltos com o Estado brasileiro, enquanto jazem as famílias subme-
tidas à força biopolítica que os cerceia pouco a pouco na violência 
cotidiana a que não tem como escapar dado ao controle de seus corpos 
e do próprio espaço que habitam pelas Forças Armadas Brasileira.

A exposição de tais sujeitos a este cenário etnocida, se conside-
rarmos sua dimensão histórica, corresponde a uma forma nada sutil 
de dar continuidade ao extermínio de certos segmentos sociais, ação 
embalada e fundamentada no racismo de Estado que o reflete, dando 
condições materiais para a execução do dispositivo biopolítico do fazer 
viver e deixar morrer que discutimos neste trabalho.

Nos meandros desse sistema de centralização de terra, a vio-
lência imputada pelo Estado brasileiro tornou-se ferramenta de 
controle e coerção que como forma de comunicação entre governo 
e a comunidade. A força bruta e o requinte de constrangimentos 
constituíram-se numa relação legitimada, de maneira explícita, pelos 
aparatos de poder.

Em outras palavras, na escolha necropolítica sobre quem tem o 
direito de viver e como se deve viver e quem deve ser deixado vulnerá-
vel aos dispositivos das mortes físicas e simbólicas, os quilombolas de 
todo o Brasil que se encontram em situação de litígio com o Estado, 
mas em especial os do Quilombo Rio dos Macacos que analisamos, 
encontram-se desguarnecidos e vulneráveis à violência cotidiana que 
os cerceia como cidadãos, como seres humanos.

Assim, o Estado e a União para salvaguardar os direitos dos 
quilombolas precisam também abrir mão da desapropriação com fun-
damento no artigo 216 § 1º da Constituição Federal, estabelecendo 
estratégias e soluções para os casos de conflito com os quilombolas. 
Diante do exposto, defendemos nesse trabalho a urdidura de um 
Direito Quilombola para os remanescentes, como direito específico 
e próprio para que as comunidades sejam reconhecidas formalmente 
e processualmente como detentoras de direitos diferenciados no con-
teúdo e na legitimidade de exercício.

Uma vez que o Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais 
não abarca a complexidade e as idiossincrasias das comunidades qui-
lombolas, a defesa aqui realizada neste trabalho de um campo teórico 
em devir, intitulado Direito Quilombola, tomaria por base, por exem-
plo, além de uma dimensão de gênero e raça, visível nas lideranças 
políticas e/ou artísticas dos quilombos, também nos valores civili-
zatórios afro-brasileiros (corporeidade, circularidade, religiosidade, 
musicalidade, cooperativismo, memória, ancestralidade, ludicidade, 
energia vital e oralidade).

Nesse sentido, no formato de Estado que se tem quando 
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falamos de Brasil, as populações tradicionais encontram-se inse-
ridas no grupo de excluídos, e, por tais razões, a resistência e o 
enfrentamento a essas condições de vulnerabilidade são os meios 
possíveis que elas encontram de refazer o cotidiano e continuarem 
o legado de sua existência, ecoando em suas vidas ainda hoje toda a 
força histórica da sublevação de seus antepassados como Dandaras, 
Zeferinas e Zumbis, como na voz ancestral do poeta baiano José 
Carlos Limeira no seu mais famoso poema intitulado Quilombos: 
“Por menos que conte a história/Não te esqueço meu povo/Se Palmares 
não vive mais/Faremos Palmares de novo”.
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ESCRITORAS BRASILEIRAS DO SÉCULO XIX: 
DA EXCLUSÃO À REINSERÇÃO
Anna Faedrich (Cap-UERJ)100

Você já ouviu falar em Emília Moncorvo Bandeira de Melo ou 
Carmen Dolores? E em Cecília Moncorvo Bandeira de Melo ou Chry-
santhème? Adalgisa Nery, Rosalina Coelho Lisboa, Adelina Amélia 
Lopes Vieira, Elisa Lispector e Henriqueta Lisboa? Maria Firmina 
dos Reis, Prisciliana Duarte de Almeida e Auta de Sousa? Você sabe 
quem são Albertina Bertha e Narcisa Amália? O que esses nomes 
desconhecidos têm em comum? Alguma pista?

Você já se deu conta do conteúdo que estudou na aula de 
literatura sobre o Romantismo? Quem são os autores canônicos? Re-
lembremos. Na prosa, José de Alencar, Bernardo Guimarães, Teixeira 
e Souza, Joaquim Manuel Macedo e Visconde Taunay; na poesia, 
Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo e Castro 
Alves. Lembra de mais algum? Gonçalves de Magalhães, Fagundes 
Varela, Sousândrade... O que está faltando nesta aula? Será que as 
mulheres não escreviam nesta época? Ou será que elas escreviam, mas 
não publicavam? E se dissermos que elas escreviam e publicavam, só 
que não aparecem nesta lista e, por conseguinte, não são ensinadas 
na escola nem constam nos manuais de literatura?

Todos os nomes mencionados acima são de escritoras que 
atuaram nos séculos XIX e XX, só para citar algumas de uma ampla 
lista. O que há em comum entre esses nomes é que eles não apare-
cem nas nossas histórias literárias. Essas escritoras, que participaram 
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ativamente da vida intelectual e literária nos séculos precedentes, não 
tiveram suas obras compiladas em antologias nem em manuais de 
literatura. Foram excluídas do cânone literário. São livros e mais livros 
se deteriorando em bibliotecas particulares ou públicas, sobretudo em 
acervos de obras raras, que não foram reeditados nem lembrados pela 
historiografia e crítica literárias. Trata-se de uma literatura esquecida 
e, por consequência, de desconhecimento geral.

Graças a pesquisas acadêmicas, a eventos e à criação de uma 
editora voltados para o resgate dessas escritoras deixadas à sombra 
do discurso historiográfico, aliados à crítica feminista, hoje podemos 
notar um avanço no que diz respeito à expressão de mulheres na litera-
tura brasileira e no meio cultural. Antologias e dicionários críticos que 
resgatam a produção literária de mulheres até então silenciadas pelo 
tempo e pela sociedade patriarcal demonstram anos de dedicação à 
investigação desses nomes e ao levantamento de dados. Alguns nomes 
de referência dessas antologias e dicionários são: Adalzira Bittencourt, 
Nelly Novaes Coelho e Zahidé Muzart. A lista de escritoras descober-
tas é extensa. E as questões que pairam no ar são: por que as biografias 
dessas escritoras não foram documentadas e por que suas obras não 
integram o cânone literário, se, ao analisarmos seu conteúdo e valor li-
terário, não ficam aquém das obras produzidas por escritores homens? 
É curioso, pois se analisarmos também participação das escritoras na 
imprensa periódica e no cenário literário (publicando livros, contos ou 
poemas, realizando conferências, participando de saraus literários etc), 
veremos que elas têm atuação expressiva. Por isso, é importante a ve-
rificação da condição de aparecimento dessas escritoras e as razões de 
seu gradual esquecimento. Os exemplos das escritoras Narcisa Amália 
e Albertina Bertha ajudam-nos a indicar aspectos que estão associados 
a essas duas questões e são pontos férteis para explorar o espaço e as 
condições de atuação das mulheres escritoras no século XIX.

Considerada a primeira jornalista profissional no Brasil, a repu-
blicana e abolicionista Narcisa Amália (São João da Barra, 1852 – Rio 
de Janeiro, 1924) publicou 44 poemas em uma antologia intitulada 

Nebulosas, em 1872. Nebulosas contou com prefácio entusiasmado 
de Pessanha Póvoa, que afirmava ser Narcisa a nossa primeira poeta: 
“Narcisa Amália não é um tipo, é uma heroína. [...] Este livro há de 
produzir tristezas e alegrias. É a primeira brasileira dos nossos dias; a 
mais ilustrada que nós conhecemos; é a primeira poetisa desta nação”. 
Em sua produção poética, destacam-se a diversidade temática e o do-
mínio da forma, bem como os diálogos com os poetas e escritores do 
Romantismo. Entre os 44 poemas publicados em Nebulosas e poemas 
esparsos publicados em jornais, é possível encontrar poemas nacionalis-
tas, políticos, de exaltação da pátria e da natureza, tristes e melancólicos, 
de saudade da terra e da infância, abolicionistas e antiescravistas. A lírica 
de Narcisa dialoga com a de Gonçalves Dias, no que diz respeito à exal-
tação da natureza, com o tema da saudade da infância de Casimiro de 
Abreu, e com Castro Alves, uma vez que seus poemas de cunho social 
e político são igualmente intensos e críticos.

Narcisa Amália não passou despercebida em sua época. Além 
de o Imperador Dom Pedro II ser seu admirador e fazer questão de 
conhecê-la em Resende, Machado de Assis foi seu leitor e escreveu 
sobre a sua obra poética na Semana Illustrada (29/12/1872):

Com este título acaba de publicar a Sra. D. Narcisa Amália, poetisa 
fluminense, um volume de versos, cuja introdução é devida à pena 
do distinto escritor de Pessanha Póvoa.
Não sem receio abro um livro assinado por uma senhora. É certo que 
uma senhora pode poetar e filosofar, e muitas há que neste particular 
valem homens e dos melhores. Mas não são vulgares as que trazem 
legítimos talentos, como não são raras as que apenas pagam de uma 
duvidosa ou aparente disposição, sem nenhum outro dote literário 
que verdadeiramente as distinga.
A leitura das Nebulosas causou-me a este respeito excelente impres-
são. Achei uma poetisa, dotada de sentimento verdadeiro e real 
inspiração, a espaços de muito vigor, reinando em todo o livro um 
ar de sinceridade e modéstia que encanta, e todos estes predicados 
juntos, e os mais que lhe notar a crítica, é certo que não são comuns 
a todas as cultoras de poesia. [...]
São tristes geralmente os seus versos, quando não são políticos (que 
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também os há bons e de energia não vulgar): a musa da Sra. Narcisa 
Amália não é alegria; ela mesma o diz na poesia que intitulou “Sad-
ness”, e que transcrevo por inteiro e será essa a última citação: [...]
Termino as transcrições e a notícia, recomendando aos leitores as 
Nebulosas.

É importante ressaltar que ao mesmo tempo em que Machado 
de Assis elogia os poemas de Narcisa, ele confessa seu receio inicial 
devido à autoria feminina do livro, deixando pistas de que era inco-
mum uma mulher publicar sua literatura em livro, ainda mais em uma 
editora de prestígio como a Garnier. As intempéries da vida literária 
das mulheres não foram poucas. Nossas escritoras enfrentaram um 
ambiente hostil e uma crítica desencorajadora. Em 1889, em “Uma 
carta”, escrita ao jornalista Alfredo Sodré, Narcisa Amália lamenta 
a dificuldade de uma mulher ser artista e talentosa naquela época: 
“como há de a mulher revelar-se artista se os preconceitos sociais 
exigem que o seu coração cedo perca a probidade, habituando-se 
ao balbucio de insignificantes frases convencionais?”. Diante disso, 
cabe-nos pensar se não haveria conexões entre as posições e opiniões 
dos críticos dessas escritoras do século XIX e os mecanismos seletivos 
que operaram no cânone constituído pelos críticos do século XX.

Com a escritora carioca Albertina Bertha de Lafayette 
Stockler (1880-1953) não foi diferente. Nascida em uma impor-
tante família da época, filha do Conselheiro Lafayette Rodrigues 
Pereira e de D. Francisca de Freitas Coutinho Lafayette, neta dos 
Barões de Pouso Alegre, teve acesso à educação, aprendeu línguas, 
estudou Estética e Filosofia, entretanto, sem se distanciar de casa, 
como era o costume nas famílias abastadas brasileiras. Albertina 
Bertha publicou romances, contos, ensaios filosóficos; participou 
do meio jornalístico, colaborando ativamente na imprensa cario-
ca, em jornais como O Jornal (para os Diários Associados), Jornal 
do Commercio, O Paiz, O Malho, A Noite, e em revistas como a 
Panóplia e Para Todos. Seu primeiro romance de 1916, Exaltação, 
teve seis reedições e grande repercussão na época. No plano de 

conteúdo, ousadia e teor erótico; no plano formal, inovações técni-
cas de narrativa. Albertina Bertha era uma escritora de vanguarda. 
Uma mulher à frente de seu tempo. Entretanto, nada disso impe-
diu que Albertina Bertha e sua rica produção fossem esquecidas.

A obra da romancista e ensaísta Albertina Bertha é composta por 
cinco volumes: Exaltação (romance, 1916), Estudos 1ª série (ensaio, 
1920), Voleta (romance, 1926), E Ela Brincou com a Vida (roman-
ce, 1938) e Estudos 2ª série (ensaio, 1948). Na imprensa periódica da 
época, a participação da escritora foi expressiva. Albertina publicou 
contos literários, trechos de romances e ensaios; concedeu entrevistas 
aos mais variados jornais e revistas brasileiras e estrangeiras. Destacou-
se, sobretudo, pelas conferências sobre filosofia, que acabou publicando 
na imprensa; emitiu opinião sobre os assuntos mais variados, tais como 
o voto feminino, a criação de uma Academia Feminina de Letras e o 
divórcio. Albertina escreveu sobre religião, política, filosofia, psicologia 
e história, sendo uma voz dissonante na belle époque brasileira, por 
demonstrar visão crítica à condição feminina à época e inconformidade 
com a sociedade patriarcal; levantar bandeira à favor da educação das 
mulheres; escrever romances com ousadia temática, tratando de temas-
tabu como o adultério e o desejo feminino; por ser uma erudita que 
escreve ensaios e ministra conferências sobre filosofia, em especial sobre 
Nietzsche; ter a leitura de seus romances proibida dentro de sua própria 
família; ser considerada uma corrompedora pelas vozes conservadoras 
à época; ter sucesso de vendas de seu primeiro romance, Exaltação, e 
por tê-lo reeditado seis vezes em vida etc. Após a sua morte, em 1953, 
Albertina Bertha foi gradualmente esquecida.

Outras tantas mulheres foram vítimas da ideologia patriarcal que 
excluiu a produção feminina do cânone literário. A pesquisa histórica 
mostra que escritoras talentosas como Narcisa Amália e Albertina Bertha 
escreveram, publicaram, tiveram leitores, atuaram de forma expressiva 
na imprensa periódica, dialogaram com grandes vozes da literatura bra-
sileira e tiveram significativa repercussão de suas obras na época em que 
viviam. Hoje, integram a lista extensa de escritoras desconhecidas. Já é 
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possível afirmar que a exclusão das escritoras tem relação com o valor 
literário do que escreviam. Muitas vezes a produção literária delas nem 
recebia espaço de consideração e de análise.

Este texto apresentou parte dos resultados iniciais de um 
estudo mais amplo, que venho realizando desde 2014. Existe, ainda, 
uma agenda de pesquisa por ser feita, que mapeie e analise os me-
canismos sociais de exclusão das escritoras, novos exemplos, em 
toda sua complexidade, sutileza e implicações. Em 2015, organizei 
a reedição do romance Exaltação, de Albertina Bertha, pela Gradiva 
Editorial em coedição com a Fundação Biblioteca Nacional (RJ), 
onde realizei uma pesquisa de pós-doutorado com apoio do Projeto 
de Apoio a Pesquisadores Residentes (PNAP-R, 2014). Agora, em 
2017, é a vez de Nebulosas, de Narcisa Amália, voltar ao acesso do 
público leitor. Em parceria com Marcus Venicio Ribeiro e Angela di 
Stasio, organizamos um número dos Cadernos da Biblioteca Nacional, 
sobre as crônicas da escritora carioca Júlia Lopes de Almeida. Júlia 
publicava semanalmente no jornal O Paiz, em uma coluna intitulada 
“Dois dedos de prosa”. Este livro mostra o cotidiano carioca por 
meio do olhar de Júlia Lopes.

O investimento em pesquisas e reedições é fundamental para que 
a mudança ocorra. Nas universidades e nas escolas também é necessário 
que se insira as escritoras brasileiras nas ementas de literatura. Tal in-
serção tem sido discutida no Colégio de Aplicação da UERJ, onde eu 
trabalho atualmente. O projeto de inserção das escritoras no ensino de 
literatura brasileira, da escola à graduação, é um passo importante para 
reinterpretações da História Literária que reconheçam a relevância das 
escritoras mulheres e as incorporem ao cânone literário. Este passo só 
é possível por meio dos professores, pesquisadores e autores dos livros 
didáticos. Se, por um lado, a história da literatura reproduziu até hoje 
seleções arbitrárias; por outro lado, a reconstrução – literária e política 
– dessas narrativas é possível e vem sendo feita por críticos literários, 
sociólogos e pesquisadores.

MATERNIDADE EM CARNE VIVA: OS FILHOS 
DO ZIKA
Sueid Fernandes Macedo101

Inês Virginia Prado Soares102

Em maio de 2017, o governo brasileiro declarou o fim da emer-
gência em saúde pública por Zika e microcefalia. Meses antes, em 
novembro de 2016, a Organização Mundial de Saúde também já 
havia declarado o fim da emergência sanitária internacional em no-
vembro de 2016.

Passado o período crítico, as mães e filhos atingidos pelo Zika 
vírus têm a vida inteira para lidar com as consequências e para lutar 
pela garantia de seus direitos. Pensar no futuro desse grupo é, portanto, 
pensar na relevância de ações estatais específicas para que comunidade 
diretamente afetada pelo Zika viva com dignidade.

Nesse contexto, é prioritário discutir as políticas públicas para 
assistência e apoio das famílias, especialmente as políticas públicas 
sanitárias e ligadas à saúde da mulher e das crianças com sequelas 
decorrentes do Zika. Mas, além do direito à vida e à vida com saúde 
e dignidade, há também que se garantir o exercício de outros direitos 

101 Mãe de duas meninas Suy Anne (30 anos) e Quéren (28). Sou separada há mais de 15 anos, 
servidora do Ministério Público Federal desde 1995, graduada em Direito pela UniEuro em 
Brasilia e, atualmente, em fase de conclusão de minha especialização em direito aplicado ao 
MPU. E-maiL: sueidmacedo@gmail.com

102 Sou mãe de dois filhotes grandes, Marcelo com 18 e Gabi com 27, esposa de Maurício há 
quase trinta anos, fui Procuradora da República por vinte e um anos e desde março de 2018 
sou Desembargadora do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Essa é a minha base. Em 
paralelo, sou Mestre e Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Pau-
lo e pesquisadora e colíder do Grupo de Pesquisa Arqueologia da Repressão e da Resistência 
da Universidade de Campinas- UNICAMP. Sou autora do livro Direito ao (do) Patrimônio 
Cultural brasileiro, Editora Fórum, 2009 e do e-book Crimes contra os Bens Culturais, Selo 
Planeta Verde, 2017; e coordenei diversas coletâneas jurídicas, dentre as quais, destaco a 
organizada em conjunto com Sandra Cureau, Bens Culturais e Direitos Humanos, Edições 
Sesc São Paulo, 2015; e a coordenada com Flávia Piovesan, Direitos Humanos Atual, Cam-
pus-Elsevier, 2013, finalista na categoria Direito do Prêmio Jabuti, 2014. E-mail: inesprado-
soares@hotmail.com
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ligados intrinsecamente ao viver bem, como o são os direitos culturais.
E esse é o mote do nosso texto: direitos culturais da maternida-

de e dos filhos do Zika. E aqui, trataremos os direitos culturais como 
aqueles decorrentes da experiência do sofrimento das mães, da dor 
de sentir a pele em carne viva e da esperança de que o amor materno/
fraterno e comunitário atenue o sofrimento das crianças.

Por isso, não há nesse texto o elogio ao belo ou a abordagem 
da arte que nos faz sonhar e acreditar num futuro melhor. Não nos 
cabe abordar o quanto (ou se) a arte pode ter efeito benéfico na dor 
dessas famílias, principalmente das mães de filhos infectados pelo Zika 
vírus, mas é possível encontrar nas produções cinematográficas não 
ficcionais/documentários ou ficcionais, na literatura, nas músicas, no 
cordel, na dança, na fotografia e em tantas outras formas de expres-
são, a informação e emoção suficientes para entender a importância 
de políticas públicas culturais para esse grupo de mulheres, dando 
visibilidade ao seu sofrimento e a suas lutas cotidianas.

Além das expressões culturais em seus diversos suportes, a di-
vulgação da produção científica e acadêmica para o público leigo 
permite o exercício do direito de acesso à informação. É que com o 
avanço das pesquisas científicas, as luzes se voltam para esses grupos 
afetados, para a maternidade e os filhos do Zika, dando-lhes visibili-
dade e esperança. No mais, as pesquisas e o avanço do conhecimento 
científico aliados às políticas públicas são o caminho para não repe-
tição dessas situações de extrema vulnerabilidade na maternidade.

Tanto expressões culturais como as pesquisas científicas são 
facetas dos direitos culturais previstos nos documentos internacio-
nais de direitos humanos e na Constituição brasileira. No plano 
mundial, o direito humano de participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de desfrutar das artes e de participar do progresso científico 
e seus benefícios está previsto da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948 (art. 27, I), da Organização das Nações Unidas 
(ONU). No âmbito local, a Constituição diz que o Estado garantirá 
a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifesta-
ções culturais (art. 215) e indica o direito à liberdade de expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (artigos 
5º, IX, e 215, §3º, II) e o direito de acesso à cultura (artigo 215, 
§3º, II e IV) como direitos culturais.

O professor Humberto Cunha, das Universidade de Fortaleza, 
define os direitos culturais como aqueles “afetos às artes, à memória 
coletiva e ao fluxo de saberes, que asseguram aos seus titulares o conheci-
mento e uso do passado, interferência ativa no presente e possibilidade de 
previsão e decisão de opções referentes ao futuro, visando sempre a digni-
dade da pessoa humana”. E Farida Shaheed, que foi Perita Independente 
na Área dos Direitos Culturais da ONU de 2009 a 2015, afirma que “os 
direitos culturais protegem os direitos de cada pessoa – individualmente, 
em comunidade com outros e como grupo de pessoas – para desenvolver e 
expressar sua humanidade e visão de mundo, os significados que atribuem 
a sua experiência e a maneira como o fazem.”

A partir dessa noção de que os direitos culturais irradiam pro-
teção para outros direitos, como dito por Farida Shaheed, somada 
aos elementos que integram os direitos culturais, sistematizados pelo 
Professor Humberto Cunha, é possível afirmar que o exercício da 
maternidade pelas mulheres alcançadas pelo Zika é também um 
exercício de direitos culturais.

Mas, será que o exercício da maternidade por esse grupo de mu-
lheres está afeto à memória coletiva, ao fluxo de saberes e ou às artes? 
Nossa resposta é que sim, que a maternidade, nessa situação específica, 
está afetada aos três elementos que dão vida e sentido ao conceito de 
direitos culturais apresentado por Humberto Cunha.

Com relação à memória coletiva, apesar do acontecimento 
ser muitíssimo recente em termos históricos, o surto do Zika e o 
sofrimento das mães do filhos do Zika atingiram e assustaram de tal 
forma a comunidade local, que é possível se falar de uma memória 
a partir dessa situação extrema. No Brasil, os primeiros registros da 
doença do Zika apresentados pelo Ministério da Saúde (MS), no 
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país, ocorreram em 2015. Ainda sem maiores informações, tinha-se 
a doença como uma forma leve da dengue e a chikungunya. Mas, 
no final do mesmo ano é divulgado que o vírus Zika é responsável 
por efeitos colaterais mais graves, entre eles o aumento das chances 
de crianças nascerem com microcefalia.

Por não apresentar sintomas fortes ou serem ausentes em alguns 
casos, a zika, demorou a ser diagnosticada por não haver, na época, 
recursos técnicos e científicos para sua detecção, nos laboratórios do 
país. Com isso, as mães sofreram com a demora no diagnóstico e no 
tratamento. No intuito de amenizar esse sofrimento, o MS cria uma 
central de atendimento: a ‘Agência Brasil’, que com o suporte de 
especialistas esclareciam a população sobre a doença.

A evidência da doença está focada nos casos da microcefalia 
e suas consequências como danos mentais, auditivos e visuais. Essa 
malformação congênita tem origem em várias situações, sendo que 
uma delas é a contaminação por vírus. Em novembro de 2015 o Mi-
nistério da Saúde ajustou a medida do Perímetro Cefálico (PC) de 33 
centímetros para 32 centímetros para ambos os sexos. Atualmente a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) solicita aos países que utilizem 
os parâmetros de InterGrowth para as primeiras 24-48 horas. Com 
as novas medidas informadas pela OMS as crianças nascidas em uma 
gestação de 37 semanas, os valores são de 30,54cm para meninos e 
30,24cm para meninas. A microcefalia é considerada pelo Ministério 
como um sinal clínico, ficando seus efeitos em estudos e análises.

A região nordeste teve em evidência no auge desse surto. Os 
estados da Bahia e Rio Grande do Norte apresentaram os maiores 
índices de contaminação do vírus, logo depois seguidos por outros 
estados da mesma região e da região sudeste. Pela deficiência de infor-
mações, agentes de saúde treinados e exames específicos, foram alguns 
dos elementos que contribuíram para o alastramento da doença. Hoje 
é possível através do exame que mede a Proteína ‘C’ Reativa (PCR) ter 
um diagnóstico mais rápido e preciso. No entanto, a cura para o Zika 
vírus ainda não é possível, deixando sequelas maiores para as famílias, 

principalmente para as mulheres.

O surto do zika chega ao século XXI, que é conhecido como 
o “século da Informação”, contradizendo com a realidade da maioria 
das famílias que sofrem ou colaboram involuntariamente para agravar 
esta situação. As cidades interioranas são as que mais expiam com 
essa falta. No sertão nordestino, em alguns municípios, muitas dessas 
crianças nunca visitaram um pediatra, ou tomam qualquer medica-
mento para suas convulsões. Ao contrário da realidade, é de suma 
importância que conheçam como o pré-natal é um grande aliado 
para um bom direcionamento dos cuidados que os pais devem ter em 
relação aos filhos com microcefalia.

Essa carência informativa piora quando aliado, estão homens 
que abandonam suas mulheres ao saberem da possibilidade de terem 
filhos com necessidades especiais. E, mães que são abandonadas ainda 
na maternidade quando dizem aos esposos que seu filho requer uma 
atenção maior para toda vida. Ou pai, que embora não saiam de casa, 
mantém uma presença velada, ou seja, são ausentes dentro do lar, dei-
xando toda tarefa de cuidados e carinhos com a mãe. É uma realidade 
que para muitas mulheres está presente e cogitam em criar seu bebê 
sem um marido. São conscientes que sustentar um filho com a SCZ, 
não é uma tarefa fácil para a maioria delas. Em poucos casos, são as 
mulheres que deixam o lar, ficando o pai responsável por este sustento.

Sem uma perspectiva melhor, as mães dessas crianças buscam 
amparo nos centros de saúde municipal. Mas, percebem que a reali-
dade é outra. Encontram agentes de saúde sem nenhum ou deficiente 
preparo no atendimento para mães de filhos com SCZ. Outra situação 
são os postos sem equipamentos adequados para realizarem os diag-
nósticos que o MS solicita para que elas tenham direito a política do 
Zika, previstos na Política Nacional do Ministério da Saúde. Ademais, 
a má qualidade das informações, o correto monitoramento dos casos, 
a análise de notificações dos dados de crianças confirmadas e não con-
firmadas por avaliação médica para serem descartadas, são problemas 
que precisam de um novo olhar.
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Além disso, a Síndrome Congênita do Zika (SCZ) detém par-
ticularidades que quando não observadas, pode agravar o quadro das 
crianças levando-as ao óbito. Entre essas particularidades temos a ir-
ritação, espasmos, convulsões, restrições alimentares, próteses, órteses 
e outras. O Governo Federal procurou atender a demanda com uni-
dades montadas em caráter de urgências na região nordeste. A mesma 
apresentou o maior número de casos. Essa medida amenizou o grande 
número de não atendimentos ocorridos nesta região.

A necessidade de um novo olhar vem não somente do atendi-
mento às crianças, mas também do apoio e incentivo para realização 
de pesquisas sobre o tema. É aí que entra o “fluxo de saberes”, men-
cionado por Humberto Cunha, como forma de assegurar aos titulares 
dos direitos culturais “interferência ativa no presente e possibilidade de 
previsão e decisão de opções referentes ao futuro”.

Há muitos estudos locais e internacionais em desenvolvimento 
nesse campo. Mas aqui destacamos o papel de Celina Turchi, epide-
miologista brasileira recém-eleita pela respeitada revista Nature uma 
das dez cientistas de maior destaque de 2016. Em 2017, Celina Turchi, 
em entrevista ao Jornal Zero Hora, falou sobre a pesquisa que trouxe 
as primeiras respostas em relação à epidemia de microcefalia no Brasil. 
Quando perguntada sobre os principais desafios futuros para o Brasil 
no enfrentamento da microcefalia decorrente do Zika-virus, Celina 
respondeu que os dois principais desafios são “a manutenção e o me-
lhoramento do atendimento às crianças e famílias no campo da atenção 
à saúde.” e “(…) conseguir manter os aportes financeiros para que as 
pesquisas sigam, para que não se conheça só o espectro da síndrome, 
mas também as características específicas da mesma. Estas serão impor-
tantes para que se estabeleçam as diretrizes de prevenção e tratamento.”

A premiada cientista brasileira tem toda razão em destacar 
esses desafios. Em meio à avalanche de acontecimentos e desinfor-
mações, as autoridades sanitaristas vêm redobrando os esforços para 
atender a milhares de dúvidas das famílias que foram atingidas pela 
Síndrome Congênita do Zika (SCZ). Em especial as mães, sentem-se 

desamparadas pelo Estado, com fortes receios de não conseguirem 
prover o básico as suas crianças. Direitos que amparem e garantam a 
subsistência da família. Em todo território nacional muitas dúvidas 
ainda não foram respondidas; entre elas as que asseguram medica-
mentos, recursos financeiros para as mães e o acompanhamento de 
especialistas permanentes para atender as crianças com SCZ.

Esses saberes científicos seguem vários fluxos, mas aqui interessa 
destacar aquele que justifica o tratamento da maternidade do ZIKA 
como direitos culturais: o fluxo da extroversão, o compartilhar os 
saberes com os membros da comunidade e com o Estado, que pode 
desenhar e implementar políticas públicas a partir das pesquisas. É 
o fluxo de saberes interferindo ativamente no presente e no futuro, 
numa perspectiva intergeracional, inclusive.

O fluxo de saberes como elemento dos direitos culturais guarda 
uma relação singular com as políticas públicas. Nesse aspecto, em re-
lação às políticas públicas para mulheres, Linda Goulart, Consultora 
regional da ONU Mulheres, disse que:

Todas as ações e propostas de políticas públicas precisam ter a mulher 
como seu sujeito, e não objeto. Por mais que seja relevante tratar da 
criança e exterminar o vetor, não se pode esquecer que a mulher tem 
que estar no centro disso no sentido de garantir seus direitos sexuais 
reprodutivos, autonomia econômica e social.

Para a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) o acompanha-
mento dessas crianças é de fundamental importância para minimizar 
as dificuldades enfrentadas pelas famílias. Com a parceria de Orga-
nizações não-governamentais (ONGs) tem sido possível um maior 
alcance in loco de detalhes das situações praticadas pelos órgãos estatais 
e suas ações. Como exemplo desta parceria, a Anis Instituto de Bioéti-
ca elaborou um trabalho que foi apresentado a SBP, em que apresenta 
além das dificuldades das famílias que têm crianças diagnosticadas 
com microcefalia, as discriminações sociais e familiares.

Representantes de uma geração que amarga decepção, tristeza, 
revolta e muitos atos heroicos, as mães constroem um futuro menos 
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doloroso para seus filhos frente a tantas dificuldades. Mulheres que 
tiveram seus sonhos interrompidos pelos óbitos de seus filhos; outras 
que acolheram em seus seios crianças especiais; outras que receberam 
a notícia de seu médico dos riscos daquela gravidez; todas essas mu-
lheres tinham algo em comum: o desejo da maternidade.

Sentindo-se desamparadas e solitárias, as “famílias do Zika”, 
como ficaram conhecidas, representam mães que a sociedade 
desconhecia a existência por serem, pobres, analfabetas, negras e de-
pendentes das políticas públicas para sua subsistência e de filhos com 
SCZ. Atualmente são chamadas de heroínas pelas batalhas ora ven-
cidas, ora perdidas, mas no contexto geral pergunta de quem cuidará 
dessas heroínas, não cala!

O primeiro passo para responder a essa pergunta é conhecer as 
condições assistenciais referentes ao pré-natal, prestado, não raro, de 
forma inadequada a essas futuras mães, não obstante, a importância da 
assistência de um profissional da área para o acompanhamento delas e 
de suas crianças com a síndrome. Cerca da metade das famílias sofrem 
com dificuldades para obter tal acompanhamento médico, tanto no 
pré-natal como no pós-natal. O MS adota como ponto de partida o 
relatório de Estratégia de Ação Rápida, que apresenta um percentual 
maior que 44% de crianças com SCZ não terem atendimento ade-
quado aos principais serviços, isso inclui as terapias.

A situação destas mães é, ainda, agravada pela dificuldade de 
acesso aos postos de saúde onde moram. Calcula-se que a maioria 
delas tem um pré-natal sem controle, ou não tem. O maior problema 
enfrentado é o da condução veicular. Muitos postos de saúde são em 
outros municípios, quando não, em cidades mais distantes que requer 
uma viagem maior e alojamento em casas de acolhimentos. A exemplo 
disso, o estado de Alagoas possui somente dois centros de referência 
para o tratamento, um fica na cidade de Arapiraca e o outro na capi-
tal. No caso de necessidade de atendimento, as mães são responsáveis 
por seu deslocamento, pois as unidades não possuem transportes para 
viabilizar as consultas ou tratamento das mulheres. A metade delas 

depende desse transporte para o tratamento semanal, a outra metade 
não levam suas crianças para as sessões de estímulos nas unidades pelo 
mesmo motivo, não possuem transportes.

Além da imobilidade, outro fator está em desconhecer que está 
grávida. As duas situações elevam o percentual de mulheres que só 
descobrem que estão contaminadas, depois do parto. Isso se dá com a 
realização dos testes para detectar o vírus do Zika no recém-nascido; 
a partir daí, as mães tomam conhecimento que contaminaram seus 
bebes. Esse tipo de contaminação é conhecido como transmissão ver-
tical. Faltou para elas o principal: a informação.

Outra realidade das famílias refere-se à mudança de posição 
social da mulher trabalhadora remunerada para o status de cuidadora 
por tempo integral do seu filho com microcefalia. A economia familiar 
sofre com a falta de receita para manutenção dos bens básicos e agora 
com os especiais. É um efeito negativo na família. Embora o Governo 
garanta o Benefício de Prestação Continuada (BPC) às crianças com 
o Zika, o valor não é suficiente para atender em sua completude.

Outro ponto negativo é a não contagem desse tempo de cuida-
dora para sua aposentadoria. Segue ainda que muitas mulheres não 
têm apoio familiar ou moram com parentes sem pagar aluguel. Em 
casos especiais, conseguem junto aos patrões de empresa privada um 
acordo que permite trabalhar e cuidar do filho com microcefalia. Mas, 
todas relatam que além de ser muito difícil este acordo, é penosa a 
vida de dependência financeira quando envolve cuidados especiais.

Essas mulheres reivindicam condições dignas familiares para cui-
darem dos seus filhos com microcefalia. O Ministério da Saúde prevê 
que mais de 44% dessas crianças não são atendidas adequadamente. 
O excesso de exigências documentais por parte da perícia médica e do 
serviço social, colaboram para dificultar o acesso dessas mães ao BPC. 
Aliados a isso, a falta de transporte que inviabiliza o cumprimento das 
etapas que devem ser seguidas pelo solicitante do benefício.

A exemplo dessa burocracia governamental vale a análise do 
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caso de 25 adolescentes do estado de Alagoas que tiveram confirma-
ção da SCZ. Cerca de 40% dessas adolescentes não participavam de 
nenhum programa social; recebem orientações do Centro de Refe-
rência da Assistência Social (CRAS) que não poderiam ser atendidas 
por benefício social por serem menores de idade. Deveriam ser de-
pendentes de algum adulto, mas mesmo assim, por não frequentarem 
nenhuma escola – requisito para ter direito ao programa Bolsa Família 
– não seriam beneficiadas.

O mesmo tipo de análise se aplica as crianças com microce-
falia, que apresentaram um percentual de mais de 50% em não ter 
condições para adquirir os medicamentos com recursos próprios. Me-
dicamentos de uso permanente que ajuda no controle das convulsões 
ou irritações. Nesses casos não há uma assistência do Governo, o que 
agrava a situação ainda mais.

Sem BPC e uma Política Pública eficiente, as famílias se sentem 
desamparadas nos recursos financeiros e de unidades terapêuticas 
com equipamentos e profissionais capacitados. Por outro lado, as 
deficiências nas escolas de ensino formal também colaboram para o 
agravamento do quadro da criança com microcefalia. Pouquíssimas 
unidades escolares especiais contam com recursos de professores e tera-
peutas qualificados em lidar com o modelo de necessidade emergente. 
Portanto, formular políticas públicas capazes de atender as condições 
básicas de manutenção familiar e desenvolvimento da criança com 
SCZ, fortalece a esperança nas mães, que como heroínas travam todos 
os dias uma batalha de sobrevivência, para ela e para seu filho.

Quanto os direitos culturais da maternidade afetada pelo Zika 
estarem afetos às artes, há uma acervo em construção. Nesse primeiro 
momento, as histórias dessas mães, em geral, têm sido apresentadas 
em expressões artísticas não-ficcionais, como fotografias e documen-
tários. Há alguns bons documentários sobre o tema, disponíveis na 
internet, para visualização gratuita.

Um dos documentários mais emocionantes, é o Zika (2016, 

Itinierante Filmes), dirigido por Deborah Diniz, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=m8tOpS515dA. Esse documen-
tário tem 30 minutos e retrata as mães da região de Campina Grande, 
Paraíba. A realidade e a rotina das mães é mostrada de forma nua 
e crua, mas a o filme acaba com o depoimento individual de mães 
apresentando com orgulho e felicidade seus filhos, informando em 
que fase da gravidez tiveram o Zika e dizendo “meu filho ou minha 
filha tem microcefalia”.

O Documentário Mulheres do Zika, 2016, é uma produ-
ção da TV Brasil, na qual se acompanha o dia a dia de mães, da 
Bahia, Pernambuco e Paraíba, que, em decorrência do vírus do Zika, 
tiveram filhos portadores de microcefalia. O documentário pode 
ser assistido em https://www.youtube.com/watch?v=nG3lBsxJrY0. 
Numa das falas, uma mãe diz: “é complicado você acordar todos 
os dias e ver que aquilo é real”. Há entrevistas com médicos, mas o 
foco é nas mães e suas narrativas.

A Campanha realizada pelo Governo de Pernambuco em julho 
de 2016, de apoio a crianças com microcefalia, com a exposição Ma-
croamor”, uma mostra itinerante de fotos de pais com seus filhos, 
com a finalidade de evitar o preconceito com as famílias das crianças 
que nascem com a malformação congênita, por meio de retratos que 
capturaram o afeto entre pais, mães e filhos. A arte nesse caso invadiu 
os jornais, TV, internet, além de ônibus e outdoor. Além disso, foram 
produzidos comerciais com depoimentos de pais e responsáveis pelas 
crianças. A desinformação, o susto e o medo do futuro permeiam as 
falas das mães dessas crianças com Zika.

Em 2017, novamente a fotografia foi o suporte artístico esco-
lhido para a Campanha Macro Amor, no Piauí. Segundo reportagem 
na página da Fiocruz:

“Nem só de ciência e tecnologia são produzidas as soluções para 
a saúde. Em meio aos crescentes casos de microcefalia a partir da 
contaminação pelo vírus Zika, a fotografia vem sendo utilizada para 
retratar o afeto e cuidado para com as crianças e suas famílias.



FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS

402 403

No Piauí, a exposição Macro Amor – o amor não tem medida, foi 
uma iniciativa de membros da Ordem dos Advogados do Piauí, 
em parceria com o Centro Integrado de Reabilitação e a fotógrafa 
Catianne Oliveira. Com o apoio da pediatra Isabel Marlúcia, res-
ponsável pela criação do Centro de Referência em Microcefalia da 
Maternidade Dona Evangelina Rosa, na capital, as famílias atendidas 
foram organizadas em quatro dias de fotografias, com cenários lú-
dicos montados no próprio Centro de Reabilitação. Ao todo, foram 
fotografadas 34 crianças com microcefalia e suas mães, com direito a 
produção realizada por dez maquiadores profissionais e dois cabelei-
reiros voluntários. O intuito desses registros, porém, não é mostrar a 
doença. ‘O propósito é expressar o que ultrapassa e supera qualquer 
obstáculo e preconceito: o amor!’, afirmou Rutheene Carvalho, uma 
das responsáveis pela iniciativa.”

Na 60ª edição da World Press Photo, mostra que apresenta 
os mais impactantes registros do fotojornalismo mundial de 2016, 
o brasileiro Lalo de Almeida, repórter da Folha de São Paulo, foi 
congratulado com o 2º lugar na categoria Assuntos Contemporâ-
neos com o ensaio sobre bebês com microcefalia, vítimas do vírus 
da Zika, no Nordeste (as fotos podem ser vista em http://fotogra-
fia.folha.uol.com.br/galerias/47969-as-vitimas-do-virus-da-zika). 
Essa mostra apresenta 154 fotografias selecionadas num dos mais 
importantes concursos fotográficos do mundo. Como essa exposi-
ção aconteceu no Caixa Cultural do Rio de Janeiro (CCRJ) e em 
44 outros países, é possível afirmar que a arte de Lalo de Almeida 
deu imensa visibilidade ao tema, valorizando as vítimas do Zika.

Há também exposições fotográficas, como a série “Invólu-
cro”, da artista visual e fotógrafa Marília Scarabello (São Paulo, 
2017), essa exposição não é sobre a maternidade infectada pelo 
Zika, mas do medo que isso aconteça, como explicado no site 
da artista “Projeto de intervenção urbana e série fotográfica rea-
lizada em São Paulo sobre o medo, que envolve principalmente 
as grávidas, de contrair doenças relacionadas ao mosquito aedes 
aegypti no Brasil”.

Na FLIP (Festa Literária Internacional de Paraty) de 2010, aos 

oitenta anos, Ferreia Gullar, em sua fala, disse em frase que ganhou 
manchetes e camisetas: “a arte existe porque a vida não basta”. A 
afirmação foi feita quando tratava do poder da arte e do prazer dele 
em fazer poesia:

“Arte é uma coisa imprevisível, é descoberta, é uma invenção da 
vida. E quem diz que fazer poesia é um sofrimento está mentindo: 
é bom, mesmo quando se escreve sobre uma coisa sofrida. A poesia 
transfigura as coisas, mesmo quando você está no abismo. A arte 
existe porque a vida não basta”.

Nesse texto, procuramos trazer os direitos culturais como di-
reitos possíveis, exigíveis e harmônicos com os direitos à saúde da 
mulher e da criança, a viver com dignidade, à informação, ao acesso 
à produção intelectual e científica, à educação formal e não formal, ao 
lazer, à assistência e ao amparo sociais. Assim, os direitos culturais con-
tribuem para as ações estatais e para o acolhimento da mulher pelos 
membros de sua comunidade, com as limitações e lutas decorrentes 
da maternidade de um filho atingido pelo Zika virus.

A vida das mulheres e as crianças alcançadas pelo Zika pre-
cisa ser (re)inventada, porque essa vida não basta. Por isso é tão 
importante valorizar o acesso às artes, à memória coletiva e ao fluxo 
de saberes para esses grupos. Por isso precisamos falar de direitos 
culturais para mulheres, mães, guerreiras que tiveram filhos com 
sequelas deixadas pelo Zika.

http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/47969-as-vitimas-do-virus-da-zika
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/47969-as-vitimas-do-virus-da-zika
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517 ANOS DE “DESCOBERTA” DO BRASIL E OS 
DIREITOS DAS MULHERES
Laina Crisóstomo103

O Brasil é um país que sofre um processo de colonização per-
verso com influência da igreja nas ações e decisões do Estado. As 
primeiras legislações que surgem como Norma no Brasil são as Or-
denações Filipinas essas Ordenações regem a esfera cível e penal. E 
como essas legislações são fundamentadas? A partir de uma lógica 
colonizadora, de exploração, patriarcal, religiosa e branca logicamente 
as mulheres são as que mais sofrem nessa perspectiva.

De acordo com as Ordenações Filipinas é possível encontrar 
na esfera cível trechos que dizem que mulheres não são capazes de 
herdar, ou seja, elas não eram consideradas capazes ou competentes o 
suficiente para gerir bens, para que uma mulher pudesse receber uma 
herança ela necessariamente precisava de um homem para gerir esses 
bens, por exemplo um esposo, um pai, um irmão ou algum parente 
próximo, tendo que ser homem.

No tocante a esfera penal era permitido aos homens castigar suas 
esposas com pau e pedra desde que moderadamente. A pergunta que 
precisa ser feita é quem pensava a lei e quem era que determinava o que 
era moderado ou não? A Resposta é simples eram homens, homens 
que se defendiam se proteger exatamente como o que vivemos hoje 
o corporativismo masculino que fortalece os laços entre os homens e 
culpabilizam, revitimizam e prejudicam mulheres. Além disso era per-
mitido ao homem matar em razão de adultério se a mulher fosse pega 

103 Advogada feminista, feminista interseccional, ativista pelo direito das mulheres e presidenta 
da ONG TamoJuntas que presta Assessoria multidisciplinar para mulheres em situação de 
violência. Faz parte da Rede Nacional de Ciberativistas Negras. Especialista em Gênero e 
Raça, pós graduada em Violência urbana e insegurança desde um enfoque de gênero e mes-
tranda em Ciências Criminais. Foi escolhida no ano de 2016 como mulher inspiradora pelo 
site Think Olga e em 2017 para a lista Under 30 da Revista Forbes Brasil pelo trabalho social 
que desenvolve com mulheres em situação de violência. advlaina@gmail.com

em adultério, ele poderia cometer um homicídio e ser perdoado pela 
justiça, o entendimento era que ele teria tido sua honra ferida.

As legislações que seguem após as Ordenações Filipinas acabam 
por reproduzir machismo e misoginia. Em 1830 o código criminal 
que é promulgado fala da Igualdade entre homens e mulheres não a 
permissão de matar a mulher em caso de adultério todavia surge a 
figura do crime passional e da legítima defesa da honra. E 1890 não 
serão tidos por criminosos aqueles que estivesse tiverem em estado de 
completa privação de sentido e de inteligência no ato de cometer o 
crime ou seja permanece a figura do crime passional homens que são 
traídos podem se valer desta afirmação como forma de defesa.

Somente em 1932 as mulheres conquistam o Direito ao Voto, 
mas esse direito só é de fato garantido na legislação brasileira na Cons-
tituição de 1934. Todavia esse direito é ainda restrito, afinal somente 
as mulheres alfabetizadas poderiam votar e ser votadas, isso exclui sig-
nificativamente as mulheres negras, já que era um período de apenas 
44 anos após abolição da escravidão.

Em 1940 surgiu o código penal que ainda vigente até os dias de 
hoje com reformas mais em um dos seus artigos diz que a emoção ou 
a paixão não excluem a responsabilidade penal, Ou seja, é possível per-
ceber que a figura do crime passional ou da legítima defesa da honra é 
totalmente excluída da legislação penal brasileira. Entretanto em 1976 é 
brutalmente assassinada a socialite Ângela Diniz pelo seu companheiro 
Doca ele ouve dela a respeito de uma pergunta que ele foi feita a suspeita 
de uma possível traição e por isso descarrega uma arma em seu corpo 
ele tirando a vida de forma Bárbara e que até hoje é considerado como 
os 10 piores crimes do Estado do Rio de Janeiro, empresário Doca é 
inocentado e sua defesa se utiliza exatamente de algo que foi retirado do 
Código Penal a figura do crime passional e da legítima defesa da honra 
ele sai totalmente encolhi desse crime de misoginia praticado contra 
Ângela Diniz em razão de apenas uma suspeita uma hipótese de traição.. 
Esse mesmo código penal fala a respeito da cultura do estupro, Afinal 
tem um artigo que diz que só será considerado o estupro se a mulher 
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for honesta ou seja se a mulher for virgem, Além disso é possível perce-
ber que existe também o artigo que fala da possibilidade de perdão do 
estuprador quando este se casar com a vítima. Esse código penal sofre 
verdadeiras reformas somente no ano de 2005 quando altera a condição 
da vítima de violência sexual E inclui também o crime de atentado vio-
lento ao pudor dentro do crime de estupro e exclui a figura do Perdão 
em caso de casamento com a vítima de violência sexual.

Ainda tratando das conquistas legislativas em favor das mulheres 
em 1962 é possível perceber a conquista das mulheres na proposição e 
promulgação do estatuto da mulher casada que tinha como principal 
objetivo contrapor as Ordenações Filipinas e os códigos que vieram 
posteriormente que ainda tratavam as mulheres como objeto dos seus 
maridos em que as relações não eram justas e igualitárias e os deveres 
e direitos eram também extremamente desiguais e diferentes promo-
vendo e fortalecendo o machismo as diferenças e as violências.

Na redação da Lei 4121/1962 é possível ver algumas colocações 
ainda machistas, todavia outras que apontam algum tipo de avanço:

“Art. 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal, função 
que exerce com a colaboração da mulher, no interêsse comum do casal 
e dos filhos (arts. 240, 247 e 251).

“Art. 248. A mulher casada pode livremente:
I–Execer o direito que lhe competir sôbre as pessoas e os bens 

dos filhos de leito anterior (art. 393);
II–Desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal que o marido 

tenha gravado ou alegado sem sua outorga ou suprimento do juiz 
(art. 235, número 1);

III–Anular as fianças ou doações feitas pelo marido com infra-
ção do disposto nos números III e IV do art. 285;

IV–Reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou 
transferidos pelo marido à concubina (art. 1.177).

Parágrafo .único. Êste direito prevalece, esteja ou não a mulher 
em companhia do marido, e ainda que a doação se dissimule em 

venda ou outro contrato;
V–Dispor dos bens adquiridos na conformidade do número 

anterior e de quaisquer outros que possua, livres da administração do 
marido, não sendo imóveis;

VI–Promover os meios assecuratórios e as ações que, em razão 
do dote ou de outros bens seus, sujeitos à administração do marido, 
contra êste lhe competirem;

VII–Praticar quaisquer outros atos não vedados por lei”.
Em 1977 surge de uma forma não tão agradável para as mulheres 

e não da forma que as mulheres de fato lutavam mas surge a lei do di-
vórcio com muitas brechas e restrições todavia é o primeiro passo para a 
conquista dos direitos às mulheres da separação de casamentos que não 
lhe servem mais e que lhe geram mas violência e violações de direitos.

A Lei 6515/1977 traz a figura da separação de corpos, ainda 
com bastante restrições em desfavor das mulheres:

Art 4º–Dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimento 
dos cônjuges, se forem casados há mais de 2 (dois) anos, manifestado 
perante o juiz e devidamente homologado.

Art 5º–A separação judicial pode ser pedida por um só dos 
cônjuges quando imputar ao outro conduta desonrosa ou qualquer 
ato que importe em grave violação dos deveres do casamento e tornem 
insuportável a vida em comum.

§ 1° A separação judicial pode, também, ser pedida se um dos 
cônjuges provar a ruptura da vida em comum há mais de 5 (cinco) 
anos consecutivos, e a impossibilidade de sua reconstituição. 

Após anos de ditadura militar e de dificuldades na luta pelos 
direitos das mulheres em razão da ausência de liberdade de expres-
são, as mulheres finalmente conquistam direitos especialmente na 
Assembleia Constituinte para Constituição Federal de 1988 com o 
movimento “Lobby do batom”. A constituição surge com a proposta 
de Constituição cidadã e prevendo em seus artigos a igualdade de 
direitos e deveres entre homens e mulheres.
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I–homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição;

Logo após a conquista da Constituição cidadã surgem as pro-
postas de modificação do Código Civil brasileiro, 1917 era o mais 
recente, para que neste ano mais possibilidades de direito para as mu-
lheres na Perspectiva dos direitos civis e também no direito de família. 
Grupo de mulheres feministas e juristas feministas fazem propostas 
para que este código com direitos que não foram contemplados na 
Constituição Federal nem no código civil de 1917 nem nas leis que 
se seguem como Estatuto da mulher casada nem a Lei do divórcio.

A Lei 10406/2002 traz muitos avanços na perspectiva da igual-
dade de direitos e deveres entre homens e mulheres, como é possível 
verificar nos artigos que se seguem abaixo:

Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, 
com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges.

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
I–fidelidade recíproca;
II–vida em comum, no domicílio conjugal;
III–mútua assistência;
IV–sustento, guarda e educação dos filhos;
V–respeito e consideração mútuos.
Art. 1.567. A direção da sociedade conjugal será exercida, 

em colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do 
casal e dos filhos.

Apesar de ser um código avançado, ainda há artigos que de-
fendem a “família” acima dos direitos da mulher, como é possível ver 
no artigo abaixo:

Art. 1.574. Dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimen-
to dos cônjuges se forem casados por mais de um ano e o manifestarem 
perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a convenção.

Parágrafo único. O juiz pode recusar a homologação e não 
decretar a separação judicial se apurar que a convenção não preserva 
suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges.

Em 2005 finalmente há reforma do código penal em que é 
retirado o termo mulher honesta no crime de estupro e a figura de 
perdão do estuprador em caso de casamento com a vítima, libertando 
enfim que a mulher seja obrigada a viver com o seu algoz como forma 
de minimizar e silenciar o crime. O próprio código civil de 2002:

Art. 1.558. É anulável o casamento em virtude de coação, 
quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver 
sido captado mediante fundado temor de mal considerável e iminente 
para a vida, a saúde e a honra, sua ou de seus familiares.

No ano de 2006 após condenação do Brasil na Organização 
dos Estados Americanos surge a Lei Maria da Penha, lei 11340/2006, 
como lei para tratar, prevenir e combater a violência doméstica e 
familiar contra a mulher.

Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violên-
cia 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 mu-
lheres em situação de violência doméstica e familiar.

A Lei é considerada a terceira melhor lei do mundo no com-
bate a violência contra a mulher, perdendo apenas para as legislações 
de Espanha e Chile e sendo exemplo para o mundo em sua redação, 
disposição e processo de construção com realização de audiências 



FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS

410 411

públicas em diversos Estados do Brasil a fim de ouvir as demandas 
dos movimentos de mulheres, movimentos feministas, organizações e 
também mulheres independentes. Essa construção de forma democrá-
tica, publica e igualitária, respeitando a diversidade e especialmente a 
interseccionalidade. Todavia tem surgido inúmeras propostas de mo-
dificação da Lei sem que as mulheres usuárias sejam ouvidas, podemos 
citar PL 07/2016 que altera a competência de delegadas e delegados 
de policia para poder conceder Medida Protetiva de urgência, reso-
lução CNJ 225 que visa implantar Justiça Restaurativa nas Varas de 
violência doméstica e familiar, entre tantas outras propostas. A grande 
questão é a falta de diálogo com as usuárias que serão as principais 
afetadas com as modificações propostas.

Em 2011 acontece uma situação constrangedora e criminosa 
contra a atriz global Carolina Dieckman de invasão ao seu disposi-
tivo móvel divulgando fotos íntimas dela, expondo sua intimidade 
de forma perversa, isso gerou comoção e por isso o surgimento e 
promulgação da Lei 12737/2012.

Em 2015 após a CPI de mortes de mulheres com dados reais, 
mostrando os números alarmantes de assassinato de mulheres em 
razão da misoginia, machismo e patriarcado surge a proposta de mo-
dificação do Código Penal qualificando o crime de homicídio sendo 
chamado de Feminicidio, quando este for resultado de morte de 
mulher, pela condição de ser mulher e também em casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Art. 121. ........................................................................
Homicídio qualificado
§ 2º.............................................................................…
Feminicídio
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:
§ 2º – A Considera-se que há razões de condição de sexo femi-

nino quando o crime envolve:

I – violência doméstica e familiar;

II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Aumento de pena
§ 7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até 

a metade se o crime for praticado:
I – durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;
II – contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 

(sessenta) anos ou com deficiência;

III – na presença de descendente ou de ascendente da 
vítima.” (NR)

Para finalizar este texto, a proposta foi entender como a luta dos 
movimentos de mulheres por mais direitos e conquistas legislativas se 
deu através de muita articulação, feminismo e sororidade, não é por 
uma, nem por duas, mas por todas.
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“LUTO DE MULHER”

Inaiara Mello Roux Leite104

Luto já é uma luta.
Uma luta interna...
Uma luta constante,
uma luta dilacerante.
É no luto que se desconstrói.
No mesmo luto que te enluta,
colocando uma muralha obrigatória pela ausência...
...e na falta , a dor e a permanência...
Porque é na constante dos pensamentos,
que memórias, gostos e cheiros aparecem sobrevoando a 

dor do luto.
E isso parece não ter fim.
E que nunca tenha, pois se na dor e na luta
vive uma razão, seria a de gostar de lembrar,
caso contrário não seria um luto,
afinal luto é sentimento de Amor.
Luto para uma mulher que ama é lutar bravamente em luto.
E a luta é por saber que ao Mundo
este sentimento não teria razão de existir...
aos olhos dos outros o melhor é anular, apagar...silenciar.
Uma mulher em luto é sozinha,
calada numa escuridão...

104 Gaúcha de Porto Alegre/RS; Formada em Educação Física pelo IPA; Pós-Graduada em Per-
sonal Trainning e Nutrição Esportiva pela Gama Filho/RJ. Especialista em Cinesiologia 
e Musculação/Gama Filho. Especialista em Musculação Treinamento de Força FMU/SP. 
Coautora do livro “Viva mais Viva Melhor”, Zannini. Atleta Fitness/ Campeã Bikine Fitness 
até 1,68 IFBB/RS 2017. Top 2 Bikine Fitness Master IFBB/RS 2017. Top 3 Campeonato 
Gaúcho 2017, Wellness Master. Graduanda Direito Puc/RS. Personal Trainning e Proprie-
tária Ina Fitness Estúdio. Uma apaixonada pela vida, suas formas... seus amores... desenhis-
ta, pintora e escultora de corpos. Minha maior arte: meu filho Igor. Instagram: Inaiara Leite. 
E-mail: inaiara.leite@gmail.com
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Fecha-se para não demonstrar.
E na impermanência do tempo, um amor em luto,
deixa dúvidas e interrogações no ar.
Mas deixa-se viver.
Viva-se o luto.
Viva-se mulher.
Viva-se mulher na luta de seu luto.
O presente é tão lindo, que para continuar belo,
precisa respeitar o passado, para que passe...
Deixando para que o tempo se encarregue.
Deixando com que as memórias doam menos.
Deixando o presente ser Presente para estar presente.
E que nunca exista guerra em luto.
Quantas forem as mulheres,
cada qual no seu luto, mas não em luta.
Mulheres deixam-se viver.
Mulheres deixam-se Ser.
Mulheres saibam reconhecer
que se existe amor, seja qual for
que transcenda com esplendor.
Dor de luto vem como veneno adicionado a corrente sanguínea
quando estamos adormecendo...
Depois de inserido você nunca se recupera,
apenas espera o tempo passar...
...e vive esta luta de amor...madrugada
...sem a presença e sim o lembrar.

“MULHER”
Inaiara Mello Roux Leite

Mulher é corpo
é vontade
é inconstância
pluralidade.
Mulher tem fome
devora
quer ser devorada
e faz dieta.
Mulher quer pílula
diu
adesivo
pilúla do dia seguinte e
por conseguinte quer filho.
Mulher quer criar
educar
trabalhar
e ter babá.
Mulher que se arrepende
se ausenta
está presente e quer fugir.
Mulher que goza
que se lambuza
que fica nua
e quer se vestir.
Mulher que tem força
que grita
que dança e quer dormir.
Mulher que chora
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chora de rir
que gargalha
e se embriaga até deprimir.
Mulher que ama
casa
separa
é amante e voluntária.
Mulher que quer um
quer dois
quer outra mulher
e ninguém pra reprimir.
Mulher que não se cansa
que entra noite
dia
madrugada
e fica jogada por sí.
Mulher que em suas horas
arranja tempo
para se deixar Ir.

“MASTURBAÇÃO”
Inaiara Mello Roux Leite

Ahhh masturbação...só o nome remete a vontade de ficar à 
vontade...

Vontade de deixar o pensamento solto...tão solto ao sentir.
Sentir a liberdade de ter vontade.
Permitir-se tocar...escorregar...penetrar...dedilhar.
Dedos que como um maestro de orquestra me guiam,
quando sozinha minhas mãos,
quando plural a do outro...
que só de imaginar já excitam.
Um dedo, dois, três ou toda mão...tudo vale na masturbação.
Penetra, arromba, invade...
do sutil toque ao voraz... cheio de desejo...
querer por inteiro...são minutos, segundos...masturba-se no tempo.
Livre...puro...molhado...úmido.
Teu...nosso...único.
Sem fronteiras...ultrapassando o universo paralelo do desejo 

particular.
Melhor forma de auto conhecimento.
Auto controle do descontrole...onde tudo é permitido.
Querer gozar, que seja agora...
Sempre é hora.
Masturba-se a mente...permeia a mente.
Permanente pensamento do nú...
Sim imaginando todos a minha volta pelados...
Como se masturbam? Como é seu gozo?...delícia de imaginar...
Quantos já me devoraram sem ao menos me despir...
Quantos estiveram comigo sem saber...só me tocando...
Quantas mãos forem permitidas na minha fantasia...
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Quero mãos fortes e delicadas... seguras.
Sabendo qual instrumento tocar.
Sabendo me masturbar...
Sozinha imagino a platéia que me espia...
porque no meu mundo
existem frestas...olhares de prazer, desejo...excitação...

ereção, tesão.
Quero sentir o calor, o cheiro, a saliva...da minha e da tua boca.
Porque mesmo sozinha eu salivo por nós...
Porque quero abrir as pernas...sentir meu clitóris incha-

do, pulsante,
do rosa claro ao vermelho do fogo, do sangue... tesão...da 

masturbação.
A melhor masturbação é sempre a próxima.
Acontece no melhor tempo ou na falta de...
Gozar faz bem pra pele...rejuvenesce...ativa circulação...
deixa com mais vontade da próxima masturbação.
Quanto mais se masturba mais se quer masturbar.
Masturba minha ideias, pensamentos...inteligência,
raciocínio lógico do inlógico.
Querendo todos, todo e ninguém.
Vem... te descobre.
Te toca.
Te molha...Te ensopa.

UMA LEITURA DO PROCESSO DE 
IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF A 
PARTIR DA PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES 
BRASILEIRAS NA POLÍTICA: QUESTÕES DE 
GÊNERO NO ANTES, NO DURANTE E NO 
DEPOIS
Gisela Maria Bester105

NOTA DA AUTORA: terminou-se de escrever este artigo em junho de 2016. 
A presente versão é uma reprodução fiel do texto que, a convite da Editora/
Revista Consulex, foi redigido e publicado em seu número 465, cuja referência 
é a seguinte: BESTER, Gisela Maria. Uma leitura do processo de impeachment 
de Dilma Rousseff a partir da participação das mulheres brasileiras na política: 
questões de gênero no antes, no durante e no depois. Consulex Digital, Brasília, 
DF, ano XX, n. 465, p. 40-47 [matéria de capa], 1 jun. 2016. Disponível em: 
<www.consulex.com.br>. Acesso em: 2 jun. 2016.

Trata-se, neste breve artigo, de explanar uma visão bem especí-
fica sobre o processo interdisciplinar de impedimento da Presidente 
da República Dilma Rousseff, regido pela Lei nº 1.079/1950 e subsi-
diado, entre outras normas, pelos Código Penal, Código de Processo 
Penal, novo Código de Processo Civil, e pela Lei Orçamentária. O 
recorte que se faz é destinado a desvelar os machismos e as misogi-
nias verificados em seu decorrer, identificados a partir de uma análise 
embasada em estudos de gênero.

O processo, em curso, com denúncia subscrita pelos juristas 

105 Preside a Comissão de Estudos Constitucionais, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccio-
nal do Tocantins (OAB-TO) e integra a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, do 
Conselho Federal da OAB. Advogada. Mestra, Doutora e Pós-Doutora em Direito. Foi Dire-
tora-Geral da Escola Superior de Advocacia do Tocantins (ESA TO), Professora do Mestrado 
acadêmico em Direitos Fundamentais, da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNO-
ESC), integrante do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, da Universidade 
Federal do Tocantins (UFT) e Professora Coordenadora do Mestrado acadêmico em Direito 
Empresarial e Cidadania, do Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA). Integra as Co-
missões da Mulher Advogada, de Ensino Jurídico, e de Combate à Corrupção e pela Defesa 
do Patrimônio Público, da OAB-TO. Autora da Coluna Levando a Constituição a Sério, no 
Portal jurídico Empório do Direito. E-mail: profagmb@hotmail.com

http://www.consulex.com.br/
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Miguel Reale Junior, Hélio Bicudo e Janaína Paschoal, foi autorizado 
pela Câmara dos Deputados versando sobre as ditas “pedaladas fiscais” 
e decretos autorizadores de créditos suplementares (com alteração da 
meta primária), os quais teriam simulado um superávit orçamentário, 
sem prévia autorização congressual, porém em contexto de regência 
do orçamento pelo princípio da anualidade, pelo que ainda estaria em 
tempo de ter tal requisito sanado (art. 4º da Lei Orçamentária Anual).

Assim, a denúncia não versou sobre nenhum ato de corrupção 
eventualmente praticado pela presidente da República, nem sobre 
qualquer fato investigado pela Operação Lava Jato, nem mesmo sobre 
conteúdos de gravações telefônicas, vazados ilegalmente por aqueles 
dias. O pedido teve como suposto fundamento jurídico a alegada 
violação à Lei Orçamentária, uma das hipóteses previstas pela Lei 
do Impeachment, pela via, no caso, de lesão ao art. 36 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, o que teria se dado por pedaladas fiscais. Porém, 
os denunciantes cometeram o equívoco básico de equiparar lei orça-
mentária e lei de responsabilidade fiscal, que não tratam dos mesmos 
objetos, não podendo, obviamente, ser tratadas como normas idên-
ticas. Assim, não estaria configurada qualquer hipótese de crime de 
responsabilidade. A própria Ordem dos Advogados do Brasil, depois 
também ingressada como denunciante, esclareceu que não o fez com 
embasamento em condutas criminais de responsabilidade, mas “pelo 
conjunto da obra”, é dizer, sem um fundamento jurídico específi-
co. Tempos mais tarde, já estando o processo no Senado Federal, 
uma perícia de seus técnicos, entregue à Comissão do Impeachment, 
confirmou que a presidente não praticou as pedaladas fiscais (PARA 
PERÍCIA..., 2016, online). Essas e outras fragilidades da tese segun-
do a qual a presidente teria cometido crime de responsabilidade, e, 
portanto, a impossibilidade do impeachment, foram bem analisadas 
por inúmeros juristas, a exemplo de Liana Cirne Lins (2016, online).

Deste modo, o que houve no caso, segundo ainda outras 
leituras, como as de Ricardo Lodi Ribeiro (2016), foram “pedala-
das hermenêuticas”, adredemente construídas para fundamentar a 

referida denúncia.

Dito isto, é importante reafirmar ser claro que impeachment 
em si não é golpe, não é um instituto golpista, eis que previsto for-
malmente na atual Constituição (art. 85), a qual recepcionou a lei 
infraconstitucional que o rege. Golpe é autorizar e prosseguir com um 
processo desse tipo, político, sim, porém sem as necessárias balizas 
jurídicas (UEMA, 2016, p. 181 e ss.). Nas palavras bem narradas de 
Gisele Cittadino, a decisão tomada pelo plenário da Câmara dos De-
putados, naquele dia de abril, de aceitar a abertura do processo contra 
a presidente da República, “foi uma violência em si, mas também 
representou a vitória da ignomínia, da corrupção, do populismo”, 
dizendo não ter sido fácil “ver uma parte da sociedade brasileira ex-
pressando de forma tão pública o ressentimento, o preconceito, o 
ódio de classe, o machismo e a misoginia” (PRONER; CITTADINO; 
TENENBAUM et al., 2016, p. 5).

Assim postas as coisas, frisamos que aqui não se irão aprofundar 
as questões normativas ou os fundamentos processuais, mas sim abordar 
o tema sob o prisma das teorias de gênero, com o escopo especial de de-
monstrar o quanto já se perde, nos meandros desse processo, em termos 
de conquistas das mulheres brasileiras, tanto no âmbito dos direitos de 
participação política, quanto no orbe mais amplo das políticas públicas 
inclusivas e protetivas de minorias em geral, em clara configuração de 
retrocessos, não só nos direitos das mulheres, mas de toda a coletivida-
de. Portanto, o golpe não seria apenas contra a presidente Dilma, mas 
sobretudo contra os direitos fundamentais previstos e as políticas sociais 
executadas por um Estado Social de Direito que, desde a entrada em 
vigor da Constituição de 1988, mal vimos começar a andar.

O antes – leis de cotas eleitorais e permanência do déficit 
de participação das mulheres brasileiras na política

No Brasil, há ainda uma grave desproporcionalidade entre os 
gêneros humanos nas esferas políticas, eis que a igualdade de direitos 
não garantiu a igualdade real entre homens e mulheres em vários 
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setores, como o do proporcional acesso ao poder. Por inúmeras razões, 
já tanto estudadas, o exercício da soberania popular por meio do 
sufrágio universal não garantiu o acesso paritário de mulheres aos 
cargos eletivos de poder, seja no Executivo ou no Legislativo, por mais 
que o maior número do colégio eleitoral brasileiro seja de eleitoras 
(BESTER, 1996; BIROLI; MIGUEL, 2014). Isto também não se deu 
em cargos públicos de gestão nos escalões superiores, de evidência, de 
poder, de comando e de importância decisória.

Neste contexto, gênero é uma categoria central para analisar-se 
e pensar-se criticamente o universo da política. Pelos seus estudos, 
vislumbram-se as posições das mulheres nas sociedades contemporâ-
neas, abrindo-se portas para questionamentos e lutas por mudanças. 
Como as relações de gênero atravessam toda a sociedade – sendo o 
tema, por isso mesmo, transversal, multi, inter e transdisciplinar –, 
acabam também gerando efeitos que se espraiam por todos os âmbi-
tos e abrangem a totalidade humana, envolvendo e vinculando, mais 
fortemente, aspectos de sexualidade e reprodutivos, de religiosidade, 
de raça, de classe social e ainda os econômicos e políticos.

A luta sufrágica no Brasil começou ainda no século XIX, foi 
dura e legou às mulheres a conquista do voto em 1932, muito antes 
do que em várias pátrias tidas como as das liberdades públicas, v.g., na 
França (BESTER, 1997). A passos muito lentos andamos, e política, 
no entanto, seguiu sendo coisa de homem, tornando-se necessária, em 
1995, a criação das cotas eleitorais, pela Lei nº 9.100, fixando-se a pio-
neira ação afirmativa nesta seara, com a reserva de 20% de mulheres 
nas nominatas/candidaturas para as eleições municipais de 1996. Em 
1997, a Lei Geral das Eleições (nº 9.504, art. 10, § 3º) alterou o quadro 
normativo, de modo a fixar tal reserva como cota de gênero, em no 
mínimo 30% e no máximo 70%, para cada um dos sexos, no número 
de candidaturas a que os partidos políticos e coligações tivessem direito. 
Desde 2009, pela Lei nº 12.034, isto passou a ser obrigatório (“deverá 
reservar” deu lugar a “preencherá”). Contudo, sempre pontuei e vim 
repetindo ao longo desses anos que nunca se viu essa lógica funcionar 

como autorizada pela norma: não há partidos políticos ou coligações 
partidárias apresentando 70% de candidaturas de mulheres e 30% de 
homens. Isto está previsto e liberado pela lei, mas não está na cultura e 
nas cabeças dos caciques partidários no Brasil.

De lá para cá, pequenos avanços oscilaram com a manutenção 
do atraso discriminatório e da desigualdade, permanecendo o déficit 
histórico de participação política das mulheres brasileiras. E por que é 
tão importante haver mulheres compondo os parlamentos, integran-
do as legislaturas? Porque historicamente esse poder, que cria as leis, 
como sua função típica, construiu um Direito para homens, escrito 
por homens. Não necessariamente precisamos de 50% de mulheres 
para 50% de homens na composição do Poder Legislativo, mas é 
preciso melhorar, significativamente e sob o signo da equidade, essa 
relação. Pesquisas mostram (BESTER, 1996) que a participação de 
mulheres, regra geral, leva à ampliação da cidadania como um todo, 
com a inclusão de outras e diversas pautas humanistas, não só do 
gênero feminino em si, mas de crianças, de idosos, de negros, de 
analfabetos, de indígenas, de pessoas homoafetivas, transgêneras, o 
combate à corrupção, a defesa do meio ambiente etc. A pauta da 
diversidade, do pluralismo, da igualdade material, que honra a exis-
tência e a luta das minorias, geralmente é defendida por mulheres que 
tenham consciência das questões de gênero e da comum opressão que 
o patriarcalismo hetero e branco lhes impõem como padrão histórico.

Neste contexto de lutas por um melhor equacionamento da re-
lação homens-mulheres na política, em 2010 a eleição de uma mulher 
para, pela primeira vez na história, comandar o Poder Executivo do País, 
teve um poder simbólico imenso, logo traduzido em ações concretas, 
com a assunção de mulheres de perfil ativista e humanista em postos de 
gestão do primeiro escalão, como ministérios ou secretarias nacionais 
com status de Ministério. Sua reeleição, em 2014, como presidente da 
República, com mais de 54 milhões de votos legítimos e diretos, refor-
çou uma caminhada histórica que tinha, na América Latina, mais três 
similares postos ocupados por mulheres em paralelo: Cristina Kirchner, 
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na Argentina; Laura Chinchilla, na Costa Rica; Michelle Bachelet, no 
Chile. Veja-se, atualmente, a dificuldade que enfrenta Hillary Clinton 
na tentativa de chegar à Presidência dos Estados Unidos da América. 
No contexto latino-americano, até hoje seis mulheres ocuparam o cargo 
executivo máximo por conquistas em eleições diretas e livres (AMÉ-
RICA..., 2014, online), havendo recente inversão neste quadro. No 
próximo item, olhemos alguns detalhes de como isso se deu no contexto 
direto do processo de impeachment da presidente Dilma.

O durante – misoginia sofrida por mulheres antípodas: o 
que Dilma Rousseff e Janaína Paschoal tiveram em comum 
no início do processo?

Na votação que na Câmara dos Deputados, em 17 de abril, 
aprovou a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff, 
em meio a tantas atitudes antidemocráticas, televisionadas, não faltou 
também aquela da já tradicional afronta ao gênero feminino, traduzida 
pelo sexismo na política partidária. Diante da clássica baixa represen-
tatividade das mulheres eleitas no Brasil, no caso de menos de 10% de 
deputadas federais, vimos nas placas fartamente exibidas pró-impeach-
ment a mensagem “Tchau, querida” – um adeus debochado não só a 
uma mulher presidente, mas à própria democracia, em alusão agressiva 
e de triste escárnio aos largos interregnos de espaço político ocupado 
por uma mulher eleita em nossas representatividades. No mesmo pacote 
de gestos machistas e misóginos, também ouvimos as vaias à depu-
tada que não foi à votação por estar de licença-maternidade, além, é 
claro, da chocante e anticonstitucional fala do deputado reverenciando 
monstruoso torturador, o qual, conforme uma de suas vítimas mulher 
relatou, fez questão de mostrar os atos de torturas que contra ela eram 
cometidos aos seus pequenos filhos, de 4 e de 6 anos (BRANDÃO, 
2016); é preciso lembrar que uma de suas vítimas foi torturada mesmo 
estando grávida (LEITÃO, 2016), havendo relatos de várias outras 
horrendas histórias semelhantes. Ali, viu-se como se comporta a nossa 
democracia representativa, de maioria branca e masculina, (pre)ocupada 
em justificar seus valiosos votos não com fundamentos jurídicos de um 

suposto crime de responsabilidade da mandatária máxima da Repúbli-
ca, mas sim em enaltecer a família tradicional, mantida, não raras vezes, 
na hipócrita base das promíscuas relações paralelas, votando ainda pelo 
desrespeito à laicidade estatal e pela discriminação aberta a pessoas e 
famílias que não se enquadrem na heteronormatividade.

No dia seguinte ao da votação, uma revista semanal eletrônica 
dedicou manchete de “bela, recatada e ‘do lar’” a Marcela Temer, 
esposa de Michel Temer e então aspirante ao posto de primeira-dama 
da nossa República (LINHARES, 2016, online). O contraste do seu 
com os perfis das duas mulheres protagonistas dos primórdios do pro-
cesso em tela – Dilma Rousseff e Janaína Paschoal – é gritante. Dilma, 
segundo matéria de capa de outra revista publicada naqueles dias, foi 
descrita como mandona, agressiva, propensa a “sucessivas explosões 
nervosas” e a “surtos de descontrole”, recebendo a manchete “fora de 
si” (PARDELLAS; BERGAMASCO, 2016, online). A revista, em 
postura visivelmente misógina, invocou e reforçou o estereótipo ma-
chista de que uma mulher não teria condições emocionais para dirigir 
uma nação, por ser descontrolada psicologicamente, irracional, não 
sendo talhada para exercer o poder político. Janaína Paschoal, então 
ardorosa opositora de Dilma, também não escapou: foi descrita como 
louca, histérica, desequilibrada, flagrada em imagens pelas quais fora 
descrita como “raivosa”, “cheia de ódio”, “fora de si”, “assustadora” 
(AUTORA..., 2016, online). Dois pesos e duas medidas, dentro de 
um jogo político complexo, cuja arquitetura se fez e ainda se faz notar. 
Curioso é que, apesar do tão propalado triângulo pretensamente “qua-
lificador” bela, recatada e do lar, dias depois o próprio esposo, então já 
presidente interino da República, quis atribuir a Marcela a profissão 
de advogada, mesmo sem ela constar nos registros oficiais dos nomes 
regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (COUTI-
NHO, 2016, online). A comunidade de leitores não entendeu muito 
bem porque isto lhe faria falta, já que a tríade de atributos tão elo-
giosamente a si alardeada dias antes lhe bastaria a tudo. É que seria 
preciso justificar a pretensa assunção da senhora a um cargo público, 
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comissionado, sem concurso, na área social do governo.

Um olhar feminista orienta-nos a dizer que mulheres devam ser 
criticadas por suas ações equivocadas da mesma forma que os homens o 
sejam. É evidente que mulheres também oprimem, igualmente podem 
ser autoritárias, cometer deslizes de toda ordem; por isso mesmo, não 
devem estar ao abrigo de críticas (BEAUVOIR, 1967). No entanto, 
Janaína e Dilma – “acusadora” e “acusada” – foram chamadas de dese-
quilibradas e de outros tantos termos deletérios, ofensas que não vimos 
sendo dirigidas aos parlamentares ou a integrantes homens do Poder 
Executivo, por mais destemperos que pudessem ter demostrado em 
público e no trato dos temas públicos. Defender um reconhecido tor-
turador, contra todos os valores constitucionais previstos no texto de 
1988, não seria um ato insano, desequilibrado, autoritário?

Críticas machistas, em uma ordem constitucional fundada no 
princípio da igualdade, são inaceitáveis, independentemente a quem 
se dirijam e de quem provenham. Por isso, não se pode ter seletivi-
dade quando o assunto é o combate ao machismo, de igual modo 
que também é certo que o feminismo não autoriza a reprodução do 
machismo na lógica inversa.

O próprio machismo não diferencia ideologias. Com efeito, não 
há nada mais parecido com um “machista de direita” do que um machis-
ta “de esquerda”. Isto foi facilmente verificado em muitas reações a um 
vídeo viral de Janaína Paschoal, professora universitária que ficou mais 
conhecida como a “advogada do impeachment”. Mas, dito isto, afinal, 
o que essas duas protagonistas, aparentemente antagônicas, tiveram em 
comum naqueles dias? O trato a elas dispensado revelou uma violência 
psicológica a que ainda são submetidas imensas levas de mulheres, em 
pleno século XXI, independentemente de serem elas chefes do Poder 
Executivo do País, lavadeiras, “do lar”, ou advogadas. São ainda tidas 
como sujeitas passivas de uma sociedade patriarcal que secularmente 
tenta ratificar a hegemonia masculina por meio da submissão e da es-
tereotipação da mulher. Trata-se de uma forma de violência de gênero, 
reforçada por estigmas vários (GOFFMAN, 1988; BACILLA, 2010).

Há, sim, ainda uma histórica expectativa de que a mulher ocupe 
espaços coadjuvantes ou secundários, nas esferas privadas da vida; já 
dos homens, espera-se a ocupação do espaço e do poder públicos. A 
figura “do lar”, de preferência materna, é necessária inclusive para 
legitimar todo um discurso crítico de alijamento das que dele saem 
para ocupar espaços públicos de luta política, de trabalho externo e, 
por conseguinte, de evidência. Na maior parte das vezes, as mulhe-
res que se enquadram nesse perfil não o sabem, mas é assim que a 
engrenagem funciona. E isto não significa que não devam existir as de-
dicadas preponderantemente, ou exclusivamente, ao lar, aos assuntos 
domésticos, à maternidade, à família. O importante é que se assumam 
e se aceitem – ou não! – nesses papéis todos com consciência dos seus 
destinos e dos substratos ideológicos que estão implicados nisso. É 
preciso, sim, haver direito de escolha quanto a isso, escolha lúcida, 
consciente, esclarecida. No entanto, essas atribuições sociais tradicio-
nalmente destinadas como se fossem naturais a homens e mulheres 
fundamentam-se em conservadores e dominantes valores sociocultu-
rais e subsistem, ainda hoje, na sociedade brasileira, por mais que a 
Constituição Federal diga o contrário e que as políticas públicas pro-
curem densificar e concretizar outros princípios, postulados e direitos 
fundamentais em combate a este estado de coisas desigual e opressor.

Em tal quadro, a mulher que seja advogada ou que presida a 
República estaria ocupando um lugar que não é seu. Estaria desfocada 
e deslocada, sendo uma invasora, devendo ser dali expulsa, retirada 
de um cargo ou de um espaço que não lhe pertença. Se isso não for 
possível, merece então ser silenciada ou ridicularizada, para que perca 
a credibilidade e a força, algumas vezes de forma parcial e momen-
taneamente, outras, totalmente e para sempre. É preciso calar-lhe, 
tirar-lhe de cena, subtrair-lhe a evidência.

Dilma, desde o início de seu primeiro governo e de forma acen-
tuada, veio e vem sofrendo inúmeras violências, que expressam de 
forma contundente a misoginia e deixam clara a vulnerabilidade a que 
as mulheres brasileiras estão expostas. Foram e são ataques de toda 
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ordem, sobretudo pessoais e morais, provindos de uma concepção de 
mundo pautada pelo ódio puro e simples à mulher – isto é misoginia! 
–, portador, também, de aversão ao que ela representa, ao que ela faz.

Em orbe misógino, o discurso do ódio assume variadas formas, 
mas não esconde seus reais intuitos e dimensões: tipificar a mulher de 
incapaz e inviabilizar suas ações. São práticas que visam a fomentar a 
hegemonia masculina, perpetuando a ideia de que o feminino deva 
ser e estar subordinado na sociedade.

Quando a presidente foi intitulada como doente, anormal e 
desarrazoada, buscava-se, por tal via, atacar o seu espaço institucional, 
camuflando as reais intenções no jogo da disputa política e econô-
mica. O mesmo tipo de ataque ocorreu à professora Janaína, uma 
das pessoas titulares do discurso mais inflamado contra Dilma. Os 
tons elevados das falas daqueles dias tensos podem ser considerados, 
mas o que se observou foi a redução de ambas a um único e sonoro 
enunciado: mulher louca, desiquilibrada.

Teria isso tudo sido mera coincidência? Certamente que não! 
Muito provavelmente, gaslighting! Este fenômeno é uma das formas 
de abuso psicológico, caracterizando-se por distorções de informações, 
suas omissões seletivas de modo a favorecer o abusador, ou simples-
mente a sua invenção, com a intenção de fazer a vítima duvidar de si 
mesma quanto a suas memória, percepção e sanidade. A origem da 
nomenclatura é o filme dramático “À meia-luz” (GASLIGHT, 1944), 
no qual um homem, com intuito de apossar-se da fortuna de sua 
esposa, fez-lhe torturas psicológicas progressivas, para que ela fosse 
tida como louca e, consequentemente, internada em um sanatório. 
Em cenário de um casamento por interesse, vê-se arrastar-se uma 
profunda opressão psicológica à personagem feminina (SANTIAGO, 
2010). A partir daí, o termo gaslighting passou a, basicamente, signifi-
car o processo de desestabilização de uma mulher, em qualquer nível 
ou circunstância, taxando-a de louca, exagerada, nervosa, dramática, 
emocionalmente frágil, histérica.

Por outro lado, ainda que modestas, já se mencionou acima que 
houve conquistas nos últimos anos, com relação à ampliação dos direi-
tos das mulheres brasileiras e à ocupação de espaços, porém, também é 
certo que a violência contra elas cresceu drasticamente, permanecendo 
como fruto do legado patriarcal. O mapa da violência, de 2015, focado 
na violência de gênero, especificamente quanto aos homicídios de mu-
lheres no Brasil, demostra que houve um aumento de 252% nos anos de 
1980 a 2013, sendo que a taxa, que em 1980 era de 2,3 vítimas por 100 
mil habitantes, passou para 4,8 em 2013, significando um crescimento 
de 111,1%, dando ao País o 5º lugar no ranking mundial de mortes 
de mulheres (WAISELFISZ, 2016). Um recorte nos estudos, especi-
ficadamente às mulheres negras e pobres, revela uma situação ainda 
mais grave. Em tal quadro, mulheres em geral, se não são vítimas do 
feminicídio o são do aniquilamento de suas identidades e de constantes 
desqualificações, mediante a violência psíquica, perpetrada em distintos 
ambientes, como o laboral e o político.

São diversas as formas de se dirigirem tais ofensas às mulheres, 
passando elas, muitas vezes, a convencerem-se de que não possuem 
equilíbrio emocional para comandar seu negócio, sua vida privada, seu 
labor, e que suas opiniões não merecem qualquer atenção, uma vez que 
seu choro, seu riso, sua aparência física, sua fala, suas vestimentas, tudo, 
enfim, tudo, é inapropriado e, portanto, desqualificador de si mesma. 
A violência, em geral, está, também, em fazer a vítima acreditar que ela 
mesma gerou todos os seus infortúnios, ou seja, transforma-se a vítima 
em vítima de si mesma, nas tentativas reiteradas de culpar a vítima, não 
os seus agressores. Os estudos vitimológicos explicam muito bem toda 
essa circularidade viciosa e danosa (HIRIGOYEN, 2001).

Mais perverso do que esse processo em si é pensar que estas 
mesmas mulheres possam reproduzir em relação a outras as agressões 
que outrora sofreram, esquecendo-se de que eventuais diferenças so-
ciais, políticas ou ideológicas não afastam o gênero que as unem. É o 
não perceber que ao desqualificarem uma sua “adversária” atingem todo 
o gênero, e que o resultado dessa ação, em contexto dominantemente 
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machista, não traz nenhuma vencedora, apenas vencidas.

O que se defende aqui não é nenhuma posição política, pois 
os estudos de gênero e o feminismo são suprapartidários. Defende-se 
a tolerância e o respeito pautados no pensamento crítico-humanista 
e no diálogo, com vistas a um futuro conscientemente direcionado à 
melhoria da condição de vida de todas as mulheres, pois isto, certa-
mente, resulta na ampliação da cidadania a toda a coletividade.

Em comum, Dilma e Janaína tiveram, sobretudo, a misoginia. 
Que não era delas, mas que as afetou indistintamente. Que não é nossa, 
mas que afeta a muitas mulheres, vitimizando até mesmo aquelas que 
ainda não a percebam. Portanto, estamos diante da misoginia nossa 
de cada dia, que nos chama a criticamente refletir a respeito, sendo 
desejável que a reflexão sempre nos leve à ação, à recusa veemente de 
reproduzir ideias, linguagens (discursos) práticas patriarcais misóginas, 
algumas vezes abertas, outras veladas. O gênero nos une umbilical-
mente, apesar das diferenças que comungamos na espécie humana. 
Neste contexto, não permitamos espaços para ódios, sobretudo em uma 
ordem constitucional que elegeu a cultura da paz para aplacar quaisquer 
conflitos (institucionais, nacionais, internacionais, interpessoais).

E o depois? Ainda não há depois, mas já temos retrocessos 
sociais

Quanto ao processo de impedimento da presidente da Repú-
blica, com efeito, ainda não há um depois. Ainda não se finalizou. 
É preciso aguardar. No entanto, tantas efemérides já aconteceram 
que vale a pena mencionar algumas, sobretudo porque chocam o 
País quanto a involuções e retrocessos na história de conquista e de 
afirmação de direitos fundamentais.

Antes de elencarmos brevemente alguns dos já sentidos retro-
cessos sociais, convém lembrar que até o conceito gramsciano de crise 
encontra-se solapado na conjuntura brasileira presente. A partir de 
Antonio Gramsci (1975, p. 311), um conceito clássico de crise (or-
gânica) pode ser entendido como aquela situação em que o “velho” 

já morreu, mas na qual o “novo” ainda não nasceu. Ora, no contexto 
brasileiro atual, é certo que o velho ainda não morreu – eis que ainda 
está em curso o processo de impeachment –, mas um “novo” já nasceu. 
Todo esfolado, todo eivado dos vícios que argumentou contrariamen-
te a outrem e os quais prometeu combater.

Governo provisório não é governo permanente. Essa sinonímia 
no Brasil já fez história, em que tudo o que nasce para ser provisó-
rio vira permanente, como a CPMF, como as medidas provisórias 
(BESTER, 2002). Porém, mesmo sendo provisório, substituição que 
a Constituição Federal prevê e autoriza, estaria tal governante auto-
rizado a trocar praticamente todo o Ministério, como se permanente 
fosse? O professor Ricardo Lodi, nesta mesma edição periódica, em 
artigo lúcido e pungente, explica que não, ou, pelo menos, o quanto 
isso seja duvidoso e temerário.

De nossa parte, queremos chamar a atenção para alguns dos 
tantos retrocessos já anunciados nessa curta gestão, altamente preju-
diciais ao elenco de direitos fundamentais das pessoas humanas.

Esquizofrênicas e confusas composições ministeriais 
anunciando retrocessos e prejuízos aos direitos humanos 
fundamentais

No mesmo marco da questionada legitimidade, sobretudo em 
relação ao principal argumento da onda ofensiva à retirada do poder 
de uma governante acusada – mas sobre a qual nunca se provou, 
nem no contexto da Operação Lava Jato, nem no processo em si do 
impeachment, que tenha sido corrupta, que tenha recebido alguma 
propina, que tenha tido alguma conta bancária espúria no exterior, 
enfim, que não tenha sido proba ao administrar –, uma dança das 
cadeiras de ministros do governo provisório já se verificou, haven-
do três baixas até agora, estando mais dois na berlinda (Mendonça 
Filho e Fábio Osório). A queda dos três ministros foi em função 
de ligações com os andamentos da Operação Lava Jato (TEMER 
DECIDE..., 2016, online).
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Assistimos também aos atos esquizofrênicos de extinção e de 
recriação do Ministério da Cultura (inicialmente transformado em 
uma Secretaria do Ministério da Educação), ao sabor do clamor de 
uma emissora de televisão. Vimos a confusa fusão dos Ministérios da 
Ciência, Tecnologia e Inovação com o da Comunicação, fartamen-
te criticada como medida artificial e prejudicial ao desenvolvimento 
científico, tecnológico e de inovação no País, pela Academia Brasilei-
ra de Ciência, pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 
entre outras instituições científicas de peso (INSTITUIÇÕES..., 2016, 
online). O desmonte das estruturas de programas sociais evidenciou-se 
com a incorporação do Ministério do Desenvolvimento Social a um 
superministério, que há de esvaziar os seus financiamentos. A liqui-
dação dos sistemas protetivos de saúde pública e de previdência social 
foram anunciados nos primeiros momentos do novo governo, vindo 
aí diminuição do tamanho do Sistema Público de Saúde, aumento 
do tempo de contribuição para a Previdência e antecipação do tempo 
de seu início, o que, como venda casada, tira da gaveta Proposta de 
Emenda à Constituição que visa a diminuir a idade para o ingresso 
formal no mercado de trabalho (PEC nº 18/2011). A fala inaugural 
do novo ministro da Saúde deixou claro que será preciso repactuar as 
obrigações do Estado, pois não vão conseguir “sustentar o nível de di-
reitos que a Constituição determina”, a exemplo da Grécia, que cortou 
aposentadorias. (COLLUCCI, 2016, online).

Viu-se, ademais, a entrada de uma mulher em um dos poucos 
postos de algum destaque (Secretaria Nacional de Direitos Humanos), 
eis que já sem status de ministério, possivelmente também suscitada 
pelo clamor dos movimentos feministas e sociais, que bradaram fortes 
críticas contra a ausência de mulheres nos primeiros escalões do go-
verno interino. No entanto, a jurista Flávia Piovesan, mesmo assim 
e talvez exatamente por isso, teve lamentada sua decisão de aceitar o 
posto, com duras críticas provindas de alguns setores da academia e 
de colegas juristas (JURISTAS..., 2016, online), que não viram com 
bons olhos ou ficaram até mesmo preocupados com o fato de uma 

humanista competente, de largo e denso currículo, somar-se a um 
governo provisório anunciando retrocessos em vários nichos justa-
mente de direitos humanos fundamentais, sobretudo os de cunho 
social. Talvez ela consiga, com todo seu cabedal de conhecimento 
acumulado em direitos humanos, fazer algo. No entanto, parece ser 
difícil seu quadro de atuação, pois, em contrapartida, foi nomeada 
para ser a titular da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres 
uma evangélica – não por isso, a Constituição garante e protege a sua 
crença –, que é contrária, por exemplo, ao aborto, em qualquer tipo 
de caso, mesmo naqueles de estupros (ÉBOLI, 2016, online) – nisso 
a Constituição, que recepcionou o Código Penal, não a ampara –, eis 
que sua crença não permite isso. Está na lei, mas não está na Bíblia! 
Note-se o quanto isto é grave e paradoxal em tempos de acirramento 
da violência de gênero em nosso País, sobretudo os casos de estupros 
praticados em ações coletivas, evidenciando a cultura do estupro de 
modo ascendente, quadro em que, de vítimas as mulheres passam a 
ser culpadas pelas violências sexuais que sofrem, em moto contínuo 
de vitimizações. Religiosa e conservadora, a ex-deputada empossada 
em tal pasta é ainda apontada em investigação do Ministério Público 
Federal como integrante de esquema para desviar dinheiro público 
(SECRETÁRIA..., 2016, online).

O fato é que, historicamente, essas secretarias de Estado ne-
cessariamente trabalham dialogicamente. Porém, com o perfil de 
entendimento tão antagônico das duas mulheres nos seus postos má-
ximos, fica-se a imaginar o diálogo possível. Para piorar, o líder do 
governo Temer na Câmara dos Deputados é um dos coautores de 
projeto de lei, em tramitação, que dificulta em muito o acesso ao 
aborto autorizado por lei às vítimas de abusos sexuais, sendo o típico 
caso de proposição legislativa para criar norma a decidir os destinos e a 
saúde de mulheres, mas pensada e escrita exclusivamente por homens 
(FERNANDES, 2016, online).

Portanto, a entrada das referidas secretárias no governo federal 
inicialmente pareceu um avanço, depois da grita pela falta de mulheres 
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nos primeiros e nos segundos escalões da gestão. No entanto, a apa-
rência parece ficar evidente, sobretudo diante das intenções concretas 
de inversões no campo das políticas públicas efetivadoras de direitos, 
notadamente na pasta das mulheres.

Tudo isso aconteceu e vem acontecendo no ano nacional do 
empoderamento das mulheres na política. Também no âmbito da 
OAB Nacional, 2016 foi proclamado o Ano da Mulher Advogada, 
focando no protagonismo feminino profissional e na valorização da 
mulher como um todo. Eis os paradoxos.

Em contrapartida, no início de junho de 2016 houve autori-
zações, com o aval e inicialmente sem vetos do presidente interino 
da República, de reajustes salariais para servidores do Poder Judi-
ciário, com impactos bilionários nos cofres públicos, notadamente 
àqueles que já recebem muito a mais do que a média da classe tra-
balhadora nacional, bem como a criação de mais de 14 mil novos 
cargos públicos federais, tudo isso em momento de escassez, de 
crise e de austeridade, significando quase quatro vezes mais do que 
Temer prometeu cortar em cargos comissionados somente neste ano 
(SEM ALARDE..., 2016, online). Possivelmente constrangido com 
os estragos em sua imagem de operador do ajuste fiscal que jurou 
realizar, dias depois Temer anunciou que desistiria da criação dos 
tantos novos cargos. (TEMER DESISTE..., 2016, online).

Ora, um dos principais discursos que antecedeu e preparou 
essa troca de governantes foi gerar economia pelos cortes de despesas 
no enfrentamento da crise econômica, bem como pelo enxugamento 
do poder público e das contas públicas. No entanto, continua-se 
gastando e planejando gastar, e muito, trocando-se apenas as prio-
ridades escolhidas.

Conclusão crítica: o depois do depois
Sobre o que poderá vir após do que será “o depois”, isto é, 

quando efetivamente o processo de impeachment estiver finalizado, o 
que existem são conjeturas. Há um caminho constitucional trilhado, 

mas a julgar o quanto se tem desrespeitado a Constituição, é melhor 
já irmos mesmo conjeturando.

Novas indagações, em moto contínuo de teses, sínteses e an-
títeses, são desejáveis em análises dialéticas, propícias a temas vivos, 
que ainda estejam se movendo, como é o caso. Assim sendo, passo 
a externar algumas questões, neste amplo quadro, ainda em aberto.

O que nos aguarda ao final dos cento e oitenta dias contados 
da instauração do processo, pelo Senado Federal, a partir de quando a 
presidente ficou suspensa de suas funções? De imediato, em questões 
mais práticas, se Dilma for absolvida em seu julgamento, tudo volta 
ao status quo ante, isto é, dar-se-á formalmente seu pronto regresso 
à Presidência da República, para lá permanecer até o término de seu 
mandato. Se for condenada, perderá seus direitos políticos e ficará 
inelegível por oito anos. Neste caso, novas eleições presidenciais so-
mente serão convocadas se, além da Presidência, vagar também a 
Vice-Presidência e todas as demais vagas abertas, em 30 dias depois 
de aberta a última vaga, eis que nos dois últimos anos do período 
presidencial, cujo pleito seria convocado pelo Congresso Nacional e os 
eleitos apenas completariam o período de seus antecessores (CF, arts. 
80 e 81, parágrafos 1º e 2º). Se, contudo, o processo não for finaliza-
do no prazo dos 180 dias, cessará o afastamento da presidente, “sem 
prejuízo do regular prosseguimento do processo” (CF, art. 86, § 2º).

Na hipótese de Dilma ser condenada, as questões passam a ter 
um substrato mais mediato, que convocam um debate de base bem 
maior, sobretudo nas questões de gênero. Por exemplo: em tal caso, 
conseguiremos eleger novamente uma mulher para o cargo máximo 
da República? Ainda que não se queira traçar uma análise derrotista 
e sombria, penso que já perdemos muito com todo esse processo, e 
que possivelmente levemos algum tempo para recuperar o protagonis-
mo das mulheres nesta seara. Falo de mulheres comprometidas com 
as pautas humanistas, com a fidelidade constitucional intransigente, 
com o enfrentamento das questões de gênero.
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Existe ainda o risco de termos instalada uma Constituinte ex-
clusiva em todo este contexto. É de perguntar-se: com este Congresso 
Nacional que (não) nos “representa”? Isto nos faz concluir que real-
mente a crise existe, está aí, mas é bem maior, ultrapassando em muito 
a suposta crise encapsulada no processo de impeachment de Dilma 
Rousseff. A crise é mais ampla, anterior, profunda, urgente e emergen-
te, configurando o que Bauman e Bordoni (2016), em obra recente, 
chamaram de “estado de crise”, sobretudo de viés ético e político, com 
fortes respingos no plano econômico, em que a tendência do mercado 
dirige-se fortemente para a flexibilização das relações laborais, para a 
livre passagem das terceirizações e de outras tantas formas de se fazer 
precarizações no mundo do trabalho.

Realmente, vivemos tempos incertos e difíceis. Difíceis, so-
bretudo. Incertos já não parecem mais, pois as ações governamentais 
acima listadas já indicam claramente o caminho pelo qual o governo 
provisório segue, com as opções que faz, gerando mais crise sob o 
argumento de combater a crise.
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QUEM COMEU MEU PONTO G?
Andrea Beheregaray106

Foi a culpa?
A criação?
O preconceito?
Ou a desinformação?
Quem comeu meu ponto G?

Foi Maria?
Ou quem sabe Madalena?
Ou no meio de maçã, Eva consumiu o desejo?

Talvez o Freud,
Ou o machismo?
O Nietzsche ou o feminismo?

Talvez a AIDS e todas as DSTs,
Talvez o Papa,
Como saber quem comeu meu ponto G?

Está escondido sob a burca?
Ou foi castrado pelos ventos africanos?

Teria sido ele queimado,
Nas fogueiras da inquisição?
Ou soterrado por anos de opressão?
Afinal, quem comeu meu ponto G?
Se alguém sabe,
Está na hora de devolver!

106 É gaúcha, psicóloga desde 2004, especializada em Ciências Penais, com Mestrado em Ciências 
Criminais. Dedica-se à vida acadêmica e também à clínica, com referencial Junguiano. Em 2009 
criou o Blog TPM e passou a escrever crônicas, poemas, pensamentos, todos voltados para as 
questões dos relacionamentos. O blog teve uma belíssima repercussão de crítica e público e 
acabou se transformando no livro “Ponto G – universo feminino sob tensão”. É autora dos livros 
“Psicopatia – a máscara da justiça”, com Jorge Trindade e Mônica Cueno; TPM – crônicas de 
uma mulher; Escritos Malditos – poesia. E-mail: andreabeheregaray@yahoo.com.br
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MEU NOME É DIREITO
Francieli da Rosa Mendes107

Quando eu era pequena,

Eles diziam que eu deveria brincar com bonecas, saber arrumar 
a casa e costurar. 

Que menina moça não devia brincar na rua ou com carrinhos. 
Isso é coisa de menino! 

Ao crescer um pouco, a televisão tentava me fazer acreditar 
que eu precisava de um príncipe encantado. Que eu precisava ser 
comportada, calada e obediente. 

Aos 12 anos, eu já sabia que esse mundo não me acolheria como 
deveria, por mais que eu quisesse ser ouvida... 

Ah, não pode! Você é mulher. 
E os meus direitos? Eu dizia. 
Você tem direitos sim! 
De obedecer, de se calar e de se oprimir. 

Você estava com roupas curtas? A culpa é sua. 
Você estava fora de casa tarde da noite? Ah menina, a culpa é sua!

Eu estava lá, acreditando que meus direitos seriam preservados. 
Ah! Que garota tola. Coisas de menina eles diziam! 

Os meus direitos são apenas meus, eles não são importantes 
aos olhos de quem julga se eu estava tarde da noite na rua, se eu 
estava com uma roupa curta demais. Meus direitos foram jogados 
fora, muitas vezes, eu mesma os descartei.

Minha cabeça funcionava de acordo com os conceitos so-
cialmente aceitáveis de que a mulher é submissa e tem o dever de 

107 É feminista, escritora e dona de si mesma. francieli.mendexx@gmail.com

agradar ao marido, agradar à sociedade que nem ao menos escutava 
meu ponto de vista.

Era mais “fácil” acreditar naquele príncipe encantado que a 
Disney nos fazia engolir como se fosse a melhor opção. Aos olhos de 
quem estava de fora, era tudo um conto de fadas. Mas de dentro, a rea-
lidade era outra. Eu sou apontada, humilhada e julgada. Pelos amigos, 
pela família, pela religião, pela sociedade. Os meus direitos são meus, 
de mais ninguém. Por isso ninguém mais dá valor, ninguém os faz valer.

Você é meu dono, eu sou a sua propriedade, estou aqui para te 
servir, te adorar e para me calar diante de ti.

Se eu não quiser algo, não é problema seu, eu que aceite 
o que vier!

Aprende a cozinhar!

Se não agradar o marido, ele te larga!

Mas claro, você estava importunando, merecia apanhar!

O importante é que ele sustenta a casa não é mesmo?

VOCÊ não pode trabalhar, e os filhos? QUEM vai cuidar 
se não você?

Vai sair a essa hora?

Você é casada, devia se preservar!

O que eu fiz? O quão ruim eu possa ter sido para não merecer 
que meus direitos sejam valorizados?

O que eu não fiz?

Ah menina… vê se aprende.

Levei vinte anos para aprender.

A culpa não é minha.
Eu não sou propriedade de ninguém, não preciso agradar a 

ninguém além de mim.
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Meu nome é Maria e eu sou livre.
Meu nome é Antônia e eu sou importante.
Meu nome é Cláudia, Sofia, Júlia, Talita, Marina, Luciana, 

Joana, Carine, Francisca, Joelma, Maju, Laura, Camila, Raimunda, 
Isaura… e eu tenho valor, tenho voz e opinião, sei tomar minhas 
próprias decisões.

Meu nome é direito
O direito de ir e vir,
O direito de vestir o que eu quiser,
O direito de amar.

O direito de ser Maria, de ser Luísa, de ser João, de ser José.

Meu nome é liberdade de ser quem eu quiser, de viver como 
desejar, e não ser punida por isso. 

MURMÚRIO
Soraia da Rosa Mendes108

Esses dias na universidade, em meio a um debate sobre pes-
quisas, livros, metodologias, epistemologias – blá, blá, blá... –, uma 
catarse coletiva teve início.

As estudantes começaram a contar sobre a forma como alguns 
professores (e professoras, inclusive) fazem questão de coloca-las “em 
evidência” em sala de aula por serem feministas.

Sobre as piadas, as perguntas inoportunas e as referências às 
vestimentas de outras alunas no intuito de provocar reações das 
assim chamadas “nazifeministas”.

Elas falaram, falaram. Descreveram uma realidade conhecida, 
mas encoberta, e perguntaram: Até quando?

Até sermos verdadeiramente livres – respondi, com um nó na 
garganta, e muita revolta.

Entretanto, na madrugada, sentada em minha mesa de traba-
lho, Clarice veio me visitar e disse: “liberdade é pouco”.

Imediatamente, lembrei de Victor Jara. Um cantor e compo-
sitor chileno que embalava as multidões de seu país fazendo ecoar o 
protesto e o convite à luta.

Como tantos e tantas, com o golpe militar de 11 de setembro 
de 1973, Victor foi levado ao Estádio Nacional, convertido em campo 

108 Pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas, pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - UFRJ. Doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília 
- UnB. Mestra em Ciência Política, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFR-
GS. Professora Associada do PPG Mestrado e Doutorado em Direito do Centro Unificado 
de Brasília - UniCeub. Professora Visitante do PPG Mestrado em Direito da Universidade 
Federal de Goiás- UFG. Coordenadora Nacional do Comitê Latino-americano e do Caribe 
para a Defesa dos Direitos da Mulher - CLADEM/Brasil. Autora de diversas obras, dentre 
as quais Criminologia Feminista: novos paradigmas (Editora Saraiva, 2a. Edição) e Processo 
Penal Feminista (no prelo). Advogada.



445

FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS

444

de concentração, e estupidamente torturado.

Vários ossos de seu corpo foram quebrados. Suas mãos, que 
antes dedilhavam as cordas de sua guitarra, foram esmagadas por 
coronhadas.

A barbárie, própria dos tempos de arbítrio...

Conta-se que durante as torturas os monstros que o subjuga-
vam o desafiavam a cantar. Mas, sem ceder, Victor cantava.

O suplício cresceu. Eles não acreditaram que ele continuaria a 
cantar. Mas Victor, sem curvar, cantou.

Julgando-se vencedores eles gritaram: “Canta!”. E já não mais 
conseguindo cantar, Victor passou a murmurar.

Murmurava, murmurava, murmurava...

Eles nunca venceram.

Clarisse tem razão. Liberdade é pouco, o que queremos ainda 
não tem nome. E é por conta desse inominado que continuamos a falar.

Falaremos, gritaremos.

E, se preciso for, murmuremos...

DO APODRECIMENTO EM VIDA: MULHERES E 
CRIANÇAS ATRÁS DAS GRADES
Aline Pancieri109

O fenômeno do encarceramento de mulheres sempre foi invisi-
bilizado. Isto se deve não só ao baixo percentual de mulheres presas–se 
comparado ao número de homens, mas, sobretudo em razão do seu 
perfil estigmatizado: jovens, solteiras, mães, trabalhadoras do mercado 
informal, portadoras de um baixíssimo grau de escolaridade, e em sua 
maioria negras (Infopen, 2018).

Pensar no controle social, e mais especificamente no controle 
penal exercido sobre essas mulheres, requer um viés minucioso, in-
terseccional, de maneira que não se caia em abordagens simplistas ou 
reducionistas. Em um primeiro momento, seria possível afirmar que 
a reduzida porcentagem de mulheres no sistema prisional se daria 
pelo bem-sucedido trabalho do patriarcado, que haveria logrado na 
manutenção da mulher no espaço privado. Mas, se lançamos um 
olhar mais profundo sobre a questão, logo percebemos que o patriar-
cado, enquanto estrutura, tem muitas facetas e diversas maneiras de 
promover assimetrias, que passam necessariamente por implicações 
de raça e classe. Ou seja, que mulher é esta que esteve detida na 
esfera familiar e reprodutiva?

Certamente as pobres e negras nunca fizeram jus aos “pendores 
matriarcais” (Davis, 2016), e tão pouco foram aderidas pelo “mito 
da fragilidade feminina“ (Carneiro 2003). Pelo contrário, eram res-
ponsáveis pelo sustento do lar, como apontam registros do período 
subsequente à abolição da escravatura (Angotti, 2011), e continuam 

109 Sou advogada, mestre em direitos humanos pela UFRJ e pesquisadora do Laboratório de Di-
reitos Humanos da UFRJ desde 2013, onde também realizei minha graduação. Lattes: http://
buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8747744D7. E-mail: alinecpancie-
ri@hotmail.com

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8747744D7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8747744D7
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a ser. O que não mudam são as barreiras enfrentadas por elas nas 
tentativas de inserção social: no sistema educativo, no mercado de 
trabalho, e em outros tantos espaços.

Diante de muitas dificuldades e poucas opções, algumas delas 
(em quantidade crescente) entram para a rede do tráfico, que aparece 
como uma rara possibilidade de conciliar a dupla jornada de trabalho, 
as suas atribuições reprodutivas e produtivas. No entanto, também nesta 
seara as mulheres se deparam com o machismo e, em grande parte dos 
casos, são submetidas a funções de menor ganho econômico e de maior 
vulnerabilidade a flagrantes policiais, como é o caso da “mula”.

A mulher enquanto mula se transforma em um verdadeiro 
“correio da droga”, na medida em que a sua função é, basicamente, 
transportar a droga de um lugar para outro, sendo que em grande parte 
dos casos tal transporte é feito dentro do corpo. O corpo feminino, 
neste lugar, expressa toda forma de violação e a sua condição de gênero 
ao extremo: a mulher é completamente objetificada, se transforma em 
território público, em uma verdadeira “trincheira aberta” (Giacomello, 
2013). No curso de uma história de vida marcada pela violência, a uti-
lização das partes íntimas como recipiente da droga é apenas mais uma 
das várias formas de violação que as mulheres vivenciam.

Diante de tamanha invisibilidade é que veio o interesse em me 
debruçar sobre o tema para além dos livros. Em 2015 realizei uma 
pesquisa de campo no Talavera Bruce e na Unidade Materno Infantil, 
oportunidade em que entrevistei quarenta e uma mulheres grávidas e 
puérperas–sendo que a vasta maioria respondia por crimes relacionados 
ao tráfico. Ouvi diversas denúncias de episódios de violência, tanto no 
que se refere à dimensão institucional, quanto à doméstica. Na cadeia, o 
tratamento dispensado a elas é repleto de agressões verbais e até mesmo 
físicas, de clara conotação sexista, além do flagrante desrespeito a pri-
vacidade e à saúde das mulheres, como se percebe nos relatos abaixo:

O SOE dizia que o que a gente tinha na barriga era cachaça ou lom-
briga. Dizia que grávida só toma na cara. No dia que fui tomar toque, 
o SOE que era homem ficou lá dentro da sala junto comigo olhando.

Um dia eu fui ao hospital quando o meu filho estava com conjuntivite 
na vista. O SOE veio me buscar, 2h da manhã para eu amamentar o 
neném. Passei a noite com dois policiais SOE e outro SOE chegou e disse: 
“O que essa mulher está fazendo aqui, ela é perigosa”. Me chamou de 
mocreia. Eu comecei a chorar e ela disse que eu estava de drama. Depois 
quando veio o almoço ela disse que eu tinha 5 minutos para comer. Eu 
estava com um nó na garganta e não consegui comer nada. A noite 
também, não consegui jantar. Me deixaram algemada, e por isso não 
consegui amamentar direito o meu filho.

O abuso de autoridade se manifesta de muitas maneiras, mas o 
fato de serem mulheres e “criminosas” é corriqueiramente usado pelos 
agentes policiais como motivo de punição, reafirmando às presas que 
o papel feminino não é aquele. Uma vez mulheres deveriam ser dóceis, 
boas donas de casa e mães, enfim, deveriam seguir o arquétipo da 
“virgem maria”, mas, como não o fazem, pagam duplamente por isso.

O assujeitamento e o controle dos corpos das presas é patente. 
Não possuem qualquer tipo de retorno frente às suas demandas, pelo 
contrário: recebem um tratamento desumano, e em função disso vi-
venciam situações absurdas, chegando inclusive a dar à luz na cela ou 
na viatura a caminho do hospital. São acontecimentos que denunciam 
o apenamento antecipado e multifacetado que recebem, o que se 
ilustra a partir dos relatos destacados:

Sofri muito até o SOE chegar. Achei que fosse ganhar minha filha na 
cela. Mas deus foi bom e me ajudou a chegar no hospital.
Comecei a sentir dor a noite e quando foi 3h da manhã a colega chamou 
o SOE. O SOE disse que eu queria passear e que não era para acordá-lo, 
que era para chama-lo as 9h da manhã. Chegando na UPA ele disse 
para mim que eu ia sofrer mais um pouco de massacre ali. Aí a enfer-
meira disse que eu ia ganhar neném, para me levar para o Albert. O 
SOE disse que eu não tava ganhando nada e que era para voltar para 
a cadeia. Chegando no Albert, eu pedi para fazer xixi quando fui secar 
já senti a cabeça do neném. Chamei a enfermeira e ela pegou na minha 
mão e disse que eu ia ganhar. O SOE ficou duvidando e quando eu 
entrei na sala ele entrou junto e ficou assistindo o parto. O médico tirou 
o meu filho com uma luva só na mão. Nem deu tempo de colocar a outra.

No âmbito da vida pessoal das presas a violência doméstica é 



FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS

448 449

marca constante, sendo um elemento bastante vivo em suas memó-
rias. Os relatos revelam que ela se dá em situações extremas–durante a 
gravidez e no período de resguardo, e também enaltecem a perpetua-
ção das histórias de vida das mães das presas. São padrões de violência 
familiar que se reproduzem, como se vê nas suas próprias palavras:

Eu comecei a namorar com ele quando tinha 11 anos. Com 12 fui 
morar com ele. Com 13 para 14 engravidei. Ele começou a beber e a 
me agredir, dizendo que tinha homem escondido embaixo da cama. Até 
que depois de três anos apanhando, com 15 anos, e minha filha já mais 
grandinha, meti duas peças de roupa na bolsa e meti o pé. Larguei a casa 
e tudo para trás. Meu pai também agredia a minha mãe. Ela chegou a 
ficar com água no cérebro e morreu.

Fui agredida pelo meu marido quando estava grávida. Ele me arras-
tou pelo chão uma vez, me deu um soco no olho e eu quase fiquei cega. 
Fiquei cheia de hematoma. Ele estava muito bêbado. Me expulsou de 
casa e eu nem tinha pra onde ir. 

Essas tristes estórias parecem não ecoar aos ouvidos do Judiciá-
rio carioca: as entrevistadas, majoritariamente rés primárias, são em 
geral mantidas presas preventivamente, em percentual maior até do que 
presas que não estão grávidas. A prisão domiciliar e as demais medidas 
cautelares–que constituem direitos das mulheres, são pouco aplicadas, 
sob o fundamento da gravidade do delito de tráfico, e da consequente 
“periculosidade” dessas mulheres inseridas na rede do tráfico, ainda que 
estejam vivenciando a situação específica de gestantes ou puérperas.

As mulheres, mesmo em situação de maternidade, são incluídas 
no amplo estereótipo do traficante de drogas como o não-sujeito de di-
reitos, e alvo preferencial do direito penal. Estereótipo este que apenas 
atualiza o “alvo da vez” do poder punitivo, e que serve tão somente 
para legitimar o controle dos indivíduos indesejáveis e perpetuar a 
criminalização da pobreza.

A presunção de inocência, um dos mais caros princípios cons-
titucionais, se apresenta como uma lenda distante mais do que uma 
diretriz a ser aplicada. E em meio a cegueiras e cinismos, as mulhe-
res e as crianças estão cumprindo penas que sequer existem. Como 

consequência, correm perigos reais, pois toda gravidez no cárcere é 
uma gravidez de risco, e toda maternidade experimentada no cárcere 
tem implicações graves na saúde mental e física da gestante e do feto.

De fato, a irracional guerra às drogas é também uma guerra 
contra as mulheres, e aquelas que se encontram vivenciado a mater-
nidade ainda sofrem uma condição de sujeição ainda mais extrema. 
Já passamos da hora em que toda a sociedade deve questionar por que 
ainda se gasta tanto dinheiro em uma política criminal que serve tão 
somente ao extermínio de pobres, negros, e cada vez mais das mulheres.

REFERÊNCIAS
ANGOTTI, Bruna (2012). Entre as leis da ciência, do estado e de Deus: o surgimento dos pre-
sídios femininos no Brasil. São Paulo: IBCCRIM–Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.

BOITEUX, FERNANDES (Coord.), CHERNICHARO, PANCIERI (2015). Mulheres 
e crianças encarceradas: um estudo jurídico-social sobre a experiência da maternidade no 
sistema prisional do Rio de Janeiro. Disponível em:<http://bit.ly/boiteuxfernandes>.

CARNEIRO, Sueli (2003). Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na Amé-
rica Latina a partir de uma perspectiva de gênero. In: Racismos contemporâneos. Rio de 
Janeiro: Takano Editora, p. 49-58.

DAVIS, Angela (2016). Mulheres, Raça e Classe. Tradução Hecci Regina Candiani. 1 ed. 
São Paulo: Boitempo, 2016.

Departamento Penitenciário Nacional (2018). Levantamento Nacional de Informações Peni-
tenciárias. INFOPEN Mulher - 2ª edição /organização, Thandara Santos; colaboração, Marle-
ne Inês da Rosa ... [et al] - Brasília : Ministério da Justiça, e Segurança Pública. Departamento 
Penitenciário Nacional, 2017. Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/
infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf . Acesso em 17/05/18.

GIACOMELLO, Corina. (2013). Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en Amé-
rica Latina. Documento Informativo do IDCP. Disponível em http://idpc.net /es/publica-
tions/2013/11/mujeres-delitos-de-drogas-y-sistemas-penitenciarios-en-america-latina.

INTERNACIONAL CENTRE FOR PRISON STUDIES (ICPS) (2015). World Female 
Imprisonment List. Third Edition. Disponível em: http://www.prisonstudies.org/sites/de-
fault/files/resources/downloads/world_female_imprisonme nt_list_third_edition_

PANCIERI, Aline Cruvello. Traficantes grávidas no banco dos réus: um estudo feminista 
crítico do controle penal sobre as mulheres em situação de maternidade no Rio de Janeiro. 
Dissertação de Mestrado defendida no Programa de Pós Graduação em Direito da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, 2017.

____________________. Mulheres Mulas: Seletividade, Tráfico de Drogas e Vulnerabilida-
de de Gênero (2014). Trabalho de Conclusão de Curso da Universidade Direito.



FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS

451450

A REALIDADE SURREAL DE FRIDA KAHLO
Aline de Castro110

Lembro-me até hoje da sensação de desconforto e dos arrepios 
no corpo quando vi pela primeira vez a imagem de um dos qua-
dros de Frida Kahlo retratado em um livro que eu folheei em uma 
livraria. Era o ano de 1998, eu tinha acabado de completar dezoito 
anos de idade, fazia teatro e vivia uma fase de descoberta das artes 
plásticas em minha vida. Época em que conheci vários artistas plás-
ticos baianos. Dezoito anos, para mim, foi a idade do deslumbre e 
do reconhecimento da minha alma.

O quadro em questão era o “Hospital Henry Ford” e se tratava de 
um dos tão famosos autorretratos de Frida Kahlo, todavia, este em ques-
tão retratava muito mais do que seu rosto. Era a imagem dela, deitada 
em uma grande cama de hospital, nua e ensanguentada. Da sua mão, 
que coabitava sobre seu ventre, saíam alguns fios vermelhos, de modo 
a representar fios de cordões umbilicais, ligados a figuras espalhadas ao 
redor da cena, que traduziam as imagens de um feto, de um caramujo, 
de um abdômen, de uma autoclave, de uma flor e de uma pelve óssea. 
Uma lágrima caindo em seu rosto arrematava meus sentimentos.

Visualizei o aborto, a infertilidade, a doença, o sofrimento. Me 
emocionei. Nada poderia representar mais uma dor, exclusivamente 
feminina, do que aquele quadro. Doravante, eu precisava saber mais 
sobre essa artista que me traduzia, me exprimia como mulher, de 
forma avassaladora.

Descobri que na trajetória de Frida Kahlo, ela foi inicialmente 
conhecida apenas como esposa do renomado pintor mexicano Diego 

110 Mulher. Bacharela em Turismo e em Direito. Advogada. Cantora de Música Brasileira e de 
Jingles e, de vez em quando, compositora. Atriz. Sensível a todas as artes. Sonha com o ideal 
de uma humanidade que respeite as diferenças raciais, sociais e de gênero, “onde a gente e 
a natureza feliz vivam sempre em comunhão e a tigresa possa mais do que o leão”. E-mail: 
alinedecastro34@gmail.com

Rivera, e assim, avançou quebrando paradigmas machistas e con-
quistando um espaço, até então, pouco frequentado por mulheres, 
superando, inclusive, a fama de seu marido e se tornando, enfim, 
protagonista de sua história.

A artista foi inserida ao movimento artístico e literário, nascido 
na década de 1920, denominado Surrealismo, estilo outrora negado 
por ela, por acreditar que o que ela expunha em sua arte não seria 
surreal, e sim, a mais pura e seca realidade vivida por uma mulher. O 
Surrealismo de Frida, embora traga de fato elementos espontâneos e 
de vanguarda típicos deste movimento, vai além do esperado e agrega 
ao estilo uma carga dramática que caracteriza tão unicamente esse 
universo feminino (por conjectura feminista).

Frida Kahlo, uma mulher, que naquela já citada idade do reco-
nhecimento da alma, dezoito anos (idade esta que me conecta a ela, 
mais uma vez, nesse contexto), debilitou de vez o seu corpo – que 
já portava sequelas decorrentes de uma paralisia infantil – em um 
acidente de ônibus, adquirindo, assim, inúmeros problemas de saúde.

Considerada feia fisicamente por muitos, a artista não renegou 
a sua dor em suas obras, conseguindo, dessa forma, reciclar esse sofri-
mento, transformando-o em cores. Assim, essa incrível mulher, mesmo 
estando fora dos padrões estéticos, se mostra exuberante em seus autor-
retratos, convertendo suas cicatrizes em beleza, excentricidade e arte, 
sem a necessidade de usar artifícios para forjar a sua dura realidade.

Frida Kahlo é uma mulher atemporal e acredito que continuará 
sendo por muitas décadas à frente. Nós, mulheres, ainda precisamos 
beber muito da água que jorra da fonte dessa artista, como um elixir 
de fortalecimento.

E foi assim que Frida entrou em minha vida e me deixou um 
importantíssimo ensinamento, o de não fugir do meu próprio espe-
lho, encarando-o, na tentativa de sempre colorir as minhas realidades 
mais cinzentas.
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QUAL A RELAÇÃO ENTRE A MULHER E O 
ARROZ?
Luciana Santos Silva111

A velha corpuda se ajeitava para sentar no banco da frente do 
carro ao lado do motorista. Na verdade ela se espalhava por todo o 
carro. Acho que isso era a referência do que, na minha infância, eu 
ouvia dizer que era uma pessoa espaçosa. Ela não era tão gorda mas 
era espaçosa demais. Sim, essa é a sua melhor descrição pensei em tom 
de maldade guardando esse segredo só para mim.

A velha corpuda era a sogra que sempre ocupava o banco da 
frente do carro e alegando dores reais ou imaginárias se fincava ao 
lado do filho, condutor do carro. Era assim com todos os filhos. Se 
alguma nora ameaçasse ocupar aquele lugar ela olhava fixo nos olhos 
da subversiva e perguntava ao filho com voz de criança pedindo colo:

–Onde eu sento?

E uma voz impaciente respondia:

- No banco da frente, mãe, por causa das suas dores.

Essa era a deixa para ela se espalhar com mais afinco por todo 
o automóvel como fez naquele dia. Era um final de tarde e o carro 
deixava o asfalto passar por debaixo de suas rodas enquanto os passa-
geiros em silêncio transitavam pela cidade. Na frente o filho e a mãe 
que se espalhava por todo o automóvel como a força do silêncio que 
se impunha nesses instantes. No banco traseiro vinham a filha e eu 
que olhava pela janela o betume preto ficando para trás.

Não me recordo que música tocava quando o silêncio foi in-
terrompido pela frase:

111 Mãe de Sophia, professora do curso de Direito da UESB, pesquisadora na área de gênero, ad-
vogada, aprendiz e contempladora das palavras. E-mailmoedadotiopatinhas@hotmail.com

- Meus filhos ontem fui visitar o irmão de vocês e fiquei com 
tanta dó dele!

E a filha sem muito interesse pela resposta, perguntou:

- O que aconteceu mãe?

Com a voz minguando ela respondeu:

- Estive lá na casa dele perto da hora do almoço e o coitado 
estava na beira do fogão preparando arroz. Coitado!

De imediato o filho soltando uma das mãos do volante e 
olhando para o rosto verdadeiramente condoído da velha corpuda 
perguntou:

- E cadê a mulher dele?

Nesse momento fixei mais ainda meus olhos no betume que 
corria pelo lado de fora da janela do carro e me coloquei a tentar 
desvendar a relação entre a mulher e o arroz.
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O CANTO DAS MARIAS
Nildinha Freitas112

Eu canto à Maria da Penha,
Que sobe as escadarias da vida,
E faz da sua voz asas para voar.

Eu canto à Maria Aparecida,
Que tendo tudo para desaparecer,
Resolveu lutar e sarar as feridas.

Eu canto à Maria das Dores,
Que sofrendo com o desprezo,
Não desistiu de ter fé,
E de regar as flores.

Eu canto à Maria Letícia,
Que mesmo na dor,
Renovou-se,
E acreditou no amor.

Eu canto à Maria Gabriela,
Que ainda menina e imaculada,
Friamente foi atormentada,
Submergida e maltratada.

Eu canto à Maria Paula,
Que enfrentou o preconceito,
Por sentir diferente,
E por amar desigual,

112 Sou poeta de coisas normais, de amores banais e de vidas que não são iguais. Sou uma menina 
que se olha no espelho e não se reconhece mais. Sou a mãe que carrega no peito um amor meio 
sem jeito, sem regras para seguir. Sou um filme de comédia romântica com um final clichê, 
sou todo mundo que por mim passou, e agora, posso até ser você. Página Facebook: Escritora 
Nildinha Freitas–Instagram: @nildinha.freitas–E-mail: nildinha.freitas@hotmail.com

Ao amor de muita gente.

Eu canto à Maria Joana,
Por ter se sujeitado a dividir,
O homem que ousou amar.

Eu canto à Maria Madalena,
Que se viu obrigada a vender o corpo,
Por um pouco de comida no prato.

Eu canto à Maria Rosa,
Que viu a sua vida despetalar,
E o seu perfume quase acabar.

Eu canto à Maria Nilda,
Que olha as marcas do seu corpo,
E relembra com desgosto,
O peso da cruz que na dor carregou.

Eu canto às Marias,
Irmãs de José,
Primas de Tomé.

Eu canto às Marias,
Esposas de João,
Companheiras de Sebastião.

Eu canto às Marias,
Bonitas,

E eu canto às Marias,
Mais belas.

Eu canto às Marias das Graças,
Que sem graça ficam,
Quando são aliciadas com cantadas,
Sem nexo sobre o seu sexo.
Eu canto à Maria Mãe de Deus,
Eu canto à Maria Mãe das Mulheres.
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Eu canto,
E por todas às Marias,
Eu quero sempre cantar.

O Poema das Rugas
Que rugas são essas que o tempo me trouxe?
Que marcas são essas que o tempo não apaga?
Que medos são esses que o tempo não me faz esquecer?
Que sonhos são esses que não os ponho vida?
Que cara é essa, que não parece a minha?
Que mãos são essas que tremem?
Que pessoas são essas que já não conheço mais?
Que caminhos são esses que não me permitem ir?
Que pedras são essas que não servem para construir?
Que armadilhas são essas que eu não escolhi cair?

A mulher
Eu a vejo sofrer por nascer,
Sutil e forte.

Eu a vejo sendo violentada,
Abusada e destratada,
Nas esquinas e nas calçadas,
Nos detalhes e na intimidade,
Sendo invadida.

Eu a vejo e a escuto gritar,
Ninguém quer ouvir a sua agonia,
E nem o seu cantar querem escutar.

Eu a vejo ser atacada,
Quando resolve resistir,
E a vejo morrer,
Quando busca denunciar.

Eu a vejo,

E eu me vejo em você,
Mulher.

Dentro de mim
Dentro de mim tem um ser,
Humano,
Limitado
E fragilizado.

Dentro de mim mora uma mulher,
Sensível e que sabe das próprias quedas.

Dentro de mim tem um coração,
Machucado,
Amarrotado,
Ferido,
Resistente ao amor.

Mulher
Mulher que ama
Mulher que suporta a dor
Mulher que acredita
Mulher que tolera
Mulher que grita
Mulher que chora
Mulher que rir
Mulher que se desespera
Mulher que cansa
Mulher que combate
Mulher que renuncia
Mulher que derrota
Mulher que corre
Mulher que para
Mulher que voa em seus sonhos.
Mulher grande
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Mulher pequena
Mulher forte
Mulher frágil
Mulher mãe
Mulher guerreira
Mulher santa
Mulher fugaz
Mulher simples
Mulher demais.

Nada de santa
Eu sei que não sou santa.
Eu sou isso que você vê
Não sou nem gorda
Eu não sou magra
Eu não sou alta
Eu não sou baixa.
Eu não sou diferente
Eu não sou anormal,
Eu não sou igual.
Eu sou o que não está escondido.
Eu sou uma porção
Do que você espera de mim.
Eu sou assim.

Guerreira do apocalipse
Eu escrevo em papel de luxo,
Com uma caneta tinteiro,
Quero escrever meus versos,
E ganhar o mundo inteiro,
Versar e fazer justiça à mulher,
Mãe de todo brasileiro.

Guerreira do apocalipse,

Enfrenta a dura lida da vida,
Sabe lutar pelo o que quer,
Sabe sarar suas feridas,
E mesmo quando lhe ferem a alma,
Ela do abismo sai fortalecida.

A mulher tem um dom maior,
É a mola fundamental,
Sendo capaz de gerar a vida,
E nos dar o amor maternal.

Sobrevivente
Eu não sei como explicar,
Mas eu sobrevivi à maldade,
Que eu vi explícita no seu olhar.

Eu não sei como lhe dizer,
Mas eu me senti sozinha,
Depois que me vi sem você.

Era uma dor que queimava,
E que uma cicatriz deixava,
Dilacerando o invisível,
E atingindo o imperceptível.

A olho nu, ninguém consegue ver,
Que você quase me matou,
Mas eu não morri de amor,
Eu consegui sobreviver.

A estrela
Eu conheci o fundo do poço,
E profundo ele era,
Mais fundo que o fundo do mar.

Eu conheci a escuridão,

Conheci a mais funda solidão,
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E estive sozinha do lado da multidão.

Eu conheci a falta de ar,
O vazio de não saber amar,
E no buraco mais fundo fiquei,
Até o dia em que resolvi voltar,
Com a intenção de ser uma estrela,
E no meio do céu brilhar.

Complexo 
Eu já pulei cada abismo,
E já fui do inferno ao paraíso,
Em uma fração de segundos.

Eu quase que mudei o mundo,
E já fiz muita gente acreditar,
Que poderia o mundo mudar.

Eu já fui a marte e a júpiter,
Só na imaginação,
Mas nunca sai dessa terra,
E nem tampouco desse chão.
Entrega

Mostra-me o que tem na sua mala,
Se é um livro de poesia,
Ou é a sua autobiografia.

Mostra-me o que tem aí dentro,
No seu pensamento:
É sorte, amor e vida,
Ou é morte e lamento?

Mostra-me a sua cara,
Não cubra mais o seu rosto,
Diga-me para que veio,
E deixe de alvoroço.

Mãe
Mãe remédio para as minhas dores,
Colo para os meus medos.

Meu confessionário,
A quem eu conto meus segredos.

Sacerdotisa,
Serva de Deus viva.

O caminho
No caminho
Encontrei pedras
Bichos peçonhentos
Bichos nojentos.

À estrada
Foi me fazendo
E eu fui fazendo ela.

Engoli goela adentro
Os restos
E as sobras.

Fui o prato principal
Na mesa de gente do mal
Fui sendo comida
Pelas beiradas.

Hoje beirando os quarenta
Pareço uma senhora de noventa
Sou uma velha marrenta
Somente quem me ama
Me aguenta.
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Escadas
Sangrando,
Eu subo um lance de escadas, 
Na pressa não olho,
Não vejo quem está na calçada.

O coração coitado,
Parece que vai sair pela janela,
Pulsa a mais de mil por minuto.

O pulso vai ficando lento,
E eu vendo a minha vida passar,
Fracionada.
Vejo-me menina, 
Vejo-me sendo amada.

Meus olhos rasos d’água,
Com medo de desaguar.

Quase morrendo,
Tremendo por dentro,
Derramando-me por fora,
Sem ter o que fazer
Fico, não vou embora.

MULHERES NEGRAS NA MÍDIA: A MARCA DO 
QUE NOS MARCA
Susilene Ferreira de Oliveira113

“Saber-se negro”, “é viver a experiência de 
ter sido violentado de forma contínua e cruel 
pela dupla Injunção de encarnar o corpo e os 
ideais do Ego do sujeito branco e de recusar, 
negar e anular a presença do seu corpo 
negro”. (Neusa Santos de Souza, in Jurandir 

Freire Costa, 1983, pg2).

Introdução
A atriz Ruth de Souza foi objeto de pesquisa do mestrado que 

concluí em 2013, com o título “Ruth Souza, mulher negra e atriz”. 
Fui impulsionada a falar sobre ela por também ser mulher e atriz 
negra, por ter vivenciado situações semelhantes às de Ruth de Souza 
em sua vida pessoal e carreira. No livro “A Estrela Negra” de Maria 
Angela de Jesus, Ruth de Souza denuncia;

Quando havia uma peça em que tinha um personagem negro, 
eles pintavam de preto um dos atores brancos. Então o Abdias do 
Nascimento resolveu criar o TEN. Na verdade, criamos juntos, eu, 
Abdias, Aguinaldo Camargo e muitos outros. Queríamos provar que 
negro também podia ser ator. Não dava para acreditar: em um Brasil 
mulato como somos, não ter um ator negro! Era um absurdo!

113 Atriz. Mestre em Literatura dramática. E-mail: susifeoli@yahoo.com.br. nascida na cidade 
de Goiânia – GO, reside em Uberlândia há mais 40 anos. É Mestre em Dramaturgia Teatral 
desde 2013, com o Tema “Ruth de Sousa: mulher negra e atriz”, pela Universidade Federal 
de Uberlândia. Possui: • Pós-Graduação lato sensu em Interpretação Teatral (2007); • Pós-
-Graduação lato sensu em Orientação Sexual (ano de conclusão: 2004); • Pós-Graduação 
lato sensu em Planejamento Educacional (ano de conclusão: 1998); • Graduação em Artes 
Plásticas, pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU, turma 1992); • Funcionária Públi-
ca da Prefeitura Municipal de Uberlândia, desde 1988; • Foi presidente da ATU – Associação 
de Teatro de Uberlândia (2009/2011); • Coordenou FATU – Festival Teatro (2011), Festival 
Latino-americano de Teatro Ruínas Circulares (2011); • Mostra Nacional de Teatro (2010); 
• FESTICOM – Festival de Comédia de Uberlândia (2012 e 2009); • Aprovada no Prêmio 
Municipal de Cultura 2017 “Teatro Congada”.
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Enfática nas situações de racismo, este estudo fez com que pu-
desse lançar novos olhares sobre a temática do racismo, e buscar novas 
indagações sobre o preconceito. Agora em 2017 me encontro em uma 
situação de preconceito racial que está impedindo que meu corpo de 
atriz negra seja visto nos veículos de grandes massas (TV).

Em um mundo competitivo, onde o histórico virou lixo, onde 
o belo no nosso país Brasil, ainda é o modelo europeu, onde se des-
cartam pessoas, culturas, como se fossem material reciclável, sem 
pensar nos danos a natureza humana. Nós negros somos seres hu-
manos não descartáveis. Mas vamos aos fatos, tudo começou assim, 
foi assim que tudo começou:

Em 24 de outubro de 2016, o CONAR–Conselho Nacio-
nal de Auto-regulamentação Publicitária expediu representação nº 
000253/16 à empresa START QUÍMICA – LIMA & PERGHER 
IND. E COM. S/A, que tem atriz negra Susilene Ferreira de Oliveira 
como garota propaganda, com fundamento nos artigos 1º, 3º, 6º, 19 e 
20 do Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária, afirma 
que os anúncios, veiculados em revista e na internet, incorre em;

“...discriminação racial ao fazer uso de mulher negra caracteriza-
da como empregada doméstica, reforçando estereótipo de associar 
gênero (mulher) e raça (negra) com posição profissional e social su-
balterna e estratificada, em possível infração aos princípios previstos 
nos artigos supramencionados do CBAP”.

A citação de “propaganda de cunho racista” veio acompanhada 
de 03 (três) “queixas” de pessoas físicas. A principal questão descrita 
é, mulher negra caracterizada como empregada doméstica, o que está 
explicito é um racismo da denunciante é preciso detectarmos se esta-
mos falando da cor ou da profissão, porque são esses entrecruzamentos 
que formam, a “tessitura da representação”.

Cor – Marca que nos marca
Partindo da crença de que histórias vividas ficam marcadas em 

nossa memória e nos remete a pensar, a lembrar, a inventar, a rememorar 
o passado que tem como processo cultural do saber. As reminiscências 

do negro são parte de sua história, quando este corpo negro está no 
palco representa um espaço de “lutas simbólicas” (BOURDIEU, 2001, 
p.223), a relação entre espaço poder e saber descrito no livro Microfísica 
do poder por FOUCAULT (1979) tem sido refletido a partir da política 
cultural, porque é um corpo crivado de histórias e memórias.

Segundo Ecléa Bosi (1994) a memória:
[...] permite a relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo 
tempo, interfere no processo ‘atual’ das representações [...] A me-
mória aparece como força subjetiva ao mesmo tempo profunda e 
ativa, latente e penetrante, oculta e invasora [...] a memória é essa 
reserva crescente a cada instante e que dispõe da totalidade da nossa 
experiência adquirida (BOSI, 1994, p.910).

A uma visão eurocêntrica impregnada na forma de olhar a 
história dos negros que é subvertida pelos não negros, que nos dão 
somente a condição de vítimas.

Sim, nos negro viemos da África na condição de escravos, fomos 
miscigenados em contato com os índios, filhos da terra, que estavam 
sob a mesma condição de subordinação aos europeus colonizadores. 
Fomos amplamente mutilados, físico, social e culturalmente, ao ter 
nossas vidas arrancadas de nós, ao sermos retirados de nossa tribo, 
de nossa terra natal, e misturados como igual a tribos rivais. Fomos 
destituídos de nossa fala, já que cada tribo possuía diferentes tradições 
orais. O que identificava o negro desde então, era sua cor, seu corpo, 
sua herança cultural que veio além mar. Sem uma tradição de registros 
escritos, o que o negro possuía era a escrita no seu corpo, na sua pele.

A marca que me marca de acordo com a reclamante é minha 
cor, é ela que incomoda, é ela que está evidenciada por ser visibili-
zada. A cor negra na propaganda incomoda, não é muda como em 
outros comerciais tem a identificação verdadeira com pessoas reais. A 
fala discriminatória da reclamante, sim são reforçadores negativos sobre 
minha estória. São estes preconceitos que ficam marcados na memória, 
a violência as desigualdades, não valorizando a herança cultural posi-
tiva. É necessário positivar está cor, não esquecer a estória de tortura 
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dos negros, mas visibilizar nossa cor para além desta única memória 
reforçadora e preconceituosa de vitima. Quando a cor do negro for 
mostrada deveria significar, sou negro igual ao não negros com dife-
renças culturais, fazemos coisas iguais como estar de igual disputando 
um personagem, tenho conquistado auto estima, conquistas sociais, 
conquistas educacionais, conquistas profissionais, sou negro vencedor.

Cor status na mídia
A sociedade passa a mensagem que a mulher negra, não tem 

uma imagem que possa ser vendida em comparação a de uma mulher 
de pele clara, as atrizes negras se padronizam como as não negras, para 
se auto afirmarem e conseguir espaços.

Quando havia uma peça em que tinha um personagem negro, 
eles pintavam de preto um dos atores brancos. Então o Abdias do Nas-
cimento resolveu criar o TEN. Na verdade, criamos juntos, eu, Abdias, 
Aguinaldo Camargo e muitos outros. Queríamos provar que negro 
também podia ser ator. Não dava para acreditar: em um Brasil mulato 
como somos, não ter um ator negro! Era um absurdo! (Ruth de Souza)

Observa-se que até o aparecimento de Os Comediantes e de 
Nelson Rodrigues, que procederam à nacionalização do teatro brasileiro 
em termos de texto, dicção, encenação e impostação do espetáculo a 
cena vivia da reprodução de um teatro europeu, que em nada refletia 
uma estética emergente de nosso povo e de nossos valores de represen-
tação. Esta verificação reforçava a rejeição do negro como personagem 
e intérprete, e de sua vida própria, com peripécias específicas no campo 
sociocultural e religioso, como temática da nossa literatura dramática. 
Por meio do canto, da dança, do mascaramento dos rituais religiosos 
em manifestações cênicas os negros, no período escravagista, resistem 
e preservam a memória da sua identidade cultural. São estes mesmos 
elementos de uma linguagem espaço-temporal que se transferem, res-
pectivamente nos séculos XIX e XX, para os palcos brasileiros.

A peça “Anjo Negro” de Nelson Rodrigues foi escrita em 1946, 
pois havia uma ideia da ausência de preconceito racial confrontava-se 

com a situação do negro na estrutura social brasileira. Por exemplo, como 
registrou Costa Pinto (1998, p. 247), os comerciantes da rua Direita, na 
cidade do Rio de Janeiro, “tentaram proibir que pessoas de cor se con-
centrassem naquela via pública aos sábados à tarde, alegando que com 
isso tinham prejuízo, pois a presença de pretos afugentava a freguesia 
branca, de maior poder de compra”. Nas ciências sociais, a discussão 
sobre o preconceito racial contra o negro no Brasil ganhou maior impor-
tância quando nos anos de 1950 a Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) amparou uma série de 
investigações sobre as relações raciais no Brasil. O objetivo da UNESCO 
era fazer da experiência sócio- racial brasileira, vista como harmoniosa.

A mulher negra atriz busca visibilidade profissional, por estar 
em um veículo de massas, não importando a personagem, mas o em-
poderamento proporcionado. No mundo competitivo que vivemos, 
onde critérios são cada vez mais rigoroso e medíocre é preciso ser 
bom. A atriz Ruth de Souza, numa entrevista dada à Maria de Lourdes 
Micaldas (2004), afirmou:

“Sempre procurei ser a melhor. Seja branco ou negro, se você 
tem autoestima, tem que lutar pelos seus sonhos, tem que ser muito 
bom naquilo que você faz. Não acredito que por ser negro você não 
consiga vencer as barreiras”. (Micaldas, 2004).

Doméstica é estigma
Quando empregadas, as mulheres negras também enfrentam 

mais dificuldades do que qualquer outro grupo na sociedade, há uma 
preponderância de negras na atividade doméstica, tida como desva-
lorizada. A proporção entre as não-negras neste tipo de trabalho fica 
em torno de 13%, contra 30% das negras. Percebemos que é difícil 
ser mulher e trabalhadora. É difícil ser mulher trabalhadora e ganhar 
igual ao homem. É muito difícil ser mulher e assumir funções de 
chefia mais elevada. É mais difícil ser mulher trabalhadora e negra. 
É mais difícil se a mulher for mãe. Ou se tiver mais idade. Ou se se 
enquadrar em qualquer estereótipo preconceituoso. A discriminação 
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é a maior barreira enfrentada pela mulher no mundo do trabalho. 
Além do preconceito relacionado diretamente ao gênero feminino 
e à cor negra, a mulher sofre discriminação por origem.

É real a percepção de que à alegação demonstra pelo CONAR–
Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária expediu 
contra à empresa START QUÍMICA – LIMA & PERGHER IND. 
E COM. S/A, consequentemente a atriz negra, garota propaganda é 
preconceituosa. Que há um estereótipo da parte da representação, a 
qual não considera a importância da profissão de empregada domés-
tica, comum em milhões de lares brasileiros. A “subalternalidade” 
ou como diz a lei, a subordinação é requisito de qualquer relação de 
emprego e não implica em depreciação.

Porque atriz negra não pode travestir de doméstica na mídia. 
A uma visão colonial de que a história dos negros se inicia no Brasil 
com a escravidão, não, a África se caracteriza pela diversidade de seu 
povo e suas diásporas.

Ninguém pergunta como me sinto, se mexeu com meu ego, 
com minha auto- estima, se o meu corpo físico está reagindo com 
quais traumas a está situação ou quem sou eu, ora vou dizer a você;

sou de origem pobre, filha de dona Sueli cantineira do Prefeito 
(nome dado às mulheres que preparam café em repartição pública), 
para mim, exemplo de fibra e altivez, tinha o sonho de ver suas três 
filhas dignas, formadas e conseguiu. Sou formada em Artes Plásticas, e 
especializações em Educação, Psicologia e Teatro discutindo a qualida-
de de vida para a mulher e idoso. Criada com orientações na tradição 
do congado de minha família, iniciei carreira de atriz no teatro aos 14 
anos. Meu primeiro personagem foi Boneca de Piche, da peça Turma 
do Pererê, do escritor Ziraldo, dirigida pelo professor doutor em teatro 
Zeca Ligiéro (UNIRIO), que fundou na cidade de Uberlândia o Grupo 
Troca-Troca. Permaneci no Grupo por dois anos, pois devido ao grande 
numero de viagens para apresentações, por ser menor de idade, fui im-
pedida por minha mãe a continuar. Neste iniciar observo que não havia 
outras atrizes negras, me sentia a parte. Na escola, fazia aulas de teatro e 

formei o grupo Teatral Di-Ferente que é um dos mais antigos da cidade, 
completando, em 2013, 30 anos de atividades. Em 1985, a Secretaria 
Municipal de Cultura de Uberlândia lança o Projeto Continuidade e 
Desdobramentos convidando artistas para à montagem de um espetá-
culo de comédia, fui aprovada na seleção fiquei em primeiro lugar. Não 
sei bem o porquê, mas o texto foi mudado para O Despertar da Prima-
vera de Frank Wedekind, mesmo tendo passado como atriz, estive no 
projeto como assistente de Cenografia, (Anexo 1 e 2) me informaram 
que a peça não permitia atuação de uma negra. Com o tempo, o grupo 
Di-Ferente passou por constantes mudanças, montagens de textos com 
a temática da mulher, do negro, como O Navio Negreiro, Tragédia no 
Mar, Tragédia no Lar, O Palácio das ilusões de uma negra, Nunca mais, 
Passagem, Dolores (anexo 3, 4 e 5) e outras com o mesmo foco. Só 
então percebi que o incomodo gerado por não poder fazer parte de uma 
peça proporcionou a entrada de outros negros para atuar, as mulheres 
continuavam afastadas. Anos se passaram e somente 20 anos depois do 
surgimento do grupo Teatral Di-Ferente, é que entraram outras atrizes 
negras para participar dele. Esse encontro se deu graças ao convite feito 
a mim para elencar a peça de outro grupo uberlandense, o Todo Um de 
Teatro, em que interpretei a personagem dona Eduarda de Senhora dos 
Afogados, de Nelson Rodrigues (anexo 6). As atrizes que representaram 
as personagens Moema e a avó também eram negras, e após o término 
do trabalho no grupo, ao se desfazer a equipe que trabalhava no espe-
táculo, as atrizes passaram a elencar o grupo Di-Ferente.

Outras impressões sobre Mulher Negra foram obtidas na UFU 
– Universidade Federal de Uberlândia, no curso de pós-graduação em 
Educação e mais tarde na pós em Teatro: não havia negros, nem do 
sexo feminino ou masculino, somente na pós-graduação em Orienta-
ção Sexual, havia mais uma negra, nos aproximamos por afinidades e 
sempre ficava a pergunta onde estão os negros. Por muito tempo fui 
única na função de atriz na cidade de Uberlândia.

Visibilizar a mulher negra atriz profissional, por estar em um veí-
culo de massas, não importando a personagem, mas o empoderamento 
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proporcionado, para ser competitiva no mundo que vivemos, onde 
critérios são cada vez mais rigoroso e medíocre é preciso ser bom.

Á alegação de racismo demonstra estereótipo da parte do de-
nunciante, que não considera a importância da profissão empregada 
doméstica, comum em milhões de lares brasileiros. A “subalternidade” 
ou, subordinação é requisito de qualquer relação de emprego e não 
implica em depreciação.

Os anúncios e propagandas representam o exercício de uma pro-
fissão regular, respeitada e comum no Brasil, a doméstica, presente em 
milhões de lares, não atentam contra a dignidade da pessoa humana, 
interesse social. A propagandas não caracterizam discriminação racial 
e portanto, não estão em desacordo com o artigo 20 do CBAP.

As conquistas das mulheres negras, contra as desigualdades 
de salário trabalho e oportunidade de ascensão é vedado por este 
padrão cultural sexista, racista e etnocêntrico que cria mecanismos 
de exclusão. Ser negra é o fator que move a representação. Muitos se 
dizem não preconceituoso, mais o preconceito é visivelmente apre-
sentado, disfarçados de defesas, com proposito a anular invisibilizar 
mulher negra atriz, estás sentem atingidas quando em meio público, 
tem sua etnia tratada com superficialidade, arrogância e ignorância, 
não representar, porque nosso corpo está crivado de lembranças e 
saberes? Porque uma visão eurocêntrica subvertida quer falar por 
nós, contar nossa história, sentir nossas dores.

As mulheres negras atrizes, querem ocupar um lugar nas mídias 
com suas reminiscências em suas totalidades e não ser disseminadas 
e colocadas de forma inferior as demais mulheres, altas, loiras e olhos 
claros, não condizentes com a realidade, mas que gera o padrão mais 
aceitável para a promoção comercial. Na maioria das vezes, saem des-
gastadas e com abalos morais atingidos brutalmente. Ou seja, um 
novo dilema está sendo criado a sociedade eurocêntrica não consegue 
aceitar o padrão de beleza, tão pouco corpo crivado de história das 
mulheres negras, consequentemente criam denominações coloniais 
para nos retirar de mais um mercado.

Considerações finais
A situação da mulher negra no Brasil de hoje manifesta um 

prolongamento da sua realidade vivida no período de escravidão com 
poucas mudanças, pois ela continua em último lugar na escala social e 
é aquela que mais carrega as desvantagens do sistema injusto e racista 
do país. Inúmeras pesquisas realizadas nos últimos anos mostram que 
a mulher negra apresenta menor nível de escolaridade, trabalha mais, 
porém com rendimento menor, e as poucas que conseguem romper as 
barreiras do preconceito e da discriminação racial e ascende socialmente 
não podem ter suas marcas indenitárias. A mulher atriz negra busca 
reconhecimento entre seus iguais, Invisibilizadas pelo entender errôneo 
de nossa história. Mudar as políticas públicas fará com que as novas 
gerações possam ter: estudos, melhores salários e posições.
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A ROUPA DO MAR
Míriam Coutinho de Faria Alves114

O silêncio era a vestimenta. Abraços tentavam desfazer palavras 
imensas, duras e largas onde a indiferença caia, sobre a mesa longa. 
Ele insistia num esquisito capricho de não dizer nada. E as palavras 
relativas ao amor ficavam travadas e quietas no céu da boca. Mas não 
adiantava esconder as palavras. Veja bem como elas não se escondem, 
resistem nas entrelinhas e se emaranham no quarto, por detrás dos 
móveis, e, até nos sonhos.

Na intimidade daquele silêncio transitavam pequeninas memó-
rias, filetes se moviam em escalas nas regiões quentes do pensamento. 
Elas começavam no pensamento, atravessavam o olhar. Repercutiam 
como som de violino pela estrada. E o silêncio, no interior do silêncio, 
escondia o som mais quieto do mundo.

O aroma forte e delicioso do café preenchia o fim do dia. Como 
ser ouvida no calor de um fim de tarde? Não falava da escuta das pa-
lavras, mas, da escuta do silêncio. O direito mais íntimo.

O silêncio fluía como água. A água não fazia demarcações. 
Ele estava de volta num movimento circular. Girava a fechadura da 
porta. Ela arrumava os vegetais no prato. E a indiferença, novamente, 
aparecia com ares de novidade.

Ela, cada vez que olhava o mar tímido em cores buscava uma 
roupa diferente de palavras. A palavra era uma espécie de desnuda-
mento, cheia de direitos do querer. Ele parecia não se importar. Os 
dias caminhavam, caminhavam. A sombra da pequena orquídea sobre 
a mesa transportava a intuição da finitude.

As folhas tinham o frescor de banho de lavanda. Iniciava-se 

114 E-mail: miriamfaria2002@yahoo.com.br

uma espécie de leitura secreta do vento. Como a grama, enraizada 
(de leve) no chão. O corpo ficava ali sobre o sentimento que buscava 
raízes na narrativa de outro tempo.

Desejos de escrever, feitos no silêncio do mar. Misturava inquie-
tude com areia, na vastidão daquele doce-amargo do tempo. O sol 
leve de manhã era profundo e exato. Prelúdios se erguiam na varanda 
azul. Ela, vestida de florais amarronzados apropriava-se da presença do 
tempo. A ressonância do tempo querendo habitá-la. A vida procuran-
do espaço no coração, enchia de silêncios o olhar. O mar incorporava 
o poder de ouvi-la, nos contos feitos de brisa.

O mar era um fundo constante de ausências e esperanças. Ao 
mar, ela cantarolava. O som era do verbo amar. E escrevia narrativas 
de amor nas conchas que trazia para os jardins da casa. Os pratos 
azuis com girassóis amarelos repousavam alegres na prateleira branca. 
Ele girou a fechadura da porta apressado, de longe escutava o som 
estendido, pleno de delicadeza do piano esquecido. Encontrou a par-
titura sobre o piano. Os pés descalços ainda de areia, sob os pedais 
encobrecidos, pareciam partir, saiam da longa data de silêncios. Eram 
os prelúdios. Ela vestiu a roupa do mar. E o tempo do mundo.
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REFUGIADA
Márcia Guimarães115

Quando a opção era morrer ou morrer 
Ela escolheu viver.
Véu sagrado
Filho nos braços 
Fé e esperança 
Se lançou ao mar
Sob as bênçãos da super lua
Alma nua,
Entregue ao incerto,
Ao abuso,
Ao medo.
Sozinha na embarcação ,
Violência e exploração 
Era a única opção .
A esperança morava no olhar de sua criança .

115 Artista Plástica. Formou-se em Educação Física, mas sua alma grita por arte. Pinta desde 
a infância, escreve poesia desde a adolescência. Escreveu “Âmago”, “Volúpia”, “Inquietu-
des” e é membro fundadora da Academia de Letras de Aracaju. E-mail: marcia-guimaraes@
outlook.com

LUTE COMO UMA MULHER
Camila Paula116

Não importa onde.
Trabalhe.
Não importa como.
Esteja lá
Onde quiserem que esteja.
Não importa se insalubre.
Gestante: parirás dentro da fábrica.
E de teu seio, teu leite escorrerá 
Químicos e radioativos. 
E o patrão pagará barato
Pelo chão limpo
E por outros serviços
Daqueles que mulher não pode contar.
Não importa quanta roupa tenha que lavar,
E nem as duas horas de sono a mais que perdes por dia
Para preparar o alimento de toda a família.
Hora extra sem nem 15 minutos pra descansar.
Mulher só quer ter regalia!
Deixa o patrão negociar!
Fica à disposição:
Não precisa recisão de contrato, férias,
Décimo terceiro salário...
Isso é conversa de sindicato.
Assim assina o senado:
O castigo do ovário e

116 É poetisa, atriz, comunicadora popular e militante da Marcha Mundial das Mulheres. Gra-
duada em Comunicação Social, Mestra em Educação e, atualmente, graduanda de Letras na 
UERN. Sonho: “Mudar a vida das mulheres para mudar o mundo. Mudar o mundo para mudar 
a vida das mulheres”. Seguiremos em Marcha! E-mail: camila.paula.silvestre@gmail.com
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O atestado de óbito
Das leis de trabalho.
Isso é 2017.
E quem segue pagando a conta? 

Mas vocês verão:
Ocuparemos suas cadeiras
Ainda que não haja luz.
Vocês sabem a rebeldia que é nos mantermos vivas.
Vocês sabem o que somos capazes diante da dor.
Vocês que matam nossos direitos
Não esperem nosso silêncio, muito menos o luto.
Luto pra nós é verbo-mulher
Que o povo trabalhador vai conjugar junto: LUTA!

OUVE MEU SILÊNCIO
Vanessa Guimaraes dos Santos117

Use rosa!
Brinque de boneca e casinha!
Palavrão não fica bem para uma mocinha!
Feche as pernas!
Batom vermelho chama muita atenção!
Essa profissão é para homens!
Aprenda a cozinhar!
Seja difícil!
Fica com esse mesmo, porque homem está difícil de encontrar!
Mulheres independentes assustam os homens!
Se dê respeito!
Finalmente casou!
Tem que ser mãe para se sentir uma mulher completa!
Muito curta essa saia!
A culpa foi, é sua!
É a TPM!
Mãe solteira? Agora cuida. Não abriu as pernas?
O corpo fica menos feminino com esses músculos!
Cinco coisas que você tem que aprender para deixar seu marido 

louco na cama!
Deixa eu te explicar sobre política, você não entende!
Sempre me disseram que eu não podia.
Eu podia. Mais. Eu queria e seria.
Puta e santa. Da rua e do lar.

117 Carioca de gema. Suburbana. Resistência. Coroa de mar. Lua. Fogo. Sensível. Empata. 
Bruxa. Deusa. Pombagira. “Macumbeira”. Filha de Iemanjá e Xangô. Amo astrologia. 
Sempre tem um cristal no meu peito! Professora de crianças e adolescentes na Escola 
Pública. Bailarina. A dança me salva! Advogada. Direito Constitucional é meu preferido. 
Acrobata. Pole dancer. Performer. Interessada em pelo menos uma transgressão por dia. 
E-mail: vanessa_gs2004@yahoo.com.br
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Não há barreira para me segurar.
Se os processos doem, também fortalecem.
Criam a potência de se renovar.
Respira. Enraíza.
E no encontro consigo mesma, a dor que aprendemos a não 

sentir se liberta.
Sentir é cura.
E se agora eu fosse eu?
Medo.
Maneiras de morrer se ensaiam.
A fogueira continua queimando.
Resistência.
Aceitamos a truculência de não ser?
Desejo.
A intensidade transborda.
Torno-me quem sou.
A “realidade” não me delimita mais.
Aproprio-me das forças de ser Mulher.
Da flecha da Cabocla.
Da risada da Pombagira.
Da sabedoria da Preta-velha.
Emano. Expando. Posso.
Sorrio diante do meu poder de ser.

PASSARINHA
Veruza Guedes118

Nunca foi muito feliz. Primeiro o pai, o tio, os irmãos, o 
marido, os filhos, os netos. Depois a servidão dos dias. Olhos de 
acolhimento, doçura extrema. Passa os dias a superar suas dores 
com um meio sorriso encabulado. Tem vergonha do carinho, nunca 
aprendeu. Nunca realizou, nunca soube. Escuta longe os desejos 
alheios, guardando os seus. Guardando tão secreto que nem lembra 
onde os perdeu. Nunca mais quis por si mesma, é sempre pelos 
outros. O fazedor dessa vida nunca olhou muito para si, apenas 
acumulou deveres para ela. Braços de moer, catar, esfregar, acolher. 
Mas nunca abraçar. Um cigarro acendido às escondidas, prazer se-
creto. Sufocado. Pernas de nadar rios e mares. Inchadas de estarem 
paradas. Raízes mortificadas. Nunca soube ser feliz. Não saberia 
nem soletrar. Mas vive e mastiga forças ancestrais. Transpira cal-
maria. Passa serena pela vida a olhar para dentro. Ah, passarinha, 
se soubesse que para além das Cajazeiras um mundo enorme se 
descortina. Mas dele só te sobraram os terrores desconhecidos que 
a TV mostra. Teus ídolos sangram dramas diariamente. Apega-se 
na fé. Reza. Ajoelha-se. Tece as dores da vida em orações aflitas. 
Guarda as chaves para saber dos horários. Vigia a felicidade alheia e 
tem medo. Medo de que se quebrem de tão felizes. Porque não lhe 
ensinaram a ser, apenas a obedecer. Tem muito amor para receber, 
mas pouco sabe. Nesta vida jamais lhe couberam a singeleza dos 
afetos espontâneos. Já calcularam teu destino no fel das desilusões. 
Das promessas de ferro. Tu sempre olhou na direção contrária do 

118 Produtora Cultural, com experiência em Música, Cinema e Literatura. Formada em Letras 
pela Universidade Federal de Campina Grande, além de atuar em sala de aula como pro-
fessora de língua e literatura, também realizou atividades de leitura em instituições como o 
Centro de Atenção Psicossocial e Centro Cultural Banco do Nordeste. Membro fundadora 
do Coletivo Espinho Branco, grupo independente de promoção e difusão cultural na cidade 
de Patos/PB. E-mail: veruza.guedes@gmail.com
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querer, era o certo. Dos teus pudores só tu sabes. Mas tem amor, 
passarinha, que te alcança e te cerca numa aura virginal. Tu és o 
centro de uma fortaleza estranha, rainha absoluta. Só tu sabes 
das dores dessa vida. Ninguém mais. Mas tu guardas, queima nas 
entranhas. Teu colo é gratidão. Tu és toda gentileza e afeto. Passa-
rinha que vive em gaiola aberta, mas jamais voaria.

COMPLEXO DE RAPUNZEL
Rebeca Santana119

A infância regada a contos de fadas e sessão da tarde havia 
criado em Madalena uma

romântica incurável.

Durante toda vida ela esperou um príncipe.

Vivia bisbilhotando se havia alguém dormindo na sua varanda 
para se declarar ao amanhecer.

Ou se não correriam atrás dela após a despedida para direcio-
nar-lhe um último beijo

carinhoso aproveitando o que restava de tempo. Olhava pra trás 
às vezes para flagrar. E

retornava a olhar para frente na frustração do que não ocorrera.

Esperava cartas de amor pelos correios.

Esperava beijos na chuva.

Da última vez que choveu o namorado a esticou para se abrigar 
num parapeito e lá reclamou

até que mesmo os pingos ficassem esgotados.

Ela o observava em silencio.

Qualquer música no bairro poderia ser serenata. Corria ansiosa 
à varanda. Mas não era.

119 Nascida no dia da poesia, 14/03/1990, em Salvador, Bahia, a formanda do curso de Direito 
Rebeca Santana encantou-se pelo mundo das poesias e dos contos desde muito cedo, na escola 
Montessoriano, localizada na Boca do Rio. Aos 10, escrevera suas primeiras poesias, não 
parando mais desde então. Oras o texto vinha raciocinado em seu esboço, oras vinha pronto 
– como um vômito – que precisava simplesmente ser colocado para fora. Fez já alguns tra-
balhos de declamação. Possui dois livros online prontos para a venda, entre eles: “Cartas que 
não te mandei–o vômito de uma gaveta empoeirada”. Criadora da página @daalmafeminina 
no Instagram, disponível para contato através do e-mail rebecadesantana@gmail.com.

mailto:rebecadesantana@gmail.com
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Nunca era.

Não sabia se enviava a conta da psicoterapia semanal à Disney 
ou aos estúdios de Hollywood.

Cultivava tranças para que pudesse jogar a quem fosse escalar 
as paredes para encontrá-la.

Mas só subiam pelas paredes depois que já estavam com ela, 
nunca o contrário.

(p.23)

HELEN SILVING: DIREITO, MORAL E 
TOTALITARISMO
Moiara Freitas e Freitas Rezende

RESUMO: Helen Silving, apelidada de “the first lady of american law”, foi 
a primeira professora da América e aluna querida do renomado Hans Kelsen. 
Silving, apesar de grandes feitos, foi, de certa forma, apagada da historia do Di-
reito, das biografias que fizeram de Kelsen, e dos estudos que fizeram a respeito 
da obra dos alunos do jurista austríaco. A professora, que viveu durante quase 
todo o século XX (1906-1993), sofreu com sua posição de intersecção por ser 
mulher, polonesa, judia, e estrangeira quando nos Estados Unidos. Esse artigo 
trata de um pouco da história da polonesa, dos pontos principais de sua obra, 
sempre muito preocupada com o dilema entre lei positiva e lei natural, com 
a formulação de um Direito que pudesse impedir novos regimes totalitaristas 
e punir os que já foram tecidos no grande manto da história. Seguem postos 
também alguns pontos de discordância da autora em relação à Teoria Pura do 
Direito e “seu positivismo jurídico”, e, para finalizar, é feita uma conexão (quase 
inevitável) com o trabalho de Hannah Arendt, também mulher de origem judia.

PALAVRAS-CHAVE: Helen Silving. Interseccionalidade. Totalitarismo. Lei 
positiva. Lei natural.

1. Onde estão as mulheres?
Os trabalhos de cunho intelectual realizados por mulheres pare-

cem ser sempre esquecidos. No artigo “Historia de las mujeres”, Karen 
Offen conta como e porque os antigos feitos e escritos femininos 
foram eliminados da história, fazendo parecer que a civilização foi 
construída apenas por homens: o conhecimento, quando começou a 
ser institucionalizado pelas universidades, aceitava como fontes apenas 
livros que estavam nas grandes bibliotecas, que, por sua vez, admitiam 
apenas trabalhos redigidos por homens -e sobre homens- brancos e 
de boa posição social. As mulheres foram eliminadas da narrativa 
histórica (juntamente à outras classes minoritárias).

Mas, afinal, as mulheres foram apagadas pelas “sombras do me-
dievo”. “Estamos na era da igualdade”; “hoje isso não acontece mais”, 
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alguns podem dizer. A verdade é que o meio acadêmico ainda carrega 
fortes traços androcentristas. O saber é machista e colonial. Não é difícil 
que se passe todo um curso de nível superior lendo apenas produções 
cunhadas por homens, e no Direito não é diferente, principalmente no 
que tange à Teoria do Direito. A mulher a quem este artigo se dedica é 
Helen Silving, primeira professora de direito da América e única aluna 
mulher do professor Hans Kelsen (que acabou por ser esquecida).

2. A historia de Helen Silving
Helen Silving, nascida na Polônia como Henda Silberpfennig, 

teve uma história que, certamente, vale a pena ser contada. Vinda de 
uma família judia, ela considerava os pontos altos de sua vida como 
“atos de providência”. Era normal que mulheres judias, de famílias 
ortodoxas, trabalhassem. Elas deveriam ser práticas, nunca teóricas. 
Tratar de teorias, refletir sobre o funcionamento das coisas era tarefa 
masculina. O primeiro dos “atos de providência” levou Helen para a 
Universidade de Viena.

Apenas cinco dias depois de mulheres terem sido oficialmente 
permitidas a ingressar nos cursos de Direito e Ciência Politica, ela se 
mudou para a capital austríaca como acompanhante de seu irmão. 
Silving foi uma das seis primeiras mulheres estudantes de Ciência 
Politica da Universidade de Viena em 1924. Mais tarde, frequentou 
também o curso de Direito, e, com isso, pode começar a frequentar as 
aulas de Hans Kelsen, que ficou tão impressionado com o potencial 
da jovem estudante, que a convidou para a exclusiva Wiener Schule. 
Ela era a única mulher desse exclusivo grupo, que sempre se reunia 
na casa de Kelsen para comer e discutir questões jurisprudenciais.

Acertando no timing, Helen Silving foi morar nos Estados 
Unidos, bem a tempo de não estar na Europa para presenciar fisica-
mente o regime nazista e sua máquina mortífera (que, por sinal, matou 
seu pai). Já no continente americano, sendo mulher e estrangeira, Helen 
não conseguia boas oportunidades de trabalho, até que, por mais um 
“ato de providência”, ela se encontrou outra vez com o professor Kelsen, 

que a ofereceu uma vaga como sua assistente em Harvard.

Em busca de outro diploma na área do Direito, mas, dessa vez, 
concedido por alguma universidade norte-americana, Silving saiu de 
Harvard, que aceitava alunos judeus apenas de forma parcial e ainda 
não aceitava mulheres como estudantes. Foi realizar seus estudos, 
então, na Universidade de Columbia, e conseguiu sua vaga na New 
York State Bar Association. Depois de muito tempo de insegurança 
profissional, ela conseguiu sua primeira posição permanente, ocupan-
do o posto de professora na Universidade de Porto Rico, tornando-se 
a primeira professora de Direito da América. Contudo, vale ressaltar 
que essa posição havia sido primeiramente oferecida para Kelsen, que 
a negou e indicou sua ex assistente.

Silving trabalhou em diversos temas enquanto estava engajada 
em sua vida acadêmica: direito penal, teoria do direito, direito in-
ternacional, filosofia do direito e uma série de outros tópicos. Ainda 
assim, foi completamente ignorada no trabalho de Rudolf Aladár 
Métall e das biografias de Kelsen no geral, embora tenha tido com ele 
uma relação de proximidade acadêmica e, por algum tempo, pessoal.

Apesar de sua história de forte dedicação aos estudos em uma 
realidade em que vivia em uma posição de forte intersecção (mulher, 
judia -estando viva no auge do terceiro reich- e estrangeira nos EUA), 
Silving não se dá o crédito por suas conquistas. Em seu livro “Me-
moirs”, ela credita tudo, como dito acima, aos “atos de providência”, 
conforme mostra a Dra. Reut Paz:

In many ways, Silving’s own explanation for her success, how-
ever forgotten, is most revealing: as she herself argues, her triumph is 
the result of several acts of providence: it was not her hard work, intel-
lectual abilities, commitment and ambition that gave her the chance 
to become the first woman law professor in America. It was in the 
hands of God, mere chance, and/or even Kelsen! Somewhat ironically, 
this argument alone demonstrates the strength of the male hegemony 
within the profession. It is almost as if even she did not believe she 
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deserved acceptance in the first place. (PAZ, Reut. 2015, p. 1146)

Helen Silving viveu em um sistema que a subjugou de di-
versas formas. Seu trabalho precisa ser lembrado, como também 
coloca Reut Paz:

At any rate, Silving does not need to be remembered because 
she was a woman who successfully managed to – almost against all 
odds – ‘survive’ the predominant male consciousness. Silving’s voice 
needs to be heard for the straightforward reason that she was there. 
(PAZ, Reut. 2015, p. 1146)

3. O trabalho de Silving

3.1. Percepção do Direito
Para Silving, o Direito não é ciência. Isso pode ser percebido 

em sua obra através da oposição que ela cria entre os dois tópicos. O 
exemplo a seguir é retirado de seu texto “In re Eichmann: a dilemma 
of law and morality”:

In science we are daily reaching ever greater achievements, 
overcoming time and space “and now nothing will be restrained 
from [us], which [we] have imagined to do.” We are literally reach-
ing “unto Heaven.” These achievements in science are in large 
measure due to our ability to free ourselves of attachment to con-
crete “thinghood” and to advance toward ever greater abstraction. 
By contrast, in the humanities, in ethics, and in law, we are still 
deeply ingrained in a world of “things,” of the concrete and tan-
gible [...] (SILVING, Helen. 1961, p.307)

O trabalho da autora pode ser visto como uma transição de uma 
simples explicação do que foi proposto por Kelsen (como eram seus pri-
meiros escritos acadêmicos), até chegar a uma visão quase que religiosa 
do Direito (visão essa percebida de forma muito clara em produções 
como “The foundations of Democracy: Its Origins and Essential In-
gredients”), altamente influenciada por fortes crenças judaicas e pelo 
grande medo causado pelos horrores do Nacional Socialismo alemão. 

Com a chegada desse segundo momento, a jurista mostrou sua discor-
dância a respeito alguns pontos da teoria Kelseniana (sempre com muito 
respeito à Teoria Pura do Direito): não concordava, por exemplo, com 
a separação completa do Sollen e Sein (dever ser e ser), mas, o principal 
ponto do dissenso está no positivismo jurídico radical, que ela acredi-
tava ser um facilitador de regimes totalitaristas.

Na percepção de Silving, o Direito não seria uma mera cons-
trução social. Questões como Direito ou democracia teriam, para ela, 
bastante influencia de sua religião. Ela levantou, de forma contunden-
te, a bandeira das leis naturais.

3.2. Criação e interpretação do Direito

3.2.1. Criação
Certamente, em função de seu contexto, Helen Silving se 

preocupava bastante com totalitarismos. Para ela, o Direito poderia 
impedir ou facilitar regimes assim, e, por isso, pensava sobre a formu-
lação de um sistema de legal que pudesse prevenir governos tiranos.

Grandes debates acerca de leis positivas e leis naturais foram 
feitos pela autora. O método que ela defendia teve uma variação com 
o tempo, mas era basicamente pautado em um equilíbrio entre lei 
positiva e lei natural (mesmo que depois ela critique essa definição 
dicotômica), chegando a defender um “mínimo de lei natural”.

Em seus trabalhos iniciais, Helen Silving defendia que leis posi-
tivas e leis naturais eram coexistentes. Depois, mudou um pouco sua 
posição, dizendo em seus trabalhos mais tardios que não existia uma 
diferenciação clara entre leis positivas e leis naturais: as leis eram mais 
ou menos positivas e mais ou menos naturais. À medida em que ela 
percebe todos os horrores que as pessoas podem fazer, através de pro-
fundas reflexões sobre a conduta do governo Nazista, seu sentimento 
de perplexidade sobe e aumenta também seu pedido pela aceitação de 
leis mais naturais, que não têm toda a sua complexidade positivada. 
Como explica a Dra. Reut Paz:
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Together with the growing awareness of the Jewish Shoah, Silving’s 
pleas for more natural law increased: her somewhat patient and 
respectful voice – especially towards ‘Professor Kelsen’, as she con-
tinually referred to him in her writing – changed to a new urgent 
and emotional tone.64For instance, her earlier subtler phrases such 
as: ‘positive law and natural law are co-existent’ and/or the ‘relati-
vity of positive and natural law is both a logical necessity and a fact 
of experience’, later turned into an almost aggressive blatancy: ‘[t]
he difference between these two notions is believed by many legal 
scholars to be absolute and fixed. The time is ripe for “purging” 
these symbols … [And to] show that law is not “either positive or 
natural”, but is “more or less positive” or “more or less natural”’.The 
message in her almost agonistic writing is clear: there is no time to 
lose over philosophical debates, especially now that we know what 
(in)humanity is capable of. The world is a grey place where dicho-
tomies are seen and respected but dealt with in a practical manner. 
(PAZ, Reut. 2015, p. 1133)

Leis mais positivas, para a professora judia, eram necessárias 
para garantir o que chamamos de segurança jurídica. Entretanto, ela 
tecia críticas ao uso exclusivo delas:

In Germany, for instance, as a result of the total collapse of reliance 
on positive law, wich accomplished the breakdown of the National 
Socialist regime and the Nuremberg Trials, there is now emerging a 
revival of natural law. That revival, under the slogan of “super-legal” 
or “super-constitutional law”, pervades both classroom and cour-
troom (SILVING, Helen. 1955, p. 487)

A primeira fonte do problema está no fato de que a elabo-
ração de normas nunca vai conseguir enquadrar todos os absurdos 
que o homem pode fazer. Um bom exemplo é de que não existia 
crime de genocídio até se ter um genocídio de proporções massivas 
que chamou atenção suficiente do resto do mundo – o Nazismo. O 
fato de não existir uma lei positivada específica para isso gerou uma 
série de discussões, em função do famoso princípio “nullum crimen 
nulla poena sine praevia lege”. Apesar de um crime sórdido ter sido 
cometido, poderiam julgar e penalizar alguém por algo que não está 
anteriormente previsto por lei? Para solucionar esse conflito, as leis 

mais naturais entrariam em ação (observe que leis que puniam partes 
do crime de genocídio já eram positivadas, a exemplo da proibição 
de homicídios. Acontece que genocídio significa muito mais do que 
uma sequencia de homicídios. Com isso, pode-se perceber o que Sil-
ving defende quando fala de “leis mais naturais”: uma parte do senso 
de reprovação daquele crime já havia sido positivada, mas as outras 
características do ato seguiam como princípios morais).

Um exemplo que consegue ilustrar o pedido pelo uso de “leis 
mais naturais”, ainda dentro do problema do Nazismo, está no caso 
do julgamento de Eichmann, situação que ela coloca que acontece:

(1) conflict of a positive-law claim based on a tangible thinghood-in-
terest, territorial inviolability, with a natural-law humanistic interest; 
(2) clash of the positive-law claim with a minimum natural-law 
demand based on a human interest wich has been unanimously re-
cognized by all nations, including the claimant, to be justified both 
in quality and in intensity; (3) disproportion between the concrete 
value deprivation of the positive-law interest and the value of the 
natural-law interest in issue. (SILVING, Helen, 1961.p. 311)

A segunda causa pode ser percebida quando se pensa que leis po-
sitivas são elaboradas pelos homens, sem corresponder necessariamente 
ao que é de fato justo, abrindo espaço para criação de leis arbitrárias e 
injustas. Ter um “mínimo de lei natural”, como defendia Silving, seria 
interessante para guiar os caminhos das leis positivas. Sobre o problema 
da relação entre lei positiva e lei natural, Silving pontua:

Positivism everywhere is undergoing a serious crisis. (...)The presente 
German doctrine of “super-legal law” may be merely a temporary 
reaction to the arbitrary rule of “positive” law under the Nazi regime. 
Its appearence at this stage, however, demonstrates the fact that in 
times of constitutional crisis there is a tendency to resort to “natural 
law”. (SILVING, Helen, 1955, p. 512)

3.2.2. Interpretação

Para Silving, a interpretação das leis era um ponto de muita 
importância, sendo essa questão um tópico marcante em produções 
como “In re Eichmann: a dilemma of law and morality” e assunto 
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principal, por exemplo, do texto “A plea for a law of interpretation”.

Quando ainda sob maior influencia da visão de Kelsen, é im-
portante ressaltar que ela defendia menos liberdade para o intérprete 
da legislação, colocando uma lei para interpretação como artigo de ne-
cessidade. Com o passar do tempo, vai se afastando dessa visão (muito 
em razão do seu posicionamento a respeito de leis mais naturais) dando 
mais poder ao intérprete. Existia uma grande preocupação sobre o real 
sentido das questões se perderem em meio a tecnicismos jurídicos e um 
apego muito grande ao que ela chama de “thinghood”, uma certa tangi-
bilidade, um status de materialidade ou, no caso do Direito, positivação.

Para entender como Silving entendia o processo interpreta-
tivo, é preciso levar em consideração que, para ela, no Direito, era 
necessária a diferenciação entre lei e moralidade, e, depois, a inserção 
consciente da segunda na primeira. Reut Paz explica:

According to Silving, the success of the legal process depends on 
‘two stages: (1) differentiation of morality from law; (2) conscious 
incorporation of the former into the latter.’ And because law is a 
linguistic discipline, both natural and positive law penetrate, infuse, 
and interact with one another. ‘It is neither linguistically-logically 
nor sociologically possible totally to eliminate the impact of “natural 
law” upon “positive law”. (PAZ, Reut. 2015, pgs. 1136 – 1137)

Como colocado acima, em razão do caráter linguístico do Di-
reito, leis naturais e leis positivas interagem sempre uma com a outra, 
e o impacto de leis naturais sobre o que é positivado não pode ser 
negado (mais uma vez, reforçando que, a partir de um determinado 
momento do trabalho de Helen Silving, não existem leis meramente 
positivas ou meramente naturais).

Voltando, então, para o “método” de interpretação, a resolução 
de possíveis conflitos deve ser feita pelo intérprete. E, como explica a 
Dra. Paz, para Silving, essa interpretação é feita através de processos 
relacionados à questões morais e ambientais. O intérprete trabalha 
com ingredientes de leis positivas e naturais, em uma tarefa criativa:

Settling possible conflicts and paradoxes depends on the balancing 

capabilities of ‘the law interpreter’ who ‘must choose between varie-
ties of meanings’. Such interpretation is done through a process that 
links the moral values of the legal actor and the moral environment 
in which he/she acts.91 Significantly, it is not only up to the legal 
interpreter but also to public opinion. The legal actor’s interpretations 
operate together through positive and natural legal ingredients ‘“crea-
tively”, evolving more or less imperceptibly new rules and concepts, 
which often include moral precepts’ (PAZ, Reut. 2015, p. 1137)

Como foi dito anteriormente, Silving tecia severas críticas à perda 
do real significado da lei em função de tecnicismos jurídicos, e isso é 
bastante perceptível quando ela fala sobre soberania, em sua publicação 
“In Re Eichmann: A Dilemma of law and morality”, onde ela emite 
um juízo negativo sobre a conduta da Argentina (no caso da captura 
de Eichmann), que, ao invés de se preocupar de fato com o cumpri-
mento da justiça, ficou focada em demasia em uma suposta quebra de 
soberania em função da invasão de Israel. O cerne do comentário de 
Silving reside na própria ideia de soberania, e defende que a Argentina 
ficou demasiado presa à questões técnicas acerca que seria uma quebra 
de soberania em detrimento ao que esse rompimento seria na prática:

Ours is an age of paradox. In science we are daily reaching ever 
greater achievements, overcoming time and space “and now nothing 
will be restrained from [us], which [we] have imagined to do.” We 
are literally reaching “unto Heaven.” These achievements in science 
are in large measure due to our ability to free ourselves of attach-
ment to concrete “thinghood” and to advance toward ever greater 
abstraction. By contrast, in the humanities, in ethics, and in law, we 
are still deeply ingrained in a world of “things,” of the concrete and 
tangible, although a tendency toward abandonment of this orienta-
tion is increasingly noticeable. Personality values not tied to external, 
visible and tangible objects are emerging very slowly. In international 
law this process lags behind that observable in national legislation. 
Thus, for example, while spying on another state in the course of an 
authorized stay therein is widely practiced, there is deep resentment 
when the wrong consists in a wrongful “touching” of the territory 
of another state, for this violates “sovereignty” in an “immediate” 
rather than “consequential” manner, “sovereignty” being apparently 
conceived of as a physical entity rather than as the realm of a people’s 
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privacy. This is reminiscent of early legal notions, such as the view 
that an action of trespass will lie only when there has been some 
direct physical contact, however slight, of the defendant with the 
body or property of the plaintiff, a view clearly rooted in belief in 
the magic of touching. A similarly “thinghood-bound” conception 
of international law is reflected in the recent United Nations Security 
Council resolution censuring Israel for the capture of Eichmann.
(SILVING, Helen. 1961. p. 307)

Além da discordância já posta acima, Silving ainda diz que, 
na ciência, as coisas conseguem caminhar de forma mais rápida por 
conta dessa capacidade de abstração do que é relativamente tangível, 
e indica que o mesmo caminho seja tomado no Direito. Ela completa 
a critica apontando:

(...)International law must develop in a direction parallel to that 
of science. It must abandon its predominant orientation toward 
concrete “things” ans incorporate a broader notion of “morality” 
– morality in the sense of substantive value ethics of modern man, 
of humanistic ethics focused on man’s dignity as a comprehensive 
ideal(...). (SILVING, Helen, 1961. p. 308)

4. Um paralelo quase inevitável
Em matéria de estudos sobre totalitarismo, um dos primeiros 

nomes que vem à cabeça de quase qualquer um que já se dedicou ao 
assunto é o de Hannah Arendt, também mulher de origem judaica que 
viveu na mesma época em que Helen Silving. Com clássicos como “As 
origens do totalitarismo” e “Eichmann em Jerusalém”, Arendt coloca 
questões como a banalidade do mal, estruturada por uma burocracia 
perigosa, fundamentada em leis igualmente perniciosas. A conexão 
entre o trabalho das duas se faz a partir da ideia de que, quando a 
legislação é criada de forma pouco cuidadosa, distorcendo noções de 
dignidade humana e carregando uma filosofia que favorece um deter-
minado grupo enquanto violenta outros, e essa legislação é acatada sem 
grandes questionamentos e aplicada através de sistemas burocráticos, 
que as executam geralmente também sem questionamentos e de forma 
excessivamente presa ao texto que está posto, sem uma interpretação 

critica, grandes problemas estão mais propensos a acontecer.

Um belo exemplo de tudo isso reside ainda no julgamento de 
Eichmann e no famoso tribunal de Nuremberg, em que as defesas 
foram baseadas, em parte, na justificativa de que os acusados apenas 
cumpriam ordens: estavam sendo soldados de uma burocracia, fa-
zendo apenas seus trabalhos, puramente executando o que estava no 
papel, sem necessariamente impor algum juízo de valor sobre essas 
atividades. Não percebiam que estavam a fazer absurdos. É triste per-
ceber como as leis podem ser cumpridas e até mesmo defendidas, 
mesmo que ridículas, apenas por estarem na posição de leis. A legis-
lação e a realidade precisam ser lidas e interpretadas de forma crítica. 
Cumprir ordens e seguir o que está no papel sem pensar muito bem 
pode levar a eventos desastrosos.

Milan Kundera, em sua deleitante obra “A insustentável leveza 
do ser”, traz também uma reflexão sobre totalitarismos e pessoas que 
agem cegamente: leis tiranas, geralmente nascem acompanhadas de 
uma proposta de paraíso, dirigida apenas a determinados grupos, que 
tendem a virar entusiastas do governo, sem perceber ou se preocupar 
de forma extrema com sua própria tirania . Embora em seu contexto, 
o comentário seja aplicado sobre os regimes comunistas da Europa, em 
todos os lugares que ele coloca “comunismo” cabe também “nazismo”:

(...) que os regimes comunistas não foram feitos por criminosos, 
mas por entusiastas, convencidos de ter descoberto o único caminho 
para o paraíso. Defendiam corajosamente esse caminho, executando 
para isso centenas de pessoas. Mais tarde, ficou claro como o dia 
que o paraíso não existia que e, portanto, que os entusiastas eram 
assassinos. Então, todos passaram a acusar os comunistas: Vocês são 
os responsáveis pela desgraça do país (está pobre e arruinado), pela 
perda da independência (caiu sob a tutela do russos), pelos assas-
sinatos judiciais! Os acusados respondiam: não sabíamos! Fomos 
enganados! Acreditávamos! Do fundo do coração, somos inocentes!

O debate conduzia, portanto, a esta pergunta: os era verdade 
que não saberiam? Ou apenas fingiam não saber? Tomas acompanhava 
esse debate (como dez milhões de tchecos), e dizia consigo mesmo 
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que havia certamente entre os comunistas alguns que não eram assim 
tão ignorantes (deviam pelo menos ter ouvido falar dos horrores que 
tinham acontecido e não paravam de acontecer na Rússia pós-revolu-
cionária ). Mas é provável que a maior parte deles não soubesse mesmo 
de nada. E dizia consigo mesmo que a questão fundamental não era: 
sabiam ou não sabiam? Mas: alguém é inocente apenas por não saber? 
Um imbecil sentado num estaria isento de toda a responsabilidade 
pelo simples fato de ser imbecil? (KUNDERA, Milan, 2014, p. 172)

Trazendo ainda a literatura, seria esse tipo de burocrata, carente 
de interpretação, que se apega em demasia ao que está escrito, todos 
“Dorians Grays ”, cegos ao causar a morte de Sibyl Vane, puramente 
influenciados por Lorde Henry (o governo tirano) e reconfortados 
pela pintura (leis absurdas positivadas)?

Conclusão
O debate entre lei natural e lei positiva parece ter caído por terra 

no mundo ocidental, já que a visão que é mais acatada atualmente 
é a de que o Direito é uma mera criação do homem. O que fica de 
grande aprendizado a partir da obra de Silving, é, em primeiro lugar, 
o medo que algumas formas de criação e interpretação do Direito 
podem causar em quem está em grupos minoritários ou em pessoas 
que vivem a interseccionalidade. Falar em moralidade hoje em dia 
é, também, bastante complicado, tendo em vista o reconhecimento 
cada vez maior das diversidades culturais: cada povo tem uma moral 
própria. Existem, no entanto, alguns princípios que garantem uma 
convivência (relativamente) pacífica, como o da dignidade humana 
(que também é um poço de subjetividade, mas uma hora a humani-
dade aprende a trabalhar com isso), e alguns tratados internacionais, 
como o de prevenção ao genocídio, que devem ser usados para evitar, 
ao máximo possível, situações desastrosas.

Ademais, outro ponto de suma importância é a questão da 
interpretação: claramente, não se pode oferecer total liberdade de in-
terpretação aos aplicadores do Direito (também sob o risco de uma certa 

tirania), mas análises sistemáticas do texto legal parecem ser uma boa 
saída (já que, como dito, a questão da lei natural proposta por Silving 
não cabe mais no contexto dos tempos presentes, pelo menos na porção 
ocidental do mundo) para que a lei seja interpretada e aplicada de modo 
a preservar, de fato, o bem jurídico que ela se dispôs a proteger, sem que 
tecnicismos jurídicos, em razão de um forte apego à “tangibilidade” da 
legislação, possam ajudar a situação (e a consciência) de pessoas que 
cometem notórios abusos contra o bem jurídico tutelado.
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O MUSEU DO SEXO DAS PUTAS
Associação de Prostitutas de Minas Gerais

O Museu do Sexo das Putas é um projeto desenvolvido pela 
Associação de Prostitutas de Minas Gerais, a APROSMIG, em 2016 
e que contou com o apoio do 12º Programa Funarte de Artes Visuais.

As obras foram produzidas por 10 artistas e pesquisadoras/
es de todas as regiões do Brasil, durante o período de um mês de 
residência artística em um dos mineira) geraram trabalhos de dife-
rentes linguagens e formatos - vídeohotéis da Guaicurus, em Belo 
Horizonte (MG. As vivências e saberes que emergiram a partir 
desses encontros, entre prostitutas, artistas e a própria capital , 
performance, fotografia, grafite, rádio-novela, entre outros–fazem 
transbordar a região dos Guaicurus. (Informações extraídas da 
páginas de apresentação do projeto. Consultar: http://museudas-
putas.wixsite.com/museu)

O ensaio exibido a seguir foi produzido por Bruna Mello, com 
a participação de Kalor Pacheco, e se denomina:

MULHER QUER DANÇAR, NINGUÉM PODE PRENDER
A mulher que quer dançar, ninguém pode prender” fala sobre 

como o corpo feminino é constante alvo de restrições e julgamentos 
por parte do restante da sociedade. Dentro do contexto do trabalho 
sexual e do corpo da prostituta, que é ainda mais visto como objeto 
de prazer masculino, o desenrolar da performance representa da prisão 
à libertação. O corpo é envolvido com fita e restringe os movimentos 
da mulher, e depois marcado com tinta vermelha nas regiões que são 
mais erotizadas (boca, seios, bunda e vagina).

O vermelho, cor constantemente associada à paixão e desejo, 
também é do sangue que pulsa no corpo de todas as mulheres (de 

carne, osso e sonho). A música da bateria ao redor convida à dança, 
que acontece aos poucos, até culminar na retirada das amarras pela 
personagem, que se liberta; e pode, finalmente, dançar.
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CONTATOS PESSOAIS: O CALCANHAR DE 
AQUILES DAS MULHERES NA AUTONOMIA 
DO TRABALHO
Marilena Wolf de Mello Braga120

Quantas pessoas, bem situadas nas esferas públicas e privadas, 
você conhece? Quantas delas a indicariam para uma função que você 
cobiça e se faz merecedora? Com que facilidade você se apresenta para 
uma vaga que muitos, a maioria homens, também disputam? Não, não 
vale um concurso, uma corrida seletiva supostamente correta. Estamos 
aqui avaliando as chances em um mercado de trabalho onde não basta 
saber, mas também garantir a atenção das pessoas certas. Oh, dirão 
todos, mas isso existe? Somos tão qualificadas, estudamos à exaustão, 
bons olhares só podem cair sobre nós, aprovando tantos esforços.

Será mesmo? É visível o quanto a mulher é sabotada –até por 
si própria- na carreira e em suas aspirações mais profundas. Aí estão 
os movimentos de agora, tão flagrantes que não há como ignorá-los. 
As denúncias de abuso sexual no meio artístico cobrem as manchetes 
da mídia. Não são atrizes aspirantes, são grandes nomes, estrelas do 
hall da fama, formando um enredo novo em cenários de premiações 
e muitos holofotes. Discursos de repúdio, famosas cerrando fileiras na 

120 É curitibana, jornalista (entre as primeiras mulheres no jornalismo político brasileiro) e escri-
tora. Professora convidada da Fundação Getúlio Vargas, para MBAs em Responsabilidade So-
cial; diplomada pelas Universidades de Bologna (Itália), Castilla-La-Mancha (Espanha), e pelo 
Centro Internacional de Formação da Organização Internacional do Trabalho, de Turim, Itália 
(CIF-OIT), como Especialista Latino-americana em Relações e Temas do Trabalho, com ênfase 
em Mercados de Trabalho e Políticas de Emprego. Especialista, também pelo CIF-OIT, em Po-
líticas de Gênero, dentro do Programa de Diálogo Social para as Américas. É autora dos ensaios 
“Trabajo y Família”, apresentado no Chile, em 2010; “Uma Crise Moral no País do Futuro”, 
Colômbia, 2005; “O Papel das Relações de Trabalho no Brasil”, Argentina, 2007. Está presente 
em 18 obras coletivas, entre crônicas, ensaios, poemas, pesquisas e testemunhos profissionais. É 
organizadora de “As Herdeiras de Lilith”, Crônicas Femininas, 2014, Ed. Instituto Memória. Au-
tora de “Mar Abissal”, Poemas de Sátira Política em um País que Naufraga, 2016, Ed. Instituto 
Memória. É uma das “Vozes do Paraná”, edição 2017, do jornalista Aroldo Murá, biografada por 
seu pioneirismo entre os construtores do Paraná moderno. Mãe de quatro filhos, dois netos, não 
se aparta da frase que cunhou: “A humanidade é uma farsa”. Criou e dirige há 18 anos a agência 
econômica Fortuna e Virtude, Mercado de Trabalho e Conhecimento.

defesa de exercer seus talentos sem humilhação. No campo do esporte 
a mesma atitude coesa, treinador julgado e condenado após trinta 
anos coagindo atletas a satisfazerem suas taras habituais. A cada novo 
dia um novo nome masculino abatido nas manchetes.

Pensa-se que tudo está sob controle. Fora dos brilhos a vida 
profissional das mulheres comuns segue na obscuridade. A economia 
mundial nos exige, precisa da força de trabalho feminina. Mas não nos 
reconhece. Somos, para as frentes de trabalho, cidadãs de segunda linha, 
em salários e oportunidades. Em muitos lugares do mundo, no Brasil 
inclusive, subalternas, intermediárias, carimbadas pelos preconceitos. 
Enfrentamos um flagelo que aos homens não atinge: nossa sexualidade. 
Presas nas curvas dos corpos formamos, mesmo sem perceber, uma 
barreira nítida entre nossas vontades e nossas possibilidades.

O mundo do trabalho não é apenas a profissão que exercemos. 
É toda uma engrenagem de relações sociais que corre paralela às nossas 
vidas íntimas. É neste campo que não conseguimos estabelecer conta-
tos pessoais duradouros e que nos favoreçam. Sim, estou falando de 
redes de contatos, que há cerca de vinte anos passou a ser a menina 
dos olhos dos ambientes profissionais. Não há progressos das mulheres 
nessa arte. Para nossa tragédia os feminismos marcaram ainda mais 
as disputas. É preciso vencer sem os homens, e apesar dos homens. E 
ainda com a maternidade nas costas, que me perdoem as maternais 
por índole e proveito. E então, como faremos para estabelecer regras 
nesse jogo novo?

Os degraus e as conexões
Não acreditem que só os méritos nos dão a resposta. Vivemos 

hoje tempos do silício. O saber é mineral. A memória orgânica está 
vinculada à tecnologia e até as artes dela dependem. A cibernética 
encurtou as falas e ampliou a solidão. A linguagem condensou-se, 
códigos sociais novos são dominantes nas relações humanas. Pessoas 
passaram a viver sozinhas com frequência, o consumo aumentou em 
razão inversa da renda, ética é luxo e negócios surgem de qualquer 
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ideia momentânea. Para embaralhar mais as perspectivas de trabalho, 
o Brasil atual está vomitando seu próprio sistema político.

Nada disso muda o fato de que precisamos reagir em todos os 
campos de atividade. Cada uma com os talentos que mais domina. Mas 
todas com atenção política, com argúcia e ousadia. Que hora melhor 
existe para arriscar do que esta? Quando o caos se forma sempre são 
chamadas as mulheres para a ação. Algum pó mágico fabricamos para 
os momentos de tormenta. Podemos alimentar várias batalhas a um 
só tempo. A primeira a da nossa autonomia. Esta depende de uma 
estratégia pessoal que não pode esquecer os relacionamentos pessoais. 
Esses nos ajudarão a formar redes de conexões poderosas, vantagem 
que não se deve desdenhar.

Estamos em meio a um conflito, o mundo solta faíscas de todos 
os lados. Conflito é contato. Isso nos humaniza. É tempo de pedir 
que os melhores situados elevem os que querem saltar para o patamar 
mais elevado. Não há uma revolução nisso. É apenas a maneira sensata 
de agir. Quero chegar a um ponto. Preciso contatar quem já está lá. 
Para as mulheres isso é uma dificuldade, há a ingênua certeza de que 
estão sendo olhadas e avaliadas, serão recompensadas. Não! É preciso 
insistir, fazer autopromoção, levar sua vontade às conexões de poder. 
Ninguém gasta dois minutos com os desejos alheios. O que você faz 
não terá eco se não chegar ao conhecimento das pessoas certas, as que 
podem tocar em frente seus projetos e incluí-la com regularidade.

A vitória feminina não virá se não forem as mulheres respeitadas 
como valores econômicos. Já o são como mães, fonte da vida, toda 
uma mística que favorece o sacrifício e sinaliza uma disposição pla-
nejada da sociedade em acomodá-las. Que sociedade esta, é o que se 
discute. Que imobilidade esta, é o que se protesta. Que Segundo Sexo 
este, setenta anos depois, é a constatação que se multiplica e produz 
desconforto e angústia. Qualidade de trabalho não nos falta. Somos 
mais numerosas nas universidades do que os homens. Somos mais 
resistentes às investidas da sorte adversa do que os homens. Somos 
mais rápidas na comunicação (um olhar nosso fala), no improviso, 

em engolir as decepções. Nossos hormônios cíclicos aceitam melhor 
a montanha russa de um país em construção.

Mas não sabemos lutar por essa conquista. Há tantas outras 
bandeiras que colocamos à frente. Todas enfrentadas na fachada, com 
palavras de ordem gastas e comportamento belicoso. A cada novo 
ano uma motivação se soma às outras. Quando a questão é sempre 
a mesma: nossos Direitos Humanos são destratados pelas políticas 
públicas. Há muito os horários nobres das televisões (ainda o veículo 
com maior alcance nacional) deveriam exibir alertas sobre a inviola-
bilidade do corpo feminino. Assim como se fez com as campanhas 
contra a AIDS. Peças publicitárias poderiam obrigar a sociedade a 
pensar sobre o absurdo de sermos alvo dos predadores físicos e morais. 
Um dinheiro público bem empregado, com resultados óbvios pela 
massificação da mensagem.

Nada foi feito. Criou-se uma rede unilateral onde mulheres con-
seguiram legislação própria (e não aplicada), a Lei Maria da Penha. 
Seguiu-se, com atraso de até quatro anos, as políticas da ONU sobre 
prevenir a violência contra a mulher. Criou-se um falso clima solidário 
entre as mulheres, com a palavra “sororidade” na pauta. No particular, o 
arraigado comportamento machista rondando as mentes femininas, elas 
mesmas, as mulheres, quebrando a autoridade legítima de outra, como 
foi a batalha contra a presidenta Dilma Rousseff, apeada do poder por 
um golpe civil, onde dezenas de mulheres parlamentares eram apupadas 
por outras, da “sociedade como um todo”, batendo panelas e bradando 
“vaca”, “dilmanta”, “bandida”, ecos de uma linguagem da pior caser-
na da recente Ditadura. Metade das mulheres do país não foi sequer 
atingida pelos discursos dos feminismos. Ao contrário, revelam ódio e 
perigoso desdém pelas atitudes de libertação pessoal.

É como vejo o que hoje ocorre: nós mulheres estamos na defen-
siva, pois que tanto permitimos ao ponto de termos de lutar pela vida 
e segurança. Não soubemos, no Brasil, construir uma responsabili-
dade política. Um parlamento de 594 representantes (513 deputados 
federais e 81 senadores) onde apenas 13 por cento são mulheres, é 
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incompetência, uma falta de protagonismo histórico que nos envergo-
nha. Por isso digo que é pela inclusão econômica que vamos reverter 
esse desprezo machista (de grande parte das mulheres também) sobre 
nossas ideias, atos e teorias expostas por diversos signos. Precisamos 
circular além da zona de conforto das nossas vozes. Precisamos unir 
os talentos, as matrizes femininas para além dos conchavos entre nós.

Precisamos de argumentos afinados, de fundos financeiros, de 
estudos em profundidade sobre o valor do trabalho que realizamos, 
uma jornada tripla que nos esgota e leva nossa natureza amorosa 
ao confronto egoísta. É bom que saibam que há uma resolução da 
Organização Internacional do Trabalho, editada em 1981, da qual o 
Brasil é signatário, mas que não transformou em lei, o que foi feito por 
outros nove países da América do Sul. É a resolução de número 156, 
que prevê igualdade de responsabilidades dentro da família. Isso reti-
raria dos ombros das mulheres a carga extra de trabalho de 21 horas 
semanais, correspondente aos trabalhos domésticos que fazemos, ao 
mesmo tempo em que fazemos também o trabalho fora do lar, tido 
como “complementar”, pois que é ao homem que se paga integral-
mente pelas tarefas executadas. Para que a resolução vire lei, basta que 
uma mulher no Congresso a apresente e faça aprovar.

Voltamos a este pequeno patamar das macro discussões. Tantas 
frentes e tantas queixas. Ações segmentadas que estariam soberanas se 
houvesse para as mulheres autonomia e igualdade no mercado de tra-
balho. Mas se isso chegar a acontecer, estaremos preparadas? Se nem 
sabemos usar contatos pessoais para ascender e sentar à cabeceira da 
mesa. Sim, há um risco grande de sermos mal interpretadas. Sabemos 
que os homens têm o hábito de traduzir o mundo deles para nós.  
Sabemos que não falamos por primeiro, que nos desculpamos por dar 
uma opinião, que existe o medo de parecermos ridículas ou extremadas. 
Mas é nossa realização no trabalho que está em jogo. Com ela a defesa 
da igualdade salarial, absurdo que não mais se aceita pela desproporção.

Estranhamente quem soube usar esses meandros dos contatos 
pessoais foi justamente uma mulher indicada para o Ministério do 

Trabalho, que há quase um mês tornou acéfala essa Pasta, que deve-
ria ser um ministério estrutural: a deputada Cristiane Brasil. Usou e 
abusou das prerrogativas de chegar ao centro do Poder. Sem qualifi-
cação para o cargo, bombardeada por atos judiciais de impedimento, 
segue utilizando seus contatos, e os do pai dela, um criminoso já 
condenado por corrupção e hoje libertado. Ambos não largam o osso, 
mostrando a nós que o jogo é bruto, cartas na manga contam e o 
mundo do trabalho é também o das vaidades, das táticas imediatas, 
das reviravoltas e das torpezas. É preciso conhecer para analisar e atuar.

Capital Erótico, licença para usar
Já que escorregamos para um terreno que nos sufoca, é bom in-

formar que a natureza feminina nos dotou de uma reserva especial que 
temos ao nosso alcance. Capital Erótico é um termo criado pela soció-
loga Catherine Hakim, da London School of Economics and Political 
Science, ao defender uma quarta categoria de habilidades sociais, que 
se junta ao capital econômico, social e cultural. Os estudos dela foram 
divulgados em 2010, e revelam que não apenas a beleza impressiona, 
mas as atitudes também são atrativas: “Beleza e sex appeal se tornaram 
valores individuais importantes em nossa moderna e sexualizada cultu-
ra, tão importantes quanto qualificações educacionais”, analisou.

“O capital erótico é uma commodity sobre a qual estudos eco-
nômicos e sociológicos têm se mantidos cegos, apesar de sua palpável, 
e cada vez maior, importância em todas as esferas da vida social”, 
defende a autora. “Pessoas que exibem capital erótico acima da média 
são mais persuasivas, e quase sempre vistas como mais honestas e 
competentes. É mais fácil para elas fazer amigos, conseguir empregos 
e casar. Elas ganham, em média, 15% a mais”, diz a socióloga da 
conceituada escola britânica. Ela não marca esse capital apenas para 
mulheres, registrando que aos homens também o jogo favorece. A 
vivacidade, a apresentação, a forma como a mulher se apresenta ao 
mundo que a cerca, são fatores subjetivos desse capital erótico, diz a 
estudiosa. A teoria dela parece se encaixar no século. É de se pensar 
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porque fogem as mulheres dessa qualidade rara.

Vivemos um tempo híbrido. O Brasil já foi definido, por Vinod 
Thomas, do Banco Mundial, como “um paradoxo”. Melhor do que a 
definição do escritor Stefan Zweig, que há 70 anos nos chamava de “país 
do futuro”. Minha geração cresceu ouvindo isso. No entanto, a cada 
tempo vivido sempre foi o tempo presente. Por paradoxal que seja, cria-
mos uma cidadania, baseada na desconfiança (uma ditadura que durou 
21 anos), no espanto (uma moeda chamada Real que já dura mais 
de vinte anos) e no populismo do consumo (uma denominada classe 
média do salário mínimo). A soma desse meio século – que acompanha 
com retardo uma globalização simbiótica – junta produção, ideologia, 
corrupção e desafeto. Um país é feito de contrastes. Uma nação é feita 
de encontros. Seguimos sendo um país à procura de seu tempo.

Que as mulheres entendam isso e cubram os duzentos anos que 
ainda faltam, segundo as análises feitas pelo Fórum Econômico Mun-
dial de Davos, neste janeiro de 2018, para ombrear com os homens 
em igualdade e responsabilidade no mundo do trabalho. Não pode-
mos esperar que, de protesto em protesto, os outros lutem por nós.

E AS MULHERES, TÊM DIREITOS HUMANOS?
Marilena Wolf de Mello Braga

Os protestos pelo mundo são hoje um espaço do comum. As 
informações não têm fronteiras, as ideias também não, os segredos não 
estão guardados nem mesmo entre os amantes. Pela www (world wide 
web), criada há 25 anos pelo físico britânico Tim Beiners-Lee, o mundo 
acelerou. A espionagem prosperou, até o clássico James Bond teve de se 
adaptar a ela. Os que foram fundo perderam pátria e ganharam poder. 
O WikiLeaks, criado em 2006 como um site de circulação de documen-
tos, tendo Julian Assange, jornalista e ciberativista, como editor-chefe, 
revelou em 2010 documentos secretos norte-americanos, incômodos e 
comprometedores. A partir daí passou a ser alvo de processos a que até 
agora responde. Telegramas secretos, a guerra do Iraque, diretrizes para 
Guantanamo, em Cuba, tudo foi revelado. Vídeos correram o mundo, 
com abusos de direitos humanos praticados em Bagdá.

Mais longe ainda foi Edward Snowden, norte-americano de 
30 anos, que trabalhava como analista de inteligência em seu país, 
e trouxe a público detalhes de vários programas confidenciais de 
vigilância eletrônica do governo dos EUA. Hoje vive refugiado na 
Rússia, evitando ser julgado como traidor da pátria. Dois homens 
que marcam este início de século, pois mostram que as guerras no 
ciberespaço são mais rápidas, mais fortes, com punições extrema-
das. E que fazem muito mais estrago, nas políticas mundiais, do que 
os movimentos presenciais, onde milhares se reúnem, com ou sem 
motivos explícitos. Protestar sempre esteve na gênese humana, e os 
movimentos que eclodem, em diversos pontos do mundo, são guerras 
sem trincheiras, sem armamentos, com o volume dos corpos reunidos 
tentando verbalizar uma fala comum.

Em “Rolezinho”, Diálogos Impertinentes, publicado em 
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fevereiro de 2014, relatei, com brevidade, diversas manifestações que 
ocorreram no mundo a partir da crise econômica de 2007. Especialis-
tas opinam que nova crise, em outras circunstâncias, nos aguarda em 
2016. É um palpite – tudo que se refere a futuro tem variantes – que 
deixa preocupações. Temos, na América Latina, países desprovidos 
de segurança financeira e, pior, bélica. Basta lembrar o fracasso da 
Argentina diante do Reino Unido, na guerra das Malvinas. Temos, 
na América do Sul, países com concepções diversas de liberdade e de-
mocracia. Acima do Brasil, na fronteira Norte, a Venezuela é um foco 
que diplomacias e ideologias não vão resolver. Os protestos, lá, com 
movimentos nas ruas, nos dizem mais de perto do que os movimentos 
recentes na Ucrânia, pois a geopolítica nos delimita. Em Jornalismo 
se diz que a proximidade da notícia é que nos interessa.

Um ponto que não é avaliado, não se avulta como os demais 
movimentos, é o das minorias, antes silenciosas. Com grande pesar 
coloco os movimentos das mulheres entre eles. Limitadas a um Dia 
Internacional e a um mês de ativismos, ainda não temos um plano 
que encaixe os direitos das Mulheres como Direitos Humanos. Pul-
verizado, politizado, o Feminismo foi varrido para debaixo do tapete. 
Quem sabe esse seja seu bom lugar. Deu espaço aos ativismos gays, 
com amplos e benéficos resultados nestes primeiros anos do século 
XXI. Deu espaço aos direitos da Pessoa com Deficiência, também 
olhadas com reservas inumanas até o final do século passado. Se os 
protestos pelo mundo continuam tendo a garantia de sobrevivência 
pessoal e política como combustível, os protestos das minorias ga-
nharam aliados novos, “players” mais qualificados. O Papa Francisco, 
como exemplo. Seus pronunciamentos e avanços em relação a outros 
políticos mundiais, anunciam que os discursos ficaram obsoletos.

Antes de prosseguir, para que não fique sem informações ade-
quadas a narrativa, reproduzo aqui texto meu de “Rolezinho, Diálogos 
Impertinentes”, publicado em fevereiro de 2014: “O ano de 2008 foi 
alarmante, mas seus efeitos, socialmente, eclodiram em 2011, com 
movimentos de jovens e de ativistas em constante prontidão. Occupy 

Wall Street, na esteira dos 10 anos do ataque às torres gêmeas, ocupou 
o espaço físico do centro financeiro de New York e também a mídia 
mundial. Pacíficos e insistentes, os mascarados do Anonymous se 
misturavam aos populares, tendo como alvo agentes financeiros e 
políticos. Protestavam contra a avareza do capital. No auge do movi-
mento, bloquearam os acessos à Bolsa de New York. “Vamos tirar o 
dinheiro da política”, “banqueiros, a culpa é de vocês”, “somos 99 por 
cento”, clamavam as faixas e os bordões. Eram protestos sem líderes 
explícitos, mas que marcavam o repúdio às instituições financeiras 
(que haviam levado 700 bilhões de dólares como reforço dos cofres 
públicos, após a crise gerada pelo próprio sistema), à corrupção e, pela 
primeira vez, ao domínio dos 1% mais ricos. Recomeçava ali, no bojo 
do Capitalismo, o confronto dos desiguais.”

Pincei este protesto específico, para dar voz ao protesto que 
surgiu, nestes dias, de um integrante dos 1% mais ricos. Tom Perkins, 
82 anos, dono de uma fortuna de 8 bilhões de dólares, conclama seus 
pares no jogo bilionário a irem às ruas, combater essa fama mal amada. 
Ele advoga que, nas eleições, os votos passem a valer, em quantidades 
iguais, de acordo com o volume de impostos pagos pelas pessoas. Os 
bilionários donos de redes sociais e de negócios ligados à internet 
também protestam, mas desta vez junto ao presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama. O governo norte-americano quer que eles 
abram as contas de seus bilhões de usuários pelo mundo, para ter mais 
acesso a dados que possam interessar à sua política de “segurança”. 
Isto afeta Facebook, Google e outras redes. Zuckerberg, do Facebook, 
disse por telefone, a Obama, que preferia ter o governo como um 
aliado, não como uma ameaça. Ele já declarara, no ano passado, que 
o governo norte-americano “estragou tudo, com a espionagem”.

Nas ruas, nas praças, nas marchas. Das Vadias.

Por essas manifestações dos que controlam os negócios ciber-
néticos, (Bill Gates também reclamou, há poucos dias) vê-se que os 
protestos de massa, que avolumam as ruas, podem não ter o signi-
ficado que a mídia mundial vem impondo, com tanta frequência. 
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Montagens fotográficas estão sendo feitas, e denunciadas na sequên-
cia, com menor intensidade. Não é bom apagar o tom alarmista. Por 
isso destaco, aqui, um movimento de protesto que colocou, e juntou, 
todas as minorias. A Marcha das Vadias é um dos mais representati-
vos protestos dos comuns, pessoas que fazem suas ações sem pautas 
políticas, com base nos sentimentos e nas necessidades do hoje, do 
agora, do vamos resolver que como está não pode ficar. É como disse 
Michael Hardt, coautor com o filósofo Antonio Negri, da trilogia 
Império (2000), Multidão (2004) e Commonwealth (2009): “Uma 
democracia que tem pressa, que não se perde em intermináveis de-
liberações, adotando a ocupação efetiva, fincando pé nos territórios 
para relacionar-se com as dinâmicas vivas da cidade”.

A Marcha das Vadias (SlutWalk) é um movimento que surgiu 
a partir de um protesto realizado em 2011, em Toronto, no Canadá. 
Internacionalizou-se rápido, sendo realizado em diversas partes do 
mundo. Em São Paulo houve a primeira, no mesmo ano, 2011, e já 
houve duas marchas em Curitiba, com ampla cobertura das mídias 
sociais. A Marcha das Vadias protesta contra a crença de que as mu-
lheres que são vítimas de estupro teriam provocado a violência por 
seu comportamento. É uma marcha contra o machismo, onde as 
mulheres exibem os corpos e escrevem, sobre eles, palavras de ordem, 
afirmando a pose sobre eles. Saias curtas, peças íntimas, fantasias eró-
ticas desfilam, desafiando a frase de um policial, que desencadeou um 
basta ao puritanismo e à reserva de espaço feminino. A frase, frente 
a vários casos de estupro que vinham ocorrendo em Toronto alertava 
que “as mulheres evitassem se vestir como vadias (sluts, no inglês ori-
ginal), para não serem vítimas”.

Nas três versões da Marcha das Vadias o movimento teve 
reforços de outros, deteriorando, em alguns pontos, a proposta 
original. Mas como política de choque, o efeito foi triunfante. A 
importância da Marcha é que ela não faz pregações, não abusa da 
dialética, não contemporiza. Trágica e irônica, a Marcha das Vadias 
chama a atenção mundial para o maior flagelo que as mulheres 

enfrentam: seus próprios corpos e o abuso a que podem ser subme-
tidas, por sua sexualidade, explícita ou não. O importante é que a 
Marcha não tem vínculo com o Estado, com o fazer público. Ela é 
uma denúncia, e por isso pertence ao comum, a um conjunto de 
bens inerentes ao humano.

No Brasil no começo do ano, Michael Hardt deixou expli-
cado, em suas palestras, o quanto as pessoas estão divorciadas do 
interesse político vigente até algum tempo, ao promover em con-
junto grandes concentrações, ainda que sem objetivo claro: “É um 
movimento de singularidades”, diz ele, “uma composição hetero-
gênea onde muda o conceito de política, democracia, militância”. 
Hardt vê que é preciso, para os movimentos, atuar em novo nível es-
tratégico, pois os partidos tradicionais se limitam a agir taticamente. 
“Ou agem quase no susto, reagindo às crises, estados de necessidades 
econômicas, comoções e efemérides eleitorais; ou foram aparelhados 
por grandes players empresariais e financeiros, ou ambos os casos, 
em distintas proporções”. E finalizo, aqui, com as palavras do grande 
pensador e estudioso da movimentação mundial, com quem concor-
do inteiramente: “Não existe mais partido de esquerda algum com 
a capacidade de elaborar estratégias. (...) Os mais à esquerda dão 
alguns passinhos para o lado do Estado, os outros para o Mercado, 
mas o fato é que a distância entre esses dois polos da democracia 
representativa está cada vez menor, quando não insignificante, sob 
a perspectiva do comum”.

*Este artigo foi publicado originalmente em 2014, 
na obra coletiva “Protestos”, da série Diálogos 
Impertinentes, Ed. Instituto Memória. Pela 
pertinência junto ao cenário atual ressalta-se a 

validade das informações.
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O CAOS OU A NOVA ALIANÇA? *
Marilena Wolf de Mello Braga

O mundo está cada vez mais escasso. A economia, cada vez mais 
abundante. As instituições cada vez mais frágeis. A ciência, cada vez 
mais impactante. Os governos, cada vez mais súditos do capital itine-
rante, soberano, exigente. As artes, cada vez mais herméticas, mesmo 
em suas manifestações de rua. Os movimentos sociais, cada vez mais 
desconcertantes. E o ser humano, impassivelmente igual ao que sempre 
foi: egocêntrico e beligerante. Estes parecem sintomas de um fim anun-
ciado. Mas podem ser prenúncios de um começo novo, onde  a história 
que a humanidade já viveu, trás, à tona, um despertar abrupto.

Houve uma crise econômica mundial, desencadeada em 2007 
pelo sistema financeiro dos Estados Unidos da América, e alastrada 
para todos os mercados de outros países, de economias estáveis ou 
classificadas de emergentes. O ano de 2008 foi alarmante, mas seus 
efeitos, socialmente, eclodiram em 2011, com movimentos de jovens 
e de ativistas em constante prontidão. Occupy Wall Street, na esteira 
dos 10 anos do ataque às torres gêmeas, ocupou o espaço físico do 
centro financeiro de New York e também a mídia mundial. Pacíficos 
e insistentes, os mascarados do Anonymous se misturavam aos po-
pulares, tendo como alvo agentes financeiros e políticos. Protestavam 
contra a avareza do capital. No auge do movimento, bloquearam os 
acessos à Bolsa de New York.

“Vamos tirar o dinheiro da política”, “banqueiros, a culpa é 
de vocês”, “somos 99 por cento”, clamavam as faixas e os bordões. 
Eram protestos sem líderes explícitos, mas que marcavam o repúdio 
às instituições financeiras (que haviam levado 700 bilhões de dólares 
como reforço dos cofres públicos, após a crise gerada pelo próprio 
sistema), à corrupção e, pela primeira vez, ao domínio dos 1% mais 

ricos. Recomeçava ali, no bojo do Capitalismo, o confronto dos 
desiguais. Para os palanques vieram as figuras de Noam Chomsky 
e Naomi Klein, expoentes do pensamento da esquerda, combaten-
tes do “establishment”. Eles chegaram no final, que os pensadores 
colhem os fatos e os transformam em consequências, como, de mo-
mento, o faço aqui.

Em paralelo ao que acontecia nos EUA, na Europa a Espanha 
tomava a frente nos movimentos, premida pelas medidas de conten-
ção da União Europeia. Com o desemprego de jovens beirando os 
40%, salários achatados, baque imobiliário, o país – beneficiário das 
benesses do dinheiro internacional, na alvorada do Euro – foi para as 
ruas aos milhares, no Movimento dos Indignados. Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Zaragoza e mais 50 cidades reagiram, conectadas pelas redes 
sociais e pelo susto que moveu a classe mais irredutível, a Média. 
Com os bolsos ardendo, o setor acadêmico municiou a massa inculta. 
Cálculos apareceram com rapidez, contando os prejuízos.

O país da já passada “movida” voltava ao desconforto, ao leito 
natural dos que sobem rápido demais. Somados os problemas, os 
indignados estão nas ruas ainda hoje, 2014, com questões pontuais: 
saúde, educação, alimentação, moradia, corrupção, recessão, dívidas.  
Reclamam, sobretudo, a falta de oportunidade para os jovens. A ge-
ração perdida, como se denominam, tem novo alvo: querem a cabeça 
do rei, pois a Espanha manteve a família real no pacto que fez para 
a redemocratização, pós Generalíssimo Franco (Moncloa, 1977) ini-
ciando alí um crescimento programado, reunindo todos os segmentos 
políticos. Passa-se rápido por esses fatos – de uma riqueza inovadora 
– pois o tema que precisamos atingir é de ínfima magnitude diante 
de tantos detalhes na ordem mundial: os rolezinhos brasileiros. Sobre 
a Espanha, ainda, a questão que encaçapa o mundo europeu hoje: a 
imigração, tanto da América Latina, que se deslocou para a pátria 
mãe, como da Ásia e África, comum no continente europeu, fruto 
das pátrias sem fronteiras da globalização.

Não há como chegar nas questões brasileiras sem antes fazer 



FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS FEMINISMOS, ARTES E DIREITOS DAS HUMANAS

512 513

uma parada detalhada na Noruega de junho de 2011 – ano cheio 
de recados para o mundo – quando um massacre, provindo do fa-
natismo e xenofobismo, estarreceu a todos: Anders Behring Breivik, 
nascido em Oslo, em 1979, executou 77 jovens em uma ilha. Ele 
publicou em redes sociais seus axiomas de fé e ideologia,  relatando a 
maneira como planejou o massacre. Foi condenado no ano seguinte 
a 21 anos de prisão, prorrogáveis. Ao mesmo tempo um ataque a um 
prédio  governamental na capital norueguesa também fez outras víti-
mas. Um total de 94 pessoas foram mortas, em episódios que podem 
ser considerados isolados dos demais no contexto mundial, mas que 
evidenciam o clima político-social desestabilizado em diversos países.

Na França, desde o final do século passado os focos de re-
belião nas periferias de Paris já haviam se tornado rotina. Com 
países ex-colônias na África, Argélia o principal, a migração africana 
visou as cidades francesas antes das demais cidades europeias. O que 
não era esperado é que o Reino Unido também entrasse na rota da 
violência civil. Londres foi palco, em agosto de 2011, de saques a 
lojas, carros incendiados, enfrentamento de jovens da periferia da 
cidade com policiais, pânico por duas semanas, até que o episódio 
fosse debelado. As redes sociais não escaparam ao vasculhar das 
autoridades, à procura  do foco da rebelião inesperada. Quando no 
ano seguinte os Jogos Olímpicos foram realizados, uma forte estra-
tégia de segurança foi executada, para que não recrudescessem os 
confrontos. O contraste de uma população integrada ao consumo, 
vivendo alheia a outra que não tem capacidade social de emergir 
(composta de imigrantes sem padrão educacional), foi apontado, 
pelos analistas de ocasião, como o motivo do episódio que deixou 
a polícia inglesa perplexa.

Descontentamento e convulsão política foi o que reuniu jovens 
no Egito, no início de 2011, quando foi deposto o ditador Hosni 
Mubarak, fato que deflagrou protestos em diversos países da Ásia, 
espelhados na juventude egípcia. A Praça Tahrir, local dos encontros 
da multidão, na capital, Cairo, passou a ser senha de revolta e de 

combate. Ali começara o que se chamou Primavera Árabe, que ainda 
hoje, em 2014, não viu  desabrochar flores de democracia ou paz 
social. Em todos esses fatos onde passamos como um rolê de relem-
branças da História recente, atualíssima, as Redes Sociais foram fator 
preponderante, senão dos motivos que nortearam os acontecimentos, 
da propagação destes, municiando a mídia convencional – televisão, 
jornais, revistas, agências de notícias, blogs pessoais, institucionais ou 
de organizações paralelas – com renovações em tempo real.

Brasil, o paraíso perturbado
Não foi em 2011 que a agitação mundial chegou ao Brasil. Foi 

em junho de 2013, com o Movimento Passe Livre que agia em São 
Paulo, na intenção de evitar e baratear as passagens de transportes 
urbanos. O movimento tinha responsáveis, era identificado e foi às 
ruas em pequenas proporções. Com a ação policial extremada, fruto 
da autoridade e da falta de respeito democrático, a exacerbação tomou 
conta. Como em Occupy Wall Street o bordão era “Somos 99%”, 
um alcance pontuado, marcando a hegemonia do dinheiro, o bordão 
brasileiro tomou outra linha, mais difusa: “Não é por 25 centavos”. 
A mensagem era a mesma do país rico, mas uma queixa prolongada, 
sem alvo determinado, antes uma ameaça do que uma exigência.

As manifestações de São Paulo se alastraram para o Rio de 
Janeiro, em outro tom, próprio dos cariocas. As pessoas presentes 
na  marcha maior chegaram a somar 100 mil, cálculos feitos por 
matemáticos na contagem de metros quadrados. Em todas as capi-
tais brasileiras as passeatas se sucederam. Os termos para descrevê-las 
variam de baderneiros, no início, a manifestantes, no auge. Depois 
decaiu para depredadores, evoluindo para a atual versão usada pela 
mídia e analistas do fenômeno: black blocs. A presença desses mas-
carados, que atuam pesado e sem trégua, anulou as expectativas de 
retorno dos movimentos organizados, anárquicos ou espontâneos. 
Os black blocs salvaram a face política do País. Analistas de várias 
especialidades tentaram explicar as passeatas de 2013, mas nem a arte, 
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que sempre se antecipa, compreendeu ainda o surto eufórico do “Vem 
pra rua, vem, vem pra rua você também”, outro bordão continuado.

Sabe-se que a grande maioria era de jovens. Sabe-se que recla-
mavam de fatores diversos, ligados a obrigações de Estado que estão 
escritas na Constituição, como saúde e  educação. Sabe-se que tinham 
condições financeiras distantes da miséria. Sabe-se que eram estrategis-
tas e oportunistas, pois encadeavam datas e eventos, como o cerco que 
ocorreu ao Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, quando do 
casamento da filha do dono da maior empresa de transporte urbano 
da cidade. Os milionários convidados, noiva, noivo, pais e parentes, 
ficaram confinados ao local da festa, pois lá fora, na Avenida, milhares 
fecharam as saídas. Mais que uma manifestação, uma demonstração 
de força, um duelo entre os comuns e os privilegiados, onde os mais 
ricos não conseguiram passar o que é comum no Brasil: o “carteiraço”.

O governo brasileiro ensaiou mudanças, reformas políticas, me-
didas emergenciais como resposta à pergunta que nem existia. As ruas 
gritaram, mas não explicitaram a que vieram. E o governo esqueceu 
em dois meses as propostas que fizera. O gigante sonâmbulo deitou-se 
outra vez, pois o motivo inicial das movimentações já fora resolvido, 
ao menos nas capitais mais importantes. Os aumentos nos transportes 
públicos estavam cancelados. A festa cívica jazia como uma incógnita, 
esfínge não decifrada, deslocada no espaço entre a vinda de um Papa, 
em roteiro mundial,  e a ação penal 470, que levou à cadeia, pouco 
tempo depois, personagens políticos antes poderosos, integrantes do 
que ficou conhecido como Mensalão.

Rolezinhos e Redes Sociais.
No final de 2013 surgiu um novo tipo de manifestação, o ro-

lezinho,  gosto dos jovens em dar uma voltinha em locais escolhidos 
das cidades. Não haveria nada de especial nisso, não fosse a qualidade 
social desses jovens e os locais escolhidos para passear em bandos: 
os shoppings centers, lugares fechados destinados ao consumo e ao 
lucro. Espaços particulares e públicos, a um só tempo. Corredores 

organizados, amplos, lojas bonitas, de vitrines tentadoras. Todos os 
últimos lançamentos em eletrônicos e grifes estreladas. Área de ad-
ministração isolada, com câmeras atentas e preparadas para registrar 
qualquer ‘mal feito”, para ficar em expressão branda para roubo e 
apropriação do alheio. Contam também, esses shoppings, denomi-
nados pelo prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, de Cavernas, 
com espaços de alimentação, onde o ruído constante lembra uma 
nuvem de moscas, voando baixo sobre os ouvidos.

Pois é nesses espaços, abertos ao público para que enriqueçam o 
privado, que os jovens de diversas vertentes sociais, as que vivem nas 
periferias ou as que agora são denominadas nova classe média, com-
binam de se reunir para “curtir”, “tirar uma”, “zoar”, aproveitar para 
namorar, por as conversas em dia, desfilar os estilos, usando o conforto 
de ar refrigerado, ambiente bonito e convidativo. Às vezes o bando 
ensaia o rolê mais animado, com corridas provocativas, cercando, sem 
o toque, os frequentadores habituais. País dominado por um racismo 
subjacente, com preconceitos ferozes na grande maioria desinformada 
e consumista, a presença dos grupos que formam um enxame social 
fora do padrão incomoda todo mundo: a direção dos shopping, que 
fica em alerta para possíveis prejuízos, a sociedade civil, cujo zelo por 
sua alcunha de “pessoas de bem” beira a maldade, e as forças policiais, 
que recebem no colo qualquer ato extremado.

A linguagem corporal e visual da juventude brasileira separa, 
com facilidade, as tribos existentes, nessa fase em que os hormônios 
dominam e o desafio às leis e regras sociais é uma bandeira desfralda-
da. O comportamento de grupos, muitas vezes adversos, incomoda os 
que se consideram normais, ou seja, com posses de bens materiais que 
possam ser ameaçados. Temem, inclusive, pela vida, que desfrutam sem 
muitos atropelos. Os rolês (que vem do francês, e significa enrolado) 
foram ironizados pelas autoridades de governo, que relegaram aos em-
presários o cuidado de seus negócios. O termo rolê passou a ser usado 
pela população em todas as camadas. O que parecia uma ameaça séria 
virou uma serventia da casa. Velhos brincam que vão fazer um rolê de 
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aposentados. Mulheres de classe média combinam um rolê de chá com 
doces. No Dia dos Namorados, em junho, seguramente alguma peça 
publicitária vai convidar a todos para um rolê do amor.

Os estudiosos sociais e analistas políticos continuam debruçados 
sobre os motivos do rolê, os que ameaçam a paz e a ordem estabelecida, 
pois a surpresa, o inusitado, sempre marcam. Alguns falam em exclusão 
social, outros em motivações políticas, outros em confronto de classes, 
outros em apropriação e uso de espaços fora da esfera do alcance eco-
nômicos dos “rolezeiros”. O fato é que os shoppings, antes ambientes 
seguros e intocáveis, agora são tão vulneráveis quanto as ruas. Essa a 
mensagem mais forte, o alerta que soa: não há lugar abençoado, não 
há lugar onde as pessoas possam se isolar dos perigos da cobiça. Não a 
cobiça material, de objetos palpáveis. Mas a cobiça de um modo de vida 
confortável, em que cada grupo possa se manifestar, de acordo com sua 
própria identidade diante da vida, do lazer, do pertencer.

O grande mote para tudo isso é o que os ainda analógicos 
chamam de “o advento” das Redes Sociais. A Internet, nos últimos 
vinte anos, virou de cabeça para baixo as formas de comunicação. Eu 
própria criei, em 1999, o termo linkguagem, ao qual não dei divulga-
ção, mas que domina a grande teia. O Facebook, rede social que forma 
o segundo país mais populoso do mundo (quase um bilhão e 300 
milhões de cadastrados), comemora dez anos. É absoluto sobre seus 
usuários, com um controle perfeito sobre o que trafega nas páginas 
que administra. Outras redes sociais têm o mesmo poder de conectar 
partes do mundo: o Twitter, que limita os recados a 140 toques. Se não 
souber editar, melhor nem tentar. Por isso o alcance ainda se limita a 
300 milhões de usuários. É o novidadeiro por excelência. Há as redes 
de negócios e networking: BranchOut, Linkdln as mais usadas. As 
redes de imagens, Instagram e Vino, para ficar com as que o Brasil 
mais consome. Por todas essas portas – e inúmeras outras mundiais, 
70 delas relacionadas com usuários aos milhões – a comunicação flui.

Ao publicar “Sem Logo, a Tirania das Marcas em um Planeta 
Vendido”, em 2000, a jornalista e escritora canadense Naomi Klein 

fez, à época, uma pesquisa de quatro anos sobre diversas manifestações 
no mundo todo. Relatou os encontros de jovens em diversos países, 
reunidos ao toque das chamadas por internet. Fechavam estradas, ruas, 
tumultuavam locais de reuniões importantes na agenda econômica 
e política. Os encontros agendados por redes sociais, via aparelhos 
fixos ou celulares, concentravam, em alguma parte, a linguagem da 
ecologia, dos protestos sociais, dos confrontos entre o intelecto e a 
produção. Os jovens dizem, desde o final do Século XX: estamos 
aqui. O livro de Naomi Klein foi traduzido no Brasil em 2002, pela 
Editora Record. Sua dedicação ao tema a tornou uma voz única e 
pioneira na mensagem da atualidade. Como ela ressalta, na citação 
do escritor indonésio Y. B. Mangunwijaya: “Pode-se não perceber 
nada na superfície, mas nas profundezas o inferno está em chamas”.

*Este artigo foi publicado em 2014, na obra coletiva 
“Rolezinho”, da Ed. Instituto Memória. Pelo eco 
que os movimentos iniciais de protesto geraram 
no Brasil, torna-se importante a rememoração da 

história recente.
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A ÉTICA DO CUIDADO APLICADA ÀS 
MULHERES ADVOGADAS
Patrícia Medina

RESUMO: Trata-se de texto adaptado da tese intitulada “Relação Homem-
Natureza, a fenomenologia do cuidar e a dimensão formativa”, a partir da 
hermenêutica fenomenológica heideggeriana, e apresenta o estudo proposi-
tivo da fenomenologia do cuidar constituindo-se no ethos, uma ética. Neste 
texto estes fundamentos são articulados para propor a possibilidade de a ética 
do cuidado assumir a centralidade estruturante da dimensão ser-trabalho das 
mulheres advogadas, tendo a angústia como a disposição fundamental desta 
condição, pois o centro da fenomenologia do cuidado é o humano. Nesse 
estado, caberá compreender o sujeito sua própria pessoa e o cliente, na sua 
essência para então compreender o mundo no qual ele está inserido e onde se 
encontra em constante relação com o ethos.  Para isso, não bastará pensar o 
indivíduo como agente ético, mas é preciso adotar uma postura de vida pautada 
na ética do cuidado, viver eticamente tanto em nível individual como em nível 
social, implica integração não só nas ações, mas sobretudo na vida.

1. INTRODUÇÃO
Na atualidade são possíveis e frequentes três distintas aborda-

gens sobre a ética. A primeira vertente trata de como devemos viver. 
É denominada a ética das virtudes e tem Aristóteles, Luc Ferry e 
Andre Comte-Sponville como principais representantes. Uma se-
gunda corrente agrupa as terias morais e estuda o certo e o errado 
das condutas humanas. Esta abordagem envolve as teorias conse-
quencialistas do Pragmatismo (Nicolau Maquiavel) e o Utilitarismo 
de Jeremy Bentham e de John S. Mill. Também a Deontologia, que 
estuda o valor da própria ação.

Outra perspectiva de estudo é da ética disciplinar que envolve 
a ética interdisciplinar e aplicada a preceitos, resolve problemas de 
ordem valorativa de grupos sociais/profissionais, tais como a Edu-
cação, Religião, Ciência e Técnica, Violência, Direitos Humanos, 
Economia e Negócios. No caso do Direito, temos Eduardo Carlos 

Bianca Bittar como representante.

Este trabalho envolve um conjunto de reflexões que se enqua-
dram na denominada ética das virtudes. Embora Martin Heidegger 
(1889-1976) nunca tenha escrito sobre ética, a sua ontologia (estudo 
do ser enquanto ser) visou a explicar que carácter tem o ser de ter para 
que a consciência humana seja o que é. Heidegger pergunta-se sobre 
“Por que há algo em vez de nada?”, supondo que o ser humano já saiba 
o que são o ser e o nada. O constructo metodológico heideggeriano 
é fenomenológico, não tem configuração dedutiva nem sequer siste-
mática, mas reflexivo a partir de perguntas-geradoras e as respostas, 
muitas vezes decorrem da exegese, da poesia ou dos fragmentos mais 
aforísticos dos filósofos pré-socráticos, como ocorre com a Fábula da 
Cura de Higino, cujo conteúdo assume a centralidade na ontologia 
heideggeriana, matriz aqui usada para apresentar a cura como princí-
pio inspirador de uma ética prática, de um fazer profissional.

O ponto de partida da compreensão da ética do cuidado, na 
interpretação apresentada neste escrito, tanto do agir ético como da 
vida ética, tem como pressuposto a dimensão da universalidade dada 
pela condição da vida humana, da dinâmica da vida humana que se 
transmuta entre estático e dinâmico, entre ir e vir, esperar e agir... Esta 
dimensão, a da universalidade, é compreendida a partir da realidade 
concreta do sujeito, ou seja, é articulada a partir da sua relação com a 
ética, e é fundamentada, especialmente, a partir da categoria da vir-
tude, que se expressa a partir da contínua e progressiva arrumação do 
sujeito ao Bem que se configura por intermédio da sua práxis, neste 
caso de um fazer profissional: advogar.

Já a virtude é compreendida como algo intrínseco, como a qua-
lidade já existente no humano, que é por natureza um sujeito bom 
(próprio, adequado, com aptidões para a vida) e, ao mesmo tempo, 
expressa a possibilidade de crescer na virtude, por isso dinâmico, pois 
expressa um caminho de possibilidades, embora o Bem, a perfeita 
adequação, o supremo equilíbrio nunca seja totalmente alcançado. O 
objetivo é apresentar as ideias de ética a partir da palavra originária 
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ethos; a fenomenologia do cuidado com base na fábula de Higino e a 
angústia como a disposição basilar a este constructo.

2. O ETHOS
A palavra ética tem sua origem em ethos, que possui duas gra-

fias e dois distintos sentidos.  Há nuanças. No primeiro significado, 
pode assumir o sentido de um lugar constante, de acolhimento, uma 
guarida. Um ambiente no qual constituirá seus costumes e hábitos, 
seu agir. Pode-se dizer que este espaço é construído, portanto, con-
tinuamente reconstruído, uma vez que nunca a casa (do ethos) está 
pronta, mas permanentemente aberta ao homem.

No segundo significado, diz respeito a um comportamento 
que é resultante de um constante repetir dos mesmos atos, não 
decorrente de uma necessidade natural, mas contrário ao impulso. 
Aqui, ethos é o processo da constituição de um hábito ou a dispo-
sição permanente de agir de determinado modo. Assim, o modo de 
agir do homem é a expressão de sua ética que, para tanto, deve ex-
primir a articulação entre o ethos como caráter e ethos como hábito, 
e se distende tanto como espaço de realização, superfície, local onde 
mora, como lugar de sua ação, de práxis.

3. SER COMO CURA
Em busca de apreender a totalidade do ser estrutural, do 

homem no mundo, a filosofia existencialista heideggeriana afirma 
que só é possível diante da angustia.

Mas o que vem a ser angustia? O todo da angústia se dá como:

a) enquanto disposição é um modo de ser-no-mundo;

b) que ela se angustia com o ser-no-mundo;

c) pelo ser-no-mundo e, assim, manifesta “a pré-sença como 
ser-no-mundo que de fato existe” (HEIDEGGER, 2002, p. 255). “A 
pré-sença” é um ente que, sendo, está em jogo seu próprio ser. É a 
existência temporal e historicamente determinada. Está em jogo ser 

mais próprio, ser próprio é sempre como ela é. Nunca é algo que terá 
de ser aprendido, antes, é sempre como possibilidade de ser si mesmo.

É na disposição da angústia que essa liberdade de ser para o 
poder-ser mais próprio se dá. Daí a possibilidade de propriedade 
e impropriedade. Ser para poder-ser mais próprio quer dizer que 
a pré-sença (o ser) sempre precede a si mesma; ela sempre já é, já 
“está além de si mesma” (HEIDEGGER, 2002, p. 256). “Estar em 
jogo” é designada por “preceder a si mesma da pré-sença”, e não 
se trata de ser uma tendência isolada para um sujeito sem mundo, 
num homem. Antes, é o que caracteriza ser-no-mundo, ou seja, um 
entregar-se à responsabilidade de si mesmo. Concretizar o abandono 
da pré-sença se mostra pela angústia. É como se dissesse: precedente 
de mim mesma, só porque já sou-no-mundo.

É a partir do parágrafo 41 de “Ser e Tempo” (2002) que Hei-
degger ajuíza sobre a totalidade estrutural do ser-aí, Dasein, como 
Cura/Sorge. A partir desse parágrafo se pode inferir que para Hei-
degger a existência humana, o viver humano é Cura. Cura é uma 
característica ontológica do ser-aí/Dasein. Não apenas uma marca, 
mas a predisposição. O humano é cuidado. Diz-se da condição do 
ser-aí no modo positivo, autêntico que se dá pelo zelar, cuidar, vigiar 
por suas possibilidades de poder-Ser. Das potencialidades. Daqui-
lo que nos é dado pela vida, as potências, o projeto. Este cuidado 
refere-se também a cuidado para com os entes que nos servem coti-
dianamente, como os animais e as plantas. Os demais seres vivos que 
nos acolhem e nos mantém vivos, dos seres micro celulares até aqueles 
que nos alimentam ou nos aquecem, protegem, transportam...

Este cuidado também refere-se à atenção para com os outros 
humanos, com a saúde e a segurança deles e nossa própria. O cuidado 
para com nosso corpo sem o qual não há Ser.

Na sua forma negativa, na modalidade deficiente, carente, 
imperfeita, o cuidado se mostra na forma de indiferença, desinteres-
se e negligência. Heidegger também usa as expressões − e apresenta 
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distinções − cuidado e preocupação para Cura/Sorge. O ser-aí cuida dos 
entes intramundanos, daqueles que estão disponíveis para nosso uso, 
que nos são úteis, entes simplesmente dados: os objetos e as ferramentas. 
E se preocupa (ou solicita, agencia, promove, requer) em relação com 
os entes dotados do modo de ser da presença, aos outros humanos. 
Preocupamo-nos com nossos filhos, amigos, clientes, com as pessoas.

O cuidado de Heidegger considera o modo positivo de cuidar 
dos entes, abrange e demanda a prática do zelo, a conservação das 
coisas, a preservação ambiental natural e artificial, o clima organiza-
cional, os bons modos, a gentileza, por exemplo, de coisas que nos 
remetem às nossas realizações, nossos trabalhos, nossos rituais e prá-
ticas religiosas e do uso da linguagem. Assim, é possível afirmar que 
o ser-aí cuida um instrumento de trabalho, uma caneta, um bisturi, 
de um jardim, do conserto de uma cadeira, da manutenção de um 
programa de computador, do acesso ao processo eletrônico. Por isso, 
na sua forma deficiente, pode tomar a forma de negligência, indife-
rença, desleixo, desvirtuamento; “cuja força de comprovação é ‘apenas 
histórica’” (HEIDEGGER, 2002, p. 262). Ou seja, dependente do 
tempo porque gera consequências que marcam o tempo.

Com relação aos demais humanos e vivos preocupa-se, ou solici-
ta-os. Por isso, assume a forma de paciência, consideração, expectativa 
ou, em sua forma negativa: impaciência, competitividade, exploração. 
“Todo e qualquer comportamento humano é cuidado e se cumpre 
como cuidado. Seja o comportamento diligente ou negligente, te-
meroso ou seguro, preocupado ou largado, atento ou desatento, se 
cumprirá sempre como uma realização do cuidado” (FERNANDES, 
2011, p. 20, grifos do autor). Vê-se que os significados são amplos, 
abertos, mas profundamente atrelados ao sentido que assumem em 
nossa existência, no papel que desempenham no nosso dia a dia, 
sempre relacionados à coexistência, ao modo de ser-no-mundo; em 
todos os casos, no entanto, é o cuidado que nos tem, nos toma à mão, 
não somos nós que “tomamos cuidado”.

Heidegger apresenta “a autointerpretação da pré-sença como 

‘cura’” (2002, p. 263) pelo caminho de uma “construção” ontológica, 
pelo testemunho da antiga fábula romana de Higino:

Certa vez, atravessando um rio, ´cura´ (cuidado) viu um pedaço 
de terra argilosa: cogitando, tomou um pedaço e começou a lhe dar 
forma. Enquanto refletia sobre o que criara, interveio Júpiter. A cura pe-
diu-lhe que desse espírito à forma de argila, o que ele fez de bom grado. 
Como a cura quis então dar seu nome ao que tinha dado forma, Júpiter 
a proibiu e exigiu que fosse dado o nome. Enquanto ´Cura´ e Júpiter 
disputavam sobre o nome, surgiu também a terra (tellus) querendo dar 
o seu nome, uma vez que havia fornecido um pedaço do seu corpo. 
Os disputantes tomaram Saturno como árbitro. Saturno pronunciou a 
seguinte decisão, aparentemente eqüitativa: ́ Tu, Júpiter, por teres dado 
o espírito, deves receber na morte o espírito e tu, terra, por teres dado o 
corpo, deves receber o corpo´. Como, porém, a ́ cura´ quem primeiro o 
formou, ele deve pertencer à ́ cura´ enquanto viver. Como, no entanto, 
sobre o nome há disputa, ele deve se chamar ´homo´, pois foi feito de 
humus (terra). (HEIDEGGER, 2002, p. 263-264).

Também na mitologia grega há outra narração alegórica. Nela, 
a palavra “cura” provém do centauro mitológico “Chiron”; um se-
mideus filho de Cronos, deus do tempo; que é Saturno na mitologia 
romana. Segundo o mito, Chiron teria sido ferido em sua anca por 
Hércules. Chiron recebeu a imortalidade de presente de Zeus, também 
conhecido por Júpiter na mitilogia romana, seu irmão, também filho 
de Cronos. Como imortal, sua ferida era incurável e sua dor, em de-
corrência da imortalidade, também nunca teriam fim. Foi essa ferida 
dolorosa que permitiu que Chiron conhecesse a dor e tudo o mais 
que dela advém, a aflição, a agonia, o desgosto, a expiação. Por este 
motivo, trocou a imortalidade com o titã Prometeu, que tinha o dom 
do fogo que simboliza o conhecimento, a consciência, a luz (CAR-
VALHO, 2011, online).  

A fábula romana testemunha a constituição originária do ser, 
que se dá surgindo, num vir ao mundo pelas mãos modeladoras de 
um semideus, que era Cura. Tanto divino quanto humano, cura exora 
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a sua mesma condição. Pelo sopro de Júpiter, o homem recebe a vida, 
condição santífica, de fato, uma dádiva. O nome, humano, resolvido, 
cujo sentido é combinado leva, consuma o tempo, esgota a vida man-
tendo este eterno dilema entre o sagrado e o profano. Cuidado que 
nos gera, modela, mantém, nos dá identidade e carrega e resguarda a 
condição especial que advém da própria vida, que é divina. O Corpo 
se deteriora pelo conteúdo de que foi originado e pelo arbítrio de Sa-
turno-tempo. Mas cuidado é que deve manter esta condição. Paridos 
por intermédio de sua intenção, não podemos ser tão distintos de sua 
condição semidivina. Sendo no mundo na forma cuidado, mante-
mo-nos vinculados com a centelha divina. No descuido, no desleixo, 
quando negligenciamos cuidado. De fato, não Somos.

A versão grega carrega um sentido especial, pois a cura é 
apontada como o resultado de uma decisão, aspecto que interpreto 
fundamental: a escolha de Chiron. O que ela significa para nós, en-
quanto profissionais?

Chiron, de algum modo já havia experimentado a vida na di-
mensão humana, a dor e as aflições que dela provém assim como da 
condição humana, Ou seja, a troca da imortalidade, pela cura. Cura 
trouxe mais que a retirada da dor uma vez que a cura foi trazida pelo 
conhecimento, pela consciência, pela razão!? Escolher é sempre exer-
cício de liberdade que acessa uma possibilidade. Escolher, escolher, 
essa é a questão principal à ética.

Nos dois mitos, a cura dá a vida. A vida orgânica ou a vida 
que provém do pensar. A fenomenologia do cuidado “se move na 
dimensão da pergunta pelo sentido do ser” (FERNANDES, 2011, 
p. 20, grifos do autor). Em outras palavras, a condição primordial 
que o ser humano se dê na composição de corpo e espírito; ou de um 
corpo curado que advém do conhecimento. Em todo o caso, ente que 
pertence à cura é o homem “desde o início, o modo de ser em que 
predomina ser percurso temporal no mundo” (HEIDEGGER, 2002, 
p. 264, grifos do autor).

O sentido ontológico do termo cura, que distingue a constitui-
ção fundamental do existir do homem, tem dupla estrutura de projeto:

A perfectio do homem, o ser para aquilo que, em sua liberda-
de, pode ser para suas possibilidades mais próprias (para o projeto), 
é um ´desempenho´ da ´cura´. De modo igualmente originário, 
ela determina, porém, o modo fundamental desse ente, segundo o 
qual está entregue ao mundo da ocupação (estar-lançado).  (HEI-
DEGGER, 2002, p. 265).

Certamente que a interpretação ontológica não permite uma 
generalização ôntico-teórica que nos autoriza a afirmar que todos os 
comportamento e atitudes do homem são dotados de cura e guia-
dos por uma dedicação. A generalização é de ordem ontológica a 
priori e ela dirá que não se trata de propriedades que continuamente 
brotam, vêm ao mundo, e sim que se trata de uma constituição 
sempre subjacente. É isso que possibilita a interpretação ôntica, prá-
tica do homem como cura. “A condição existencial de possibilidade 
de ‘cuidado com a vida’ e ‘dedicação’ deve ser concebida como cura 
num sentido originário, ou seja, ontológico” (HEIDEGGER, 2002, 
p. 265). Assim, em seu conteúdo, a alegoria da cura, do cuidado, 
possui a marca determinante de que o humano pertence à cura e 
esta para o homem enquanto viver. Na analítica existencial de Hei-
degger (2002), cuidado é o próprio modo de ser do homem, como 
aquele que é no mundo, sendo esta a ideia mais originária quando se 
trata da fenomenologia do cuidar, a sua conformação ontológica, no 
pensamento heideggeriano, é a tradução da expressão Sorge como 
aparece em Ser e Tempo.

Paralelamente ao mito da cura, há uma obra de Fílon de Ale-
xandria, contemporâneo de Cristo, intitulada “Os terapeutas”. Nela, 
Fílon é porta-voz de uma comunidade, da qual pouco se sabe, mas 
que se caracterizava pela hospitalidade e atenção ao ser em todas as 
suas dimensões: alma, corpo e espírito. Os chamados terapeutas de 
Alexandria, ou terapeutas do deserto, postulavam uma visão não 
dual, considerando o homem como uma totalidade. Fílon desvelava, 
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segundo Leloup (2001), a condição humana dentro de um quater-
nário: “basar, soma, a dimensão corporal, nephesh, alma, a dimensão 
psíquica: nous, a consciência sem objeto, a dimensão noética da psique 
em paz e, finalmente, rouah, pneuma, o sopro, a dimensão espiritual” 
(2001, p. 9). Para os terapeutas, a saúde plena está para o corpo, à 
alma e o nous quando é habitado pelo espírito; “é a transparência do 
essencial no existencial” (LELOUP, 2001, p. 9).

Leloup (2001) afirma que os terapeutas eram hermeneutas, 
hábeis em interpretar as escrituras, a natureza e o coração; os sonhos 
e os eventos da natureza e as enfermidades eram assim, também sus-
cetíveis de uma interpretação e existir é interpretar; somos, enquanto 
ser-aí, interpretação, e pertencer ao ser é o mesmo que compreender 
o ser (HEIDEGGER, 2002). A tarefa primeira dos terapeutas era 
cuidar, “pois é a natureza quem cura”, cuidar antes do que “não 
está doente em nós, do Ser, do Sopro que nos habita e inspira”; 
cuidar também do corpo, haja vista que é templo do Espírito; cuidar 
do desejo, reorientando-o para aquilo que é essencial; cuidar do 
imaginal, das imagens arquetípicas que estruturam a consciência, 
e também cuidar do outro, através de serviço à comunidade (da 
concretização ética da atuação profissional), provocando assim o 
próprio centramento no Ser.

A fenomenologia do cuidar “verbaliza” qual é esta condição 
ontológica desde sempre presente no Ser do humano: cura.

Cura, cuidado como conceito possui muitas outras acepções, 
podendo assumir desdobramentos ônticos (que se relacionam com os 
objetos e práticas do mundo), como a ética e ações próprias na área 
da saúde e na educação.

A filologia aponta para a dupla derivação de “cuidado”, para o 
latim cura (cura), que é um sinônimo de cuidado, atenção, diligên-
cia, zelo e uma forma mais antiga, cuja grafia era coera, empregada 
em contextos de relações de amizade e de amor, expressando uma 
atitude de desvelo e preocupação. Primitivamente havia o verbo 

curo, curare, com o significado de cuidar de, olhar por, dar atenção 
a e tratar. (SARAIVA, 1993)

A evolução semântica da palavra cura, tanto em latim como 
nas línguas românicas, afirma o médico Jofre de Rezende, professor 
emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás 
(REZENDE, 2004) , ocorreu em várias direções, mas em torno da 
ideia de ação de cuidar, exercer ação sobre, tratar, como ocorre com a 
cura como sinônimo de pároco, aquele que cuida espiritualmente dos 
paroquianos; curador: pessoa designada para cuidar dos interesses de 
outra ou de alguma instituição, donde advêm as expressões: curador 
de menores, curador de família, conselho de curadores.

O termo curado é usualmente empregado para referir aquilo 
que recebeu tratamento especial, como acontece com o queijo exposto 
ao ar seco, a temperos ou defumações, ou o peixe deitado ao calor, 
ao sol, ao sal ou à fumaça, que são prática e expressão de uso muito 
frequentemente junto às populações ribeirinha e do litoral. Sobrevém 
também daí o termo curativo, entendido como tratamento de limpeza 
e medicamentoso de uma ferida. Esclarece ainda Dr. Jofre Rezen-
de, que, como termo de medicina, a mudança de significado se deu 
pelo fato de que a cura, no sentido de tratamento, no mais das vezes 
muda o curso da doença, restabelecendo a saúde de alguém. Por isso, 
deu-se a metonímia, na modalidade em que a mesma palavra expressa 
tanto a ação – os cuidados médicos – como o resultado da ação, qual 
seja, a recuperação da saúde.  Desse modo, cura passou a significar 
também o restabelecimento da saúde, à volta ao estado sadio, e esta 
nova acepção sobrepôs-se à primitiva no entendimento geral e no 
próprio vocabulário médico. Pela evolução semântica, o termo curar 
pode ser empregado tanto no sentido de tratar, cuidar de, como no 
sentido de debelar uma enfermidade, de restituir a saúde, de sarar.

A outra origem deriva de cogitare/cogitus, que exprime pensar, 
cogitar, colocar em atenção, interesse. Como se vê, a natureza da 
palavra “cuidado” inclui as duas significações, que não se contra-
põem; pelo contrário, estão intimamente ligadas. Para Heidegger, 
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essa expressão nada tem a ver com aflição, tristeza, preocupações 
da vida, como se revela onticamente em cada Dasein (ser-aí). Ao 
contrário, é perfeitamente possível como despreocupação, alegria, 
exatamente porque o Dasein ontologicamente entendido é cuidado, 
é cura. “Para onde se dirige o cuidado, senão no sentido de recon-
duzir o homem novamente para a sua essência? Que outra coisa 
significa isto, a não ser que o homem (homo) se torne humano 
(humanus)?”. (HEIDEGGER, 2005, p. 17).

Pelo povo candomblé, a cura ou cutilagem, é a denominação 
dada às escarificações, aos cortes na pele feitos em várias partes do 
corpo, dependendo da nação ou do grau de iniciação a que está rela-
cionada o ato da cura. O corte mais comumente realizado é no alto 
da cabeça do iniciado e assume a função de abrir o canal de energia 
por onde vibra o axé dos Orixás para o interior da pessoa. Os cortes 
também podem ser feitos nas laterais dos braços, no tórax, nas pernas 
e também na língua. As curas têm como objetivo principal marcar a 
iniciação na feitura de santo no corpo e as cicatrizes consequentes do 
ato serão tidas sagradas e permanentes. Por isso, definirão os futuros 
sacerdotes, a proteção para os seus males e a identidade cultural a que 
estarão ligados com o seu orixá (Yorubá), inkice e vodum (Angola e 
Congo), que são os espíritos que têm a missão de salvar a vida de seus 
filhos. (LODY, 2003, online).

Pode-se depreender que de qualquer acepção ou usos pos-
síveis, do sentido que se venha ocupar, do contexto de possíveis 
significados, há uma nuvem de sentidos com maior ou menor grau 
de proximidade àquele sentido ontológico. Mesmo naqueles cujo 
sentido dinâmico da ação de cuidar visa a gastar desvelos, vigiar, 
prevenir, acautelar, manter em severa vigília, em tudo se percebe o 
traço comum, do indelével, do permanente, do necessário, de dura-
douro, de essencial que distingue a expressão cuidar-cura-cuidado.

Assim, o ethos como costume é, para os humanos, a um tempo, 
norma de sua prática ou conduta e estrutura simbólica que permite à 
prática eticamente ordenada ser socialmente reconhecida e legitimada.

A prática profissional é ato de uma vida concreta que, como 
vida é potencialmente é um processo de crescimento que tende a uma 
plenitude ou vida perfeita, um projeto a ser concretizado que poderá 
ser ou não concretizado, mas enquanto práxis é resultado de uma de-
cisão, decidir praticar atos valorosos. Como quando alguém advoga, 
chama para si, para junto de si e assume “a causa”.

Há, todavia outro termo grego hexis que significa disposição 
prática. Em “Ética a Nicômaco”, Aristóteles (2002) descreve-a como 
sendo uma prática permanente, automática e despercebida perten-
cente a um plano ontogenético, ou seja, desde a sua criação, desde a 
origem; usualmente: hábito.  

O hábito pertence ao primado da razão prática, é uma dispo-
sição incorporada, uma postura, o lado ativo de um conhecimento 
prático.  Sua construção numa abordagem materialista é resultado da 
dominação e da inculcação. Numa perspectiva fenomenológica é o 
resultado da combinação da potencial vocação humana com a vontade 
estando estreitamente relacionadas pela existência de uma prática ou 
pela essência da condição humana.

Na vertente da ética das virtudes, que abarca quatro tarefas 
(compreender a moral, prescrever normas, justificar normas e des-
crever como elas cabem em nossas vidas), a virtude é a categoria 
fundamental da vida. É regida pela razão prática que atua na vida 
ética do sujeito individual e da comunidade, via atuação profissional, 
neste caso. Assim sendo, articulada na continuidade da vida, a partir 
da própria existência concreta do ser humano.

A virtude exprime precisamente e potencialmente, na perspec-
tiva heideggeriana, a  arrumação do sujeito-homem-trabalhador ao 
horizonte de potencialidades-projetos através de sua práxis. Virtudes 
são aqui identificadas como qualidade do indivíduo e como possibi-
lidade para seu crescimento contínuo ante a existência humana na 
vivência individual e comunitária em busca da auto realização, pois 
o humano busca e se orienta continuamente para progredir no seu 
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agir segundo a virtude.

A particularidade, ou seja, a dimensão objetiva da virtude, neste 
caso ética do cuidado, constituiu um momento mediador dos princípios 
universais e da ação singular, particular que se integra ao seu processo de 
efetivação as condições constitutivas do sujeito. Essas condições podem 
ser intrínsecas ou extrínsecas, como as atividades psicológica, social, 
cultural, que caracterizam a situação na qual o humano se encontra en-
quanto ser vivente, racional e livre situado no mundo (estar-no-mundo) 
e em relação com o Outro (estar-com-o-outro), pois o ser humano é 
um ser estruturalmente situado.

Para a reflexão filosófica sobre o exercício da razão prática o 
momento da particularidade tem suas bases na ação concreta seja por 
meio de atitudes, sejam pelos modos de vida expressos nas formas de 
linguagem, nas ações éticas, ou, ainda, quando se fazem presentes na 
vida do sujeito as normas e valores do ethos vivido, lugares frequenta-
dos, práticas veladas, pactuações silenciosas...  Portanto, o momento 
da particularidade no exercício da razão prática, na vida ética, tem 
como ponto de partida a inter-relação entre o ethos e a práxis.

Em outras palavras, é a particularidade que permite ao sujei-
to-profissional agir e viver de acordo com seus costumes e hábitos de 
forma virtuosa na situação em que se encontra situado.

Heidegger afirma que o humano expressa pelo seu estar-no-
-mundo e pelo seu estar-com-o-outro, elementos que o constituem 
um ser estruturalmente situado no mundo e em constante relação, 
logo existir ético.

Assim, virtude, situação e existir ético constituem uma sequen-
cia de categorias na qual a situação assume a função mediadora a 
partir da qual a virtude do cuidar pensada inicialmente como uma 
universalidade, já que existente em todos os seres humanos, como 
hábito (hexis) ou potencial de atividades porque resultantes da decisão 
tornam-se forma concreta de existência ética.

Por sua vez, a existência ética é um movimento permanente de 

acesso do humano a uma identificação existencial direcionada ao Bem 
considerado a partir da razão e da vontade.

Diante da perspectiva de crise da valores e de suas manifestações 
no ser e no mundo, este escrito compreendeu, na fenomenologia do 
cuidar uma possibilidade de abertura para mudanças, pois o(a)  advo-
gado(a) deve ter consciência de que o Direito é um meio de mitigar 
as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um 
instrumento para garantir a igualdade de todos, todavia, deve também 
zelar pela sua liberdade e independência.

Na parte IV de “Ser e tempo”, é apresentada a abordagem 
social da teoria do Dasein; lê-se que o encontro com outros não é 
fortuito e secundário à subjetividade do humano, ao contrário, é 
essencial e integral nas realizações recíprocas do Ser no mundo. O 
modo como nos confrontamos com os outros em ação ou inação 
nunca é uma relação-coisa simplesmente. O modo funcional de 
outro humano (clientes...) é sempre um modo existencial de Ser. 
É um encontro de diferentes seres-aí e compreender a pré-sença de 
outros é existir. “Ser no mundo é ser-com”.

Somos lançados no mundo entre outros e responsáveis pela 
interpretação e realização do próprio “existir”, somos-no-mundo-
-com-outros, e acabamos não sendo nós – Ser – mesmos. Passamos a 
existir sob os termos de referência de outros e nosso Ser se torna ficção, 
alienando-se de si mesmo. Deixamos de Ser para sermos outros, Ser 
eles, que em última análise é ninguém. Distanciamo-nos da respon-
sabilidade da integridade do meu Ser.

Alcançar a totalidade do ser-no-mundo (o que é uma utopia) 
não é possível a partir da montagem, da justaposição de existências. 
Diz-nos Heidegger que o Ser que sustenta o todo estrutural se mostra 
num olhar completo, pronto, acabado, que “perpassa esse todo no 
sentido de um fenômeno originalmente unitário, que já se dá no todo, 
de modo a fundar ontologicamente cada momento estrutural em sua 
possibilidade”. (2002, p. 244).
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Se for assim, não há como fazer uma interpretação que reúna à 
moda de uma coleção ou compilação de existenciais porque o caráter 
existencial básico da existência autêntica é essencialmente distinto. É 
diferente do ser de algo simplesmente dado porque a cotidianidade, a 
experiência cotidiana do mundo, continuamente, está orientada para 
o mundo, por isso, não é capaz de nos oferecer uma análise ontológica.

Uma compreensão do ser pertence à estrutura do ser e “é sendo 
que a pré-sença está aberta a si mesma em seu ser” (HEIDEGGER, 
2002, p. 245). Há, entretanto, uma disposição privilegiada para esta 
abertura: a angústia. É o modo de abertura no qual a presença é colo-
cada diante de si mesma, acessível de modo mais simples e abrangente.

Esse fenômeno foi colocado por Heidegger à base da análise 
como uma disposição, uma condição preliminar e suficiente, pois o 
que dela se abre igualmente retira seu ponto de partida do fenôme-
no da de-cadência, do dar-se conta de e, assim, demarca a angústia 
de outro fenômeno, o temor.  Enquanto possibilidade, a angústia 
“oferece o solo fenomenal para a apreensão explícita da totalidade 
da pré-sença. E a totalidade do ser da presença se desentranha como 
cura” (2002, p. 245), como cuidado, tal qual acabamos de descrever.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Heidegger afirma que a angústia é geralmente percebida como 

um sentimento parecido com o medo diante de algo ameaçador. No 
entanto, o que é percebido como ausente na experiência da deca-
dência, da crise de valores, no vazio que caracteriza a angústia, não 
pertence à realidade como dada, portanto a angústia, neste caso, não 
se parece com o medo, esse tem objeto definido. É concreto. O que 
determina a angústia é simplesmente o fato de o humano se perceber 
como ser-no-mundo. Trata-se de um sentimento (disposição) que, 
para Heidegger, não tem uma razão específica, simplesmente se mani-
festa como se o mundo perdesse o seu sentido, condição fundamental 
para a reflexão e a ação necessárias à ética.

Encerra-se assim a alça de uma espiral que pretender propor 

a fenomenologia do cuidado como uma ética, como um constructo 
passível de orientar nossa razão prática e nosso fazer profissional.
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DOS BASTIDORES PARA A CENA: A 
RADIONOVELISTA DE ARAGUARI
Eliene Rodrigues de Oliveira

INDICAÇÕES AO LEITOR: A partir do nosso olhar percorremos os caminhos 
artísticos (no lugar de criador e/ou apreciador) com passos fincados nas nossas 
raízes, histórias e memórias (algumas das quais, fraturadas). O meu lugar neste 
texto é o de leitora de memórias coletivas fraturadas (de um recorte que se esten-
de da época da ditadura Vargas até a ditadura militar) estampadas em diversos 
trabalhos artísticos que me levaram ao encontro da radionovelista mineira ainda 
pouco lembrada no mundo literário: Odette Machado Alamy.

AS IDEIAS AQUI APRESENTADAS SÃO UMA COSTURA DE FRAG-
MENTOS DE TEXTOS DOS BASTIDORES DA MINHA PESQUISA DE 
MESTRADO: retalhos de um tempo de reflexões, angústias e dúvidas guardadas 
que, aqui/agora, ganham novo espaço, lugar e voz. Um corpo de rabiscos que 
não segue um rigor acadêmico, uma linearidade do tempo, tampouco um estilo 
literário, mas que permite ao leitor (ou pelo menos tenta permitir) o seu próprio 
percurso no tempo.  A ideia elementar dos retalhos (que seguem datados para 
melhor esclarecer ao leitor): o que se aprende com os retalhos que nem sempre 
vão para a costura principal (no caso, a dissertação)? O que se escreve e se frag-
menta no filtro das publicações? O que se pode desaprender e/ou reconstruir 
com o decurso do tempo. 

Motivações
6 de outubro de 2017. Último dia de atividades da sexta 

edição do Encontro Internacional de Direitos Culturais – UNIFOR 
(VI EIDC). Saio das atividades e recebo uma mensagem-convite de 
Inês Virgínia para compor um livro com temática feminina (orga-
nizado por Ezilda Melo). Um sorriso e um pensamento: “conheço 
Ezilda dos fios invisíveis sobre Direito e Arte guiados pela sua pesquisa 
sobre Ariano Suassuna”. Outro pensamento em sorriso: “quanta sen-
sibilidade de Inês! que me faz acreditar no “Direito Sensível”. Como 
é bom enxergar o florescimento de delicadezas das vozes femininas 
que estão em cadeiras emblemáticas do Poder Judiciário”. Desafio 
aceito, Inês! Tenho guardado alguns rabiscos sobre a radionovelista de 

Araguari-MG, ainda tão pouco conhecida no Brasil, ainda tão pouco 
estudada nas escolas (especialmente, nos cursos superiores).

Voltar ao tempo....
9 de janeiro de 2013. Uma luta a cada página. Folhas brancas. 

Tons envelhecidos. Esperam. A repetição. Dos intervalos. Dos dias. 
Dos cafés. Quebra do silêncio. Uma lembrança a cada construção. 
Dos fatos. Mistura. Realidade. Ficção. Rastros. Dos personagens. 
Busca de fidelidade. Pesquisa. Escrita que o relógio não espera. Desa-
fia a tênue linha. Do real e imaginário. Necessidade de leveza para o 
peso da história. Que paralisa. Ouvi que Odette alegrava a cidade! Li 
“a radionovelista de Araguari”. Imaginei que o advogado se alimen-
tou da sua sensibilidade. Espelhou nos autos processuais a realeza. 
Transformadora. Das artes. Casamento difícil. E-difício. Direito no 
Teatro....Um trabalhão. Um crescimento. Pela tentativa. Pela busca. 
Esse ir ao encontro do tempo. Por vezes de encontro ao tempo. Deixei 
de pensar o que pensava. Briguei com palavras e ideias. Quero diva-
gar um pouco. Pausa para prosseguir. Um eclipse. Até virar a página. 
Difícil. Tão difícil! Rabisquei feito uma louca. Páginas ocas....

Uma luta a cada página, um eclipe: contextualização
O trecho acima compõe os bastidores da escrita da disserta-

ção que desenvolvi sobre os desdobramentos artísticos de O Caso dos 
Irmãos Naves (clássico erro jurídico de Araguari-MG), junto à Uni-
versidade Federal de Uberlândia-MG, no período de 2011 a 2013, 
sob orientação de Luiz Humberto Martins Arantes.

“9 de Janeiro de 2013” compõe parte das minhas angústias sobre 
um tema profundo, dolorido, doído e obscuro: pesquisar, em tempo 
acelerado, um recorte temático profundo cujos fios de memória nos 
levam aos porões de uma história sangrenta nos tocam os sentidos,  nos 
paralisam e nos cortam a voz, feito partícipes dos protagonistas-reais.

Onde encontrar forças e leveza para continuar o mergulho 
sobre o Caso dos torturados de Araguari (que representa a memória 
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dos prisioneiros políticos e dos desaparecidos, não só do Brasil, da 
América Latina, mas de quase todo o continente)? Onde buscar ins-
pirações para a continuidade da escrita de um trabalho cuja pesquisa 
te aprofunda num campo de dores e te conduz num labirinto som-
brio e sangrento, num verdadeiro calvário? Como fazer a releitura de 
um tempo que não deve cair no esquecimento cujas dores femininas 
transportam-se no tempo e escancaram as mazelas das mulheres pri-
sioneiras, violentadas e desaparecidas (em metáforas e símbolos) pelas 
mãos dos homens? Como ressignificar a dor em arte? Como ler, reler 
e ler de novo trechos sobre a tortura de uma mãe sexagenária sem 
encontrar, no próprio tempo, dores que se repetem no seu tempo?

Nos porões da pesquisa, meio a pesadelos, Odette Alamy 
veio como um bálsamo. Um alento. Sensibilidade artística. Ilumi-
nou buscas futuras que, ali, naquele percurso, não havia espaço para 
aprofundar. Aguçou o desejo de seguir caminhos sobre a relação entre 
Direito e Arte. No decorrer do trabalho, pela necessidade de colocar 
em prática exercício artístico, iniciei um processo de escrita drama-
túrgica sobre o Caso. Não! Escrever não aliviava o peso da história 
absorvida no corpo de quem pesquisa torturas. Entrar no processo 
criativo de escritas fraturadas é um exílio nos porões históricos, é 
encontrar o material que será fluxo vital para uma possível realidade 
cênica com encontro no pesadelo da história. Em recorte. Na raiz do 
signo cênico surge a sensação da navalha na carne. Elemento fundador 
de uma reflexão social que ainda não rompe as fronteiras da ignorância 
dos povos nos tempos. Da década de 1930 até o momento presente 
tem-se a impressão de que as histórias não habitam as linguagens de 
comunicação entre os silêncios fraturados e as multidões (muitas vezes 
massa de manobra). As comunidades parecem não acessar os códigos 
de violências. E é meio a essas angústias (que ainda não cessam), 
porque coletivas, é que surge a radionovelista. Tão importante no 
passado, tão necessária no agora para as releituras dos tempos.

10 de dezembro de 2012. Tiro os óculos. Piso sobre todos os 

jornais da época espalhados no chão. Abro a janela. Uma lágrima sob o 
azul do céu. Memória de dor. Magnitude solar. Livro. Filme. Música. 
Teatro. Documentário televisivo. Signos, atuações e poéticas. Variadas 
formas. Variadas linguagens artísticas. Silêncio. Os olhos de Dona Ana 
encontram Odette. Os de Odette, o coração de Dona Ana. Silencio. 
Cio. Sensibilidade feminina. Foi Detinha quem pediu ao Alamy para 
defendê-la? A avozinha de Heloísa (filha do casal). A avó advogada. 
Ana. Dona. Território. Sagrado. Sentimentos. Sensações. Emoções. 
Presença. Referencial. Da marginalidade. Da divindade. Da diferença. 
Da indiferença. Multidão. Edifício. EdifiCAI! 

OS OLHOS DE DONA ANA ENCONTRAM ODETTE

Do arquivo pessoal de Marina Person. Filme “O Caso dos Irmãos Naves” (1967). 
Locação em Araguari.  Cena: João Alamy Filho. Odette Alamy. Dona Ana Naves. 

Antigo casarão da família Alamy.

Ana Rosa Naves (Don’Ana). Bondade simples e franca.  
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Sexagenária que foi violentada da década de 1930 até a década 1950 
por um erro judiciário. Assistiu aos filhos (Sebastião e Joaquim) 
serem torturados e condenados por um crime inexistente. Enquanto 
toda a Araguari  silenciava face à truculenta polícia (e ao judiciário 
subserviente) a mãe dos Irmãos Naves buscou expandir sua força 
e voz. Por duas vezes procurou o advogado João Alamy Filho para 
atuar na causa. Ele recusou. Na terceira vez, porém, o procurou 
para protegê-la, acabara de sair da delegacia e ter sido violentada. 
Na frente dos filhos. Foi aí que ele enterneceu. Dona Ana recusou 
assinar os papeis escritos pela mente fértil do Tenente que atuava 
no caso. Aguentou anos a fio o desenrolar do erro judiciário (tanto 
as violências, a condenação, quanto o período em que os filhos 
cumpriram a pena do crime imaginário) e provou a inocência dos 
filhos (e a sua). Em 1958 recebeu o Prêmio A MÃE BRASILEIRA 
DO ANO com honrarias da esposa de J.K.. Foi a primeira vez que 
ela foi a capital mineira. Quando bateu asas João Alamy publicou a 
seguinte matéria jornalística intitulada “D. Ana Rosa Naves”

1958. D. Ana Rosa Naves vai pela primeira vez a Belo Horizonte e 
Rio, para receber o título sumamente honroso de Mãe Brasileira do 
Ano, conferido à virtude da mãe brasileira. 
A ela essencialmente conferido por sua heróica conduta na defesa 
de seus filhos Joaquim e Sebastião Naves, no correr do tormentoso 
processo que resultou o fabuloso erro judiciário, impropriamente 
chamado de Araguari.
A nós que a vimos em juízo, que lhe acompanhamos os passos, no 
correr daquela tragédia, conforta-nos não apenas a lembrança de que 
ela viveu estoicamente aqueles dias, sobrepondo-se ao sofrimento e à 
tortura, no amparo de seus filhos martirizados e, principalmente, a 
lição de desprendimento e de resignação, e, sobretudo, da carinhosa 
bondade, que ela soube difundir por sua atuação e por seu exemplo 
em torno de sua família e daqueles que lhe viram os dias amargos e 
a conformação cristã de sua virtude religiosa.
Ana Rosa foi bem o símbolo da Mãe Brasileira. Estóica. Prudente. Vir-
tuosa e Sensata. No recolhimento de seu lar, na projeção de sua família.
Episódio admirável de sua vida é aquele em que, após sua prisão e 

torturamento junto de seus filhos, segregada da sociedade e de seu 
convívio, ela retornou ao nosso lar, já não para nos pedir a prote-
ção profissional para seus filhos, porém para nos solicitar a caridade 
cristã de ampará-la no seu sofrimento, de evitar-lhe novas sevícias e 
torturas injustas e injustificáveis.
Nesse estado de espírito, como descrevemos em nosso livro, ingresso 
pelo nosso lar e ali refugiada nos contagia por seu exemplo, por sua 
argumentação, por sua bondade simples e franca e nos demove de 
nossa resistência à defesa de seus idolatrados filhos, convencendo-nos 
afinal da sua inocência.
Brava e heróica inocência ante a tortura, levando-os ao martírio 
glorioso dos justos injustiçados, mas conformados e autênticos na 
dor cristã e transfigurados no exemplo magnífico de Cristo, hoje 
levados à sua Glória Eterna.
Mãe extraordinária, que, por sua dedicação incomum, infundiu a 
coragem do exemplo pelo sofrimento pessoal à resistência dos filhos, 
e que lhes sobreviveu, como que para seguir-lhes as pegadas na senda 
final da eternidade. Esperou, por assim, que seus filhos, para quem 
era indispensável, lhe precedessem no caminho final. E, logo depois 
de Sebastião, eis que se apresenta também ao Tribunal Supremo, em 
busca da reparação e da justiça que nem ela, nem os filhos encon-
traram entre os homens.
O seu nome, Ana Rosa, há de ficar para sempre ligados aos de Sebas-
tião e Joaquim, aureolados pelo martírio, como entesouramento para 
a Glória Eterna. Há de ficar na lembrança de Araguari, de Minas e 
do Brasil, historiando outra página de bravura qual moderna mãe 
de novos Gracos, redimindo uma Roma atualizada, para remissão 
de espírito materno no seio da sociedade coetânea.
E, sua vida, Ana Rosa foi bem a vida dos santos eleitos pelo Senhor 
para participarem de sua gloriosa felicidade pelos séculos dos séculos.
Ontem, 2 de julho de 1963, Ana Rosa, sua alma se encontrou o seu 
Criador nos abismos insondáveis do amor eterno. Lembra, pois, 
de nós! Lembra daqueles que a amaram e deram o prazer dessa re-
tribuição! Mas, lembra também daqueles que não tiveram ou não 
conheceram suas mães naturais! Acima de tudo, lembra daqueles que 
as tiveram e conheceram mas que não tiveram ou não mereceram 
a felicidade do carinho maternal! Lembra principalmente daquelas 
que por aí vivem e não sabem ser mães!
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Descansa em paz, Ana Rosa, mas não descanse na Glória do Senhor 
sem olhar e sem pedir por todos nós!

Feito uma oração a homenagem acima permite uma analogia à 
Ana Rosa como sendo a advogada-primeira do Caso. A força materna. 
O sagrado feminino. A Grande Mãe. 

A radionovelista de Araguari: a primeira pianista diploma-
da do triângulo mineiro

A esposa do advogado defensor dos Irmãos Naves (que es-
creveu o livro O Caso dos Irmãos Naves: o erro judiciário de Araguari, 
lançado em 1960 pela Editora Círculo do Livro), Odette Macha-
do Alamy foi uma grande escritora de radionovelas, com uma rica 
produção no período dos anos 1940 aos 1960. É o que nos revela 
Glenda Rose Gonçalves Chave (2007) na sua dissertação A RADIO-
NOVELA NO BRASIL: um estudo de ODETTE MACHADO ALAMY 
(1913-1999): espaço para divulgar a obra da mineira Odette Alamy  
(e sua importância no contexto social brasileiro no início do século 
XX) e contribuir para o avanço de estudos sobre o resgate de escri-
toras brasileiras. 

A pesquisadora, a partir da análise dos escritos O Passado Voltou 
e o Pecado de Margareth, nos apresenta o olhar da mineira sobre temas 
polêmicos para a época, a exemplo do casamento, igualdade de di-
reitos, incesto, infanticídio, existência de filhos legítimos, condição 
de “mãe solteira”, adultério feminino, dentre outros, demonstrando 
que Odette Alamy se posicionava em prol dos direitos femininos em 
contraposição aos valores machistas. Numa época de censura Odette 
Alamy utilizava-se da sua escrita para adentrar no universo das donas 
de casa com temas tabus sobre a inserção da mulher na sociedade. 
(CHAVES, 2007, p. 131-132).

Segundo Glenda Chaves, Odette Alamy nasceu em Guardinha 
(distrito de São Sebastião do Paraíso-MG) em 1913 e, ainda criança, 
foi morar em Araguari-MG. Em 1928 mudou-se para São Paulo, 
para estudar piano, no Conservatório Dramático e Musical, tendo 

sido aluna de Mário de Andrade (na disciplina “História da Música) 
e, de Villa Lobos (no curso de Canto Orfeônico). Em dezembro de 
1931 Odette conheceu João Alamy Filho (que estudava Direito na 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, em Belo Horizonte) 
e os dois seguiram namoro, por meio de cartas, de 1932 a 1933. Ela 
em São Paulo. Ele, na capital mineira.  Em 21 de março de 1933 for-
mava-se, nas palavras da pesquisadora, “a primeira pianista diplomada 
do triângulo mineiro”. (CHAVES, 2007, p. 50-51)

De volta para Araguari a artista que, até então, assinava Odete 
(com apenas um “t”) movimenta a cultura local com recitais e atua 
como professora de piano, música e arte dramática no Colégio Sagra-
do Coração de Jesus. Em 19 de fevereiro de 1935 sela casamento com 
João Alamy Filho (ele com 27 anos e ela com 21). Em 1936 nasce 
sua primeira filha: Heloisa Maria Machado Alamy. Em 1937, inicia-
-se o seu percurso na demanda judicial já citada: o Caso dos Irmãos 
Naves. Em 1943 (com mais quatro filhos) mudam-se para São Paulo 
para retornarem a Araguari após seis anos (1949), período em que a 
pesquisadora denomina de boom artístico e literário de Odette, mo-
mento em que marcou forte presença na produção cultural da cidade 
na música, teatro, educação e literatura. (CHAVES, 2007, p. 53-56)

Promissores foram os anos de 1950 para a produção artística 
de Detinha (apelido carinhosamente dado a ele por João Alamy desde 
o período de namoro registrado nas cartas) foram promissores e de 
intensas atuações sociais, notadamente em prol de campanhas bene-
ficentes (dedicando parte dos recitais para pobres e crianças carentes). 
Nas palavras de Ghaves (2007, p.58): “diferentemente do perfil das 
mulheres dos anos 50, ela não exercia as funções exclusivamente do-
mésticas” conciliando os compromissos do casamento, lar e filhos, 
com o exercício do magistério e da produção artístico-cultural. Nesse 
período ela adentra na dramaturgia infantil. Tanto escreve, quanto 
dirige os espetáculos, conforme aponta o jornal abaixo (Gazeta do 
Triângulo, de 6 de março de 1955) em matéria intitulada Um grande 
espetáculo infantil de arte que destaca a direção de 40 (quarenta) 
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crianças de 2 a 11 anos. É o que diz:
Jornal Gazeta do Triângulo. 6 de março de 1955. p.4

É sabido que na década de 1940 o rádio ganhou destaque e 
indispensabilidade na vida brasileira. Nas palavras de Chaves (2007, 
p.60) “seu lugar nas casas é o de honra, e sua participação na vida co-
tidiana passa a ser central, assim como a televisão o seria nas décadas 
posteriores.” Nesse período pujante a mineira, durante um período de 
repouso pós-cirúrgico e se distraindo por meio do rádio, toma nota de 
um concurso de escritores de radionovelas em São Paulo, se inscreve, 
é contemplada e inicia-se o percurso de uma das grandes radionove-
listas brasileiras. Escrevia em Araguari-MG e envia, pelo correios, as 
suas obras para São Paulo (com  participações em horários nobres). 
(CHAVES, 2007, p. 61-62)

Isso aconteceu em 1952. A sua primeira radionovela: Sou Ino-
cente. Concurso da Rádio São Paulo. A novela, sob o pseudônimo de 
Rosa Negra, foi transmitida ainda em 1952 e teve grande sucesso de 
público, conforme aponta matéria do Jornal Gazeta do Triângulo, de 
12 de junho de 1955:

Araguari nos revela frequentemente novas surpresas. Ainda agora 
estamos informados de que a Rádio S. Paulo acaba de lançar em seus 
programas uma novela de autoria de d. Odete Alamy, cujo título é A 
OUTRA CANÇÃO. Está sendo irradiada das 3as, 5as e sábados às 9 
e 30 da manhã, em programado patrocinador por um grande labora-
tório de S. Paulo. [...] Temos lido seus contos, crônicas e artigos, em 
nossos jornais e revistas; há pouco escreveu, musicou e levou à cena 
no Colégio das Irmãs, uma bela peça teatral; não  há muito tempo, 
venceu um concurso de novelas, na mesma rádio S.Paulo, colocan-
do-se em segundo lugar, mas sendo sua novela, “Sou Inocente”, a 
primeira a ser irradiada, em Junho de 53, sob o pseudônimo de Rosa 
Negra. Agora, sob seu próprio nome, aquela poderosa e conceituada 
difusora vem de lançar outra novela de dona Odete.

Gazeta do Triângulo, 12 de junho de 1955
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07 de outubro de 2012. A escrita do autor demonstra um 
esmero. A escrita ultrapassa uma narrativa de tecnicismo jurídico 
e atinge uma escrita literária (sem querermos aqui saber qual é o 
estilo). Escrita apurada, com traços literários que denota sensibili-
dade. Que advogado é esse? Que escritor é esse? É um advogado que 
estudou Direito na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
enquanto sua namorada estudava música em São Paulo. Trocavam 
cartas. Percebe-se, na sua escrita (do Alamy) um estilo confessional, 
o hábito da leitura e da escrita. O hábito da troca de cartas. Uma 
escrita intimista. Traços que permitem pensar sobre a escrita do 
livro. Essa experiência de escrever, de registrar seria influência da 
radionovelista? Várias são os artigos que ele escreveu para os jornais. 
Tudo isso está sinalizado no seu livro. Curiosamente, há um distan-
ciamento: ao abrirmos o livro, ele agradece a sua esposa (dedica o 
estímulo da escrita do livro à ela), mas não menciona a escritora, 
artista. E sim, a esposa, mãe de seus filhos. A Companheira.

Alamy dedica o estímulo da escrita do livro à ela, mas não 
menciona a escritora.

Inegável a importância do livro de Alamy (sobre o Caso), 
material de memória a ser perpetuado, para a história brasileira, 
especialmente pelo registro de trechos dos autos processuais que só 
foram disponibilizados muitos anos depois. O pano de fundo do 
infortúnio dos dois irmãos, o período da ditadura Vargas. O filme, a 
primeira denúncia da ditadura militar, uma adaptação do livro feita 
em 1967 (por Luis Sérgio Person e Jean-Claude Bernardet), uma 
metáfora da ditadura militar.

A radionovelista está dentro da história dos Naves (conforme 
passagens do próprio livro de Alamy) e, tem-se a impressão de que 
a história dos torturados também está dentro dos escritos da radio-
novelista. “Com uma produção de pelo menos quinze radionovelas 
e cinco peças curtas, a autora, por inserir-se nesse momento privile-
giado da cultura brasileira, merece ser mais conhecida e estudada.” 

(CHAVES, 2007, p.09)

12 de fevereiro de 2013. O papel das artes ainda contri-
buiria para um melhor funcionamento da máquina judiciária? 
Sensibilizaria as pessoas? O texto jurídico que passa todos os dias 
pelas mãos de serventuários de justiça, advogados, promotores, 
juízes, desembargadores, reflete, de certo modo, a bagagem cul-
tural de quem o escreve (pelo repertório, pela linguagem, pela 
ortografia)? Nos autos processuais estão “causos” que, ao serem 
lidos (e/ou assistidos) nos palcos, nas telas de cinema (e/ou televi-
são), serão confundidos com ficção.

10 de março de 2013. Para além de um trabalho teórico, 
esse caminhar, esse percorrer durante esses dois anos, me fez olhar 
para dentro de mim e perceber o quanto somos vaidosos, o quanto 
ficamos fechados em nossas histórias e perdemos a oportunidade 
de nos encontrarmos e espelharmos em histórias alheias. No início 
da pesquisa, ouvindo os colegas dizerem sobre seus objetos de 
trabalho, me cutucou angústia. Em vários momentos pensei sobre 
o quanto poderia ter sido mais leve trabalhar com flores, risos, 
crianças e música. Por que trabalhar com um assunto tão impreg-
nado de dor? Hoje eu percebo (será?) que foi e é uma experiência 
fortalecedora. Visitar os lugares onde esses personagens derrama-
ram sangue e não desistiram da luta me alimentou de coragem. 
E essa luta, nós, lidadores da área cultural, seja em que dimensão 
for (artista, gestor, pesquisador cultural) tem que ser encarada de 
frente. No mundo jurídico, a história dos Naves contradiz com a 
velha expressão “o que não está nos autos não está no mundo”. E 
quando o que está nos autos é pura invenção? Essa limitação do 
juiz que ele só pode decidir algo de acordo com o que ali foi apre-
sentado é muito bem contestada (e provada) no Caso dos Naves.  
Toda a verdade estava fora da historieta carimbada e assinada pelos 
doutos. Toda a verdade estava escancarada e ninguém viu. Será 
que ninguém viu?
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Será que ninguém viu?
Li, reli. Era para ser a conclusão. Foi para o lixo. E aqui, no 

livro da Ezilda está.

À todos que aqui me emprestam seu tempo, olhos e ouvi-
dos, gratidão!

O texto não é um diário de bordo. Talvez cacos. Tal qual é a 
história de muitos torturados. É com o tempo, por meio de muitos 
olhares que os cacos se juntam. E nos revelam preciosas vozes femi-
ninas, tal qual a de Odette. Que seus escritos possam ser visitados. 
Para o despertar de mais mulheres nos seus trabalhos. Sob inspirações, 
quem sabe, de bravas guerreiras feito Dona Ana.
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MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA: 
SERVIÇOS DE ATENÇÃO E CARACTERÍSTICAS 
DA DEMANDA NA CIDADE DE NATAL/BRASIL 
Magda Dimenstein
Maria Aparecida França Gomes
Jaqueline Torquato
Eliane Silva

Introdução 
A violência contra a mulher, mais especificamente denominada 

de violência de gênero é caracterizada como “qualquer ação ou conduta, 
baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual 
ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto no privado” 
(Brasil, 2011, p. 19). Trata-se de um grave problema social e de saúde 
pública na contemporaneidade. A violência doméstica é a forma de 
violência mais frequente sofrida pelas mulheres. Segundo Schraiber e 
Oliveira (2003, p. 10) “são atos e comportamentos dirigidos contra a 
mulher que correspondem a agressões físicas ou sua ameaça, maus tratos 
psicológicos e abusos ou assédios sexuais, e desrespeito aos seus direitos 
na esfera da vida reprodutiva ou da cidadania social”. 

O Brasil registra altas taxas nesse sentido, mas apesar da mag-
nitude do problema, ele é praticamente invisibilizado por questões de 
ordem cultural, pois há um determinado padrão de violência contra as 
mulheres que já está naturalizado e banalizado. O impacto da violência 
doméstica só é sentido em função do aumento na utilização dos serviços 
públicos de saúde, a despeito das inúmeras barreiras existentes na rede 
assistencial, que vão desde os problemas em termos de organização da 
atenção, da ausência de mecanismos de detecção precoce, da falta de 
protocolos para registro e seguimento dos casos, até concepções e prá-
ticas preconceituosas em relação ao tema. 

De acordo com as autoras acima, é possível observar na figura a 

http://migre.me/dcL7W
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seguir a trama de problemas de saúde associados à violência domésti-
ca. O âmbito da saúde pública tem, geralmente, pouca competência 
resolutiva, é iatrogênico, há oferta insuficiente e inadequada de espa-
ços onde as dimensões psicossociais possam ser trabalhadas, enfim, 
tem impactado de forma muito limitada na vida das mulheres que 
sofrem com a questão da violência. 

Figura retirada de Schraiber e Oliveira (2003)

Com base no Mapa da Violência 2015: homicídios de mulheres 
no Brasil (Waiselfisz, 2015), dos atendimentos registrados em 2014 
por violência de diversos tipos no Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde, que registra os aten-
dimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), de três deles, dois foram 
de mulheres que precisaram de atenção médica por violência doméstica, 
sexual e/ou outras, revelando a magnitude do problema no âmbito 

da saúde. A violência física tem destaque, representando quase 60% 
dos atendimentos. O Rio Grande do Norte registrou 1.260 casos de 
mulheres e 774 de homens em 2014, ocupando o primeiro lugar em 
agressões feitas por pessoas conhecidas da mulher. Porém, há um dado 
alarmante no relatório: no ano de 2013 “5,7% das mulheres maiores de 
18 anos do país sofreram algum tipo de violência de pessoas conhecidas 
e/ou desconhecidas” (p.67). Sobre as reincidências, que ocorrem em 
quase metade dos casos, Waiselfisz (2015) revela um dado preocupante: 
“a violência contra a mulher é mais sistemática e repetitiva do que a 
que acontece contra os homens. Esse nível de recorrência da violên-
cia deveria ter gerado mecanismos de prevenção, o que não parece ter 
acontecido. Essa sistematicidade se acentua na idade adulta e entre as 
idosas” (p.53). A violência é também umas principais causas de morte 
de mulheres. De acordo com Waiselfisz (2015), 

Com sua taxa de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, o 
Brasil, num grupo de 83 países com dados homogêneos, fornecidos 
pela Organização Mundial da Saúde, ocupa uma pouco recomen-
dável 5ª posição, evidenciando que os índices locais excedem, em 
muito, os encontrados na maior parte dos países do mundo (p.29).

Entre 1980 e 2013, o número de mulheres vítimas de homi-
cídio no país cresceu 252% e não para de crescer tal como ilustrado 
abaixo (Waiselfisz, 2015).
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Em agosto de 2006 foi sancionada a Lei 11.340, conhecida 
como Lei Maria da Penha e, recentemente, em 2015, foi sancionada 
a Lei 13.104, chamada Lei do Feminicídio, quando essa tipologia de 
crime passa a ser considerada como homicídio qualificado, crime he-
diondo não passível de liberdade sob fiança, e com agravantes quando 
acontece em situações específicas de vulnerabilidade (gravidez, menor 
de idade, na presença de filhos, etc). 

O Mapa da Violência apresenta de forma detalhada como está o 
cenário brasileiro em termos dos homicídios de mulheres e alerta: tem 
havido um deslocamento das ocorrências das capitais para cidades de 
menor porte, indicando a interiorização da violência; a prevalência na 
faixa etária de 18 a 30 anos de idade está relacionada à domesticidade 
da violência contra a mulher nos casos não letais; os homicídios são 
preferencialmente perpetrados por um familiar da vítima, parceiro ou 
ex-parceiro; a demanda por atendimento médico no Sistema Único de 
Saúde (SUS) relacionada à agressões é de grande magnitude; a população 
negra é vítima prioritária da violência com índice de 66,7% a mais que as 
mulheres brancas; não há grande variabilidade entre as 27 Unidades da 
Federação e, por fim, que só foi detectado leve decréscimo nas taxas de 
homicídio em 5 estados brasileiros a partir da vigência da Lei Maria da 
Penha, decréscimo que atingiu especialmente as mulheres brancas, pois 
para as negras o número de vítimas aumentou 35%. Sobre isso, Cortizo e 
Goyeneche (2010) apontam que no Brasil “faltam ainda políticas públi-
cas e instituições do Estado que garantam a efetividade e a eficácia da Lei 
Maria da Penha. Embora não dependa de regulamentação, na prática, 
a efetivação da Lei tem se dado de maneira lenta e desigual” (p.108).

A região Nordeste ocupa o terceiro lugar no panorama na-
cional, antecedida pela Norte e Centro Oeste e no último decênio 
registrou aumento de 79,3% dos casos. No período de 2003 a 2013 
o número de homicídios de mulheres passou de 256 para 512. O 
Rio Grande do Norte/RN passou de 32 para 89 casos de 2003 para 
2013. Em relação ao crescimento percentual das taxas de homicídios 
de mulheres entre 2006 e 2013 o RN ocupou a segunda posição no 

cenário nacional e o primeiro lugar em comparação com outros esta-
dos nordestinos (Waiselfisz, 2015).

Das capitais brasileiras, o município de Natal apresentou 
crescimento vertiginoso no período, com taxas preocupantes. A 
violência contra a mulher em Natal tem seguido as estatísticas do 
Estado do Rio Grande do Norte. Entre 2003 e 2013 houve um 
aumento absoluto de homicídios de mulheres passando de 8 para 
29, nos respectivos anos. Em cada cem mil mulheres a elevação foi 
de 228% no período, destacando-se com a taxa de maior elevação 
por 100 mil mulheres dentre as capitais do Brasil. Em 2013 Natal 
ocupou a 12 posição no cenário nacional.

Fonte: Mapa da Violência 2015

Rede de atenção e enfrentamento à violência contra a mu-
lher em Natal

No que se refere à rede específica de atenção e enfrentamento 
à violência contra a mulher, o município de Natal conta equipa-
mentos próprios ligados à Secretaria Municipal de Políticas Públicas 
para as Mulheres (SEMUL): um Centro Especializado de Atenção à 
Mulher em situação de violência e uma Casa abrigo para mulheres 
em risco de morte decorrente da violência de gênero. Na rede de 
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gestão estadual, há uma Secretaria de Políticas para as Mulheres, 
uma Coordenação dos Direitos da Mulher (CODIM) e duas de-
legacias da Mulher ligadas à Secretaria de Segurança Pública; um 
núcleo especializado da Defensoria Pública e uma Promotoria da 
Mulher com um núcleo especializado de atendimento à mulher em 
situação de violência (NAMVID), um juizado especial para proces-
sos relacionados à violência contra a mulher. 

      A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mu-
lheres/SEMUL é um órgão integrante da Administração Direta da 
Prefeitura de Natal, criada pelo art. 6º da Lei Complementar nº 108, 
de 24 de junho de 2009 e regulamentada pela Lei complementar nº 
141, de 28 de agosto de 2014. À SEMUL compete propor, apoiar e 
executar políticas públicas voltadas para a promoção social, cultural, 
profissional, econômica e política da mulher; elaborar e implantar 
campanhas educativas e de combate à discriminação contra a mulher 
garantindo a igualdade de gênero; desenvolver ações de prevenção 
e combate à violação dos direitos e discriminação das mulheres, 
sobretudo atuando em projetos de atenção à mulher em situação 
de violência; elaborar junto aos demais órgãos do governo munici-
pal, programas de qualificação dos servidores públicos municipais, 
visando suprimir discriminações, em razão de sexo, nas relações 
entre esses profissionais e entre eles e públicos, sem discriminação de 
qualquer espécie, sendo resguardadas as identidades e especificidades 
de gênero, raça/etnia, geração e orientação sexual. A fiscalização 
do cumprimento da legislação que assegure os direitos da Mulher 
também faz parte das competências da SEMUL.         

        As deliberações das Conferências Nacionais, Estaduais e Muni-
cipais de Mulheres, constituem referências juntamente com as normativas 
e legislações nacionais e internacionais para a realização do trabalho da 
SEMUL, pautado nos princípios da Igualdade e respeito à diversidade; 
equidade; autonomia das mulheres; laicidade do Estado; universalidade 
das políticas; justiça social e transparência dos atos públicos. 

A SEMUL possui dois equipamentos sociais de atendimento 

direto às mulheres em situação de violência: O Centro Especializa-
do Elizabete Nasser e a Casa Abrigo Clara Camarão. O Centro de 
Referência Elizabeth Nasser (CREN) é um Centro Especializado no 
atendimento de Mulheres em situação de violência que visa propor-
cionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da 
situação de violência ocorrida, contribuindo para o fortalecimento 
da mulher e o resgate da sua cidadania. O CREN exerce o papel de 
articulador intra e interinstitucional entre os organismos que integram 
a rede de atendimento e realiza acolhimento permanente às mulheres 
que necessitem de atendimento, monitoramento e acompanhamento 
as ações desenvolvidas pelas instituições que compõe a rede, insti-
tuindo procedimentos de referência. Durante o ano de 2015, foram 
atendidas 592 mulheres no CREN (SEMUL/Natal, 2015)

A Casa Abrigo Clara Camarão (CACC) é um dos equipamentos 
que desenvolve ações da Política Pública de Atenção à Mulher, que na 
esfera federal encontra-se inserido no Plano Nacional de Prevenção, 
Assistência e Combate à Violência Contra Mulher, desenvolvido pela 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres - SPM. A CACC é um 
serviço de endereço sigiloso, de moradia temporária e protegida que 
disponibiliza atendimento integral às mulheres em situação de risco de 
morte iminente em razão da violência doméstica e familiar. As usuárias 
e seus dependentes menores de 18 podem permanecer durante um pe-
ríodo necessário para adquirir condições seguras para retomar o curso 
de suas vidas. Durante o ano de 2015 foram realizados 58 abrigamentos 
de mulheres e 76 dependentes. Das 58 abrigadas, 43 provenientes do 
município de Natal, 14 de Parnamirim e 01 de Caicó (SEMUL/Natal, 
2015). Dentre os diversos serviços que integram a rede de atenção à 
mulher na cidade de Natal/RN, focaremos nesse artigo no CREN por 
ser um dos dispositivos mais importantes da rede local. A proposta é 
apresentar o perfil do Centro de Referência e caracterizar a demanda de 
mulheres que buscam seus serviços, destacando, por fim, as dificuldades 
detectadas em relação ao seu funcionamento e ferramentas de trabalho.

No ano de 2015, surgiu a possibilidade de realização de estágio 
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curricular do último ano do curso de Psicologia da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte nessa instituição. Várias atividades foram 
realizadas durante o ano letivo, dentre elas a criação do banco de dados 
do CEN, por meio da tabulação das fichas de atendimento psicossocial 
referentes aos atendimentos realizados nos anos de 2013, 2014 e primei-
ro semestre de 2015, material serviu de fonte para elaboração do perfil 
das mulheres que será apresentado a seguir. Além disso, o atendimento 
individual (acolhimento ou/e acompanhamento terapêutico), atendi-
mento psicossocial, as visitas domiciliares, estudo de caso, atividades 
grupais semanais com as mulheres, bem como participação em diversos 
eventos voltados à problemática da violência contra a mulher, fizeram 
parte do cotidiano dos discentes. Essa experiência pretendeu contribuir 
para a formação de profissionais dotados de maior capacidade técnica 
e ético-política para acolher e interferir sobre os problemas de forma 
participativa, interventiva e emancipatória. 

Isso demanda, seguramente, habilidades para reconhecer os pro-
cessos psicossociais mobilizados pelas condições de vida, para intervir 
nos modos de existência e campos de sentidos de forma singularizada, 
para coordenar ações intersetoriais no território, saber valorizar a hete-
rogeneidade espacial, social e simbólica que permeia os cenários de vida 
das mulheres e suas famílias, diversidade essa que fomenta processos de 
subjetivação e sociabilidades que escapam ao regime da universalidade, 
da uniformidade e massificação tal como somos levados a operar e, 
consequentemente, a reproduzir a lógica que produz patologização do 
cotidiano, medicalização da vida e colonialismo dos saberes. 

O deslocamento do ethos tradicional do psicólogo para inter-
vir nesse cenário é, não só urgente, mas imprescindível para romper 
com a nossa desresponsabilização histórica frente às questões da 
violência contra a mulher. A partir dessa experiência que articula a 
universidade às políticas públicas, objetivamos, a seguir, apresentar o 
perfil das mulheres em situação de violência atendidas pelo CREN, 
bem como discutir as dificuldades em relação ao funcionamento do 
serviço e suas ferramentas de trabalho. 

Perfil sociodemográfico das mulheres usuárias do Centro 
de Referência da Mulher Cidadã Elizabeth Nasser (CR-
MCEN) e características da demanda

O CREN integra a estrutura da Secretaria Municipal de Políticas 
para as Mulheres (SEMUL) desde 2003, mas somente em outubro de 
2014 passou a funcionar em sede própria. Sua composição integra uma 
advogada, assistentes sociais, psicóloga, coordenadora, recepcionista, 
vigilante e auxiliar de serviços gerais. Localiza-se na Avenida Acaraú, 
2118, bairro Panatis, conjunto Potengi, na zona norte de Natal/RN. 

A criação do banco de dados para armazenamento e moni-
toramento dos casos de violência sofrida pelas mulheres foi um dos 
produtos do estágio de Psicologia no CREN. Por meio dessa ferra-
menta, buscou-se identificar o perfil sociodemográfico das mulheres 
atendidas no serviço e a partir disso delinear ações de atendimento e 
acompanhamento de forma singularizada e contextualizada. Soma-se a 
isso, o intuito de dar maior visibilidade à temática da violência contra 
a mulher, bem como estimular a denúncia seja no âmbito individual, 
seja institucional. Ademais, há carência de dados e estudos correlatos 
sobre a situação de violência de gênero na cidade de Natal, que possam 
subsidiar a formulação e aprimoramento de políticas públicas. 

Para a organização do banco de dados referentes aos anos 2013, 
2014 e primeiro semestre de 2015, utilizou-se o software Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows, versão 20. As 
variáveis contidas nesse banco têm por base a ficha de atendimento 
psicossocial utilizada pela equipe profissional do CREN, a qual contêm 
informações sobre idade, cor, escolaridade, estado civil, ocupação, local 
de residência da mulher, local de ocorrência da violência, tipo de violên-
cia sofrida e relação entre o agressor e a mulher, dentre outras. 

De acordo com a tabelas abaixo, foram identificadas 221 mulhe-
res com entrada no serviço nos referidos períodos, sendo 76 em 2013, 
72 em 2014 e 73 apenas no primeiro semestre de 2015, indicando 
crescimento das ocorrências. Dessas mulheres, 157 já sofreram mais de 
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02 tipos de violência, sendo o principal agressor o próprio companheiro 
e o local onde é cometida a violência é na residência de ambos (casal). 

Tabela 1: Quantidade de mulheres atendidas no CREN por semestre

Semestre (S) N° %
Primeiro S de 2013 30 13,6
Segundo S de 2013 46 20,8
Primeiro S de 2014 19 8,6
Segundo S de 2014 53 24,0
Primeiro S de 2015 73 33,0
Total 221 100,0

Tabela 2: Tipos de violência sofrida pelas mulheres

Tipos de violência N° %
Física 05 2,3
Verbal 02 0,9
Psicológica 02 0,9
Ameaça de morte 05 2,3
Patrimonial 01 0,5
Física + verbal 11 5,0
Física + psicológica 01 0,5
Física + ameaça 02 0,9
Verbal + psicológica 04 1,8
Verbal + ameaça de morte 03 1,4
Verbal + patrimonial 02 0,9
Psicológica + sexual 01 0,5
Psicológica + ameaça de morte 03 1,4
Ameaça de morte + patrimonial 01 0,5
Mais de 02 tipos de Violência (física, verbal 
e psicológica) 157 71,0

Todos os tipos de violência 07 3,2
Não perguntado 14 6,3
Total 221 100,0

Tabela 3: Vínculo com o agressor

Agressor N° %
Pai 02 0,9
Namorado 05 2,3
Ex-namorado 03 1,4
Companheira (a) 157 71,0
Ex-companheiro (a) 31 14,0
Filho (a) 04 1,8
Mãe 02 0,9
Desconhecido (a) 15 6,8
Colega 01 0,5
Irmão (a) 01 0,5
Total 221 100,0

Tabela 4: Local onde a violência é praticada
Local da violência N° %
Residência de ambos 129 58,4

Residência da mulher 22 10,0
Via pública 16 7,2
Residência + via pública 14 6,3
Residência da mulher + via pública 01 0,5
Outros 16 7,2
Não perguntado 23 10,4
Total 221 100,0

Tabela 5: Distribuição das mulheres segundo 
variáveis sócio demográficas 

Variáveis N° %
Faixa etária
10 a 25 33 14,9
26 a 35 77 34,8
36 a 45 56 25,3
46 a 55 29 13,1
Acima de 55 06 2,7
Não perguntado 20 9,0
Total 221 100,0
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Cor
Negra 16 7,2
Parda 89 40,3
Branca 25 11,3
Outros 02 1,0
Não perguntado 89 40,3
Total 221 100,0
Escolaridade
Não alfabetizado 05 2,3
Alfabetizada 02 0,9
Fundamental incompleto 78 35,3
Fundamental completo 16 7,2
Médio incompleto 34 15,4
Médio completo 49 22,2
Superior incompleto 09 4,1
Superior completo 06 2,7
Não perguntado 22 10,0
Total 221 100,0

Ocupação
Dona de casa 26 11,8
Empregada doméstica 04 1,8
Diarista 12 5,4
Autônoma {o} 23 10,4
Aposentada (o) 04 1,9
Desempregada {o} 65 29,4
Babá 03 1,4
Trabalho informal 10 4,6
Prestação de Serviço 24 10,9
Costureira 03 1,4
Estudante 01 0,5
Operador (a) de caixa 02 0,9
Atendente 04 1,8
Auxiliar de Serviços Gerais 02 0,9
Técnico (a) em Biologia 01 0,5
Professora 03 1,4

Técnica de Enfermagem 03 1,4
Servidor (a) público 02 0,9
Empresária 01 0,5
Auxiliar de Dentista 01 0,5
Cabeleireira 01 0,5
Não perguntado 26 11,7
Total 221 100,0
Renda
Não tem renda 82 37,1
1/2 salário mínimo (SM) 02 0,9
Até 01 SM 53 24,0
01 a 02 SM 29 13,1
Acima de 02 SM 02 0,9
Não tem renda fixa 05 2,3
Não perguntado 48 11,7
Total 221 100,0
Estado civil
Solteira 43 19,5
Casada 45 20,4
Divorciada 07 3,2
Separada 12 5,4
União estável 107 48,4
Viúva 03 1,4
Não perguntado 04 1,9
Total 221 100,0

Tabela 6: Sofreu violência em quais relacionamentos 
Sofreu violência N° %
Relacionamento anterior 31 14,0
Relacionamento atual 146 66,1
Anterior + atual 12 5,4
Em todos 05 2,3
Outros 22 10,0
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Não informou 05 2,3

Total 221 100,0

Esses dados revelam aspectos importantes em relação ao perfil 
sociodemográfico das mulheres potiguares vítimas de violência. Eles 
evidenciam que há ocorrência em todas as faixas etárias, com predo-
minância de adultas jovens entre 26 e 35 anos, com baixa escolaridade, 
sem ocupação e renda, tendo como situação conjugal a união estável. 
A literatura sobre violência contra a mulher corrobora esses resulta-
dos ao apresentar um perfil socioeconômico semelhante (Waiselfisz, 
2015; Sampaio & Aquino, 2013; Kronbauer & Meneghel, 2005). 
Em contrapartida, é preciso destacar que a violência contra a mulher 
atinge todas as classes, etnias, estado civis, escolaridade, contudo, as 
mulheres em situação de vulnerabilidade são mais afetadas, apresen-
tando maiores índices de violência (Moura, Neto & Souza, 2012).  

Foi possível verificar que o fenômeno da violência incide sobre 
mulheres em idade reprodutiva e economicamente ativa. Entretanto, 
é preocupante o registro de casos entre crianças e mulheres acima 
de 55 anos, confirmando a tendência indicada na literatura de au-
mento de violência contra pessoas idosas (Moura, Netto & Souza, 
2012). No que diz respeito à cor das mulheres atendidas no servi-
ço, observou-se predominância das de cor parda (40,3%), apesar 
dos problemas detectados em termos do auto referenciamento pelas 
mulheres, bem como da indicação por parte da equipe a partir de 
sua própria percepção. Chama atenção a variável “não pergunta-
do”, pois implica necessariamente em uma subnotificação de outros 
grupos étnicos. Contudo, de acordo com Waiselfisz (2015), a popu-
lação negra é a mais afetada pela violência e as taxas de homicídio 
das mulheres negras passaram de 4,5 em 2003 para 5,4 em 2013 
por 100 mil, crescendo 19,5%, nesse mesmo período. Dessa forma, 
ressaltamos a importância de se adotar na entrevista semiestruturada 
a variável “cor” como um dado de identificação pessoal, bem como 
atentar para o preenchimento adequado e considerar no diagnóstico 
as estatísticas de morbimortalidade. 

No que se refere à escolaridade, ficou evidente que a maior parte 
das mulheres tem poucos anos de estudo (até 4 anos) e muito poucas 
conseguem chegar ao ensino universitário. Contudo, o número de 
não alfabetizadas é pequeno, indicando que o acesso à escolarização 
é uma realidade local, embora muitos obstáculos se interponham nas 
trajetórias de vida dessas mulheres. A ocupação é outro elemento de 
configuração do perfil sociodemográfico. Verificou-se que as mulheres 
atendidas no serviço estão desenvolvendo atividades que exigem pouca 
qualificação, com consequente baixa remuneração, porém, grande parte 
não possui ocupação remunerada, dedicando-se exclusivamente às ati-
vidades domésticas, quadro que está associado à baixa escolaridade. 

Ou seja, a variável “escolaridade” repercute no tipo de ocupa-
ção, que por sua vez interfere na renda, e nesse sentido, identificou-se 
que a maioria das mulheres ou não tem rendimento ou recebe entre 
1 e 2 salários mínimos (200 a 400 U$). Sabemos que a variável renda 
está relacionada ao nível de instrução e, de certa forma, com o tipo 
de ocupação. Nesse sentido, Sampaio e Aquino (2013) apontam que 
as mulheres vítimas de violência, geralmente, possuem o ensino fun-
damental incompleto, bem como são donas de casa, não possuem 
renda estável, dependendo do companheiro e/ou dos programas de 
transferência de renda, como o Bolsa Família. No que concerne ao 
estado civil, quase metade das mulheres vive em união estável, o se-
gundo maior número é de mulheres casadas, seguido das solteiras. 

Quando indagadas sobre o tipo de violência sofrida, constatou-
se que há uma variabilidade imensa, que para a maioria das mulheres 
aparecem de forma combinada articulando violência física, psicológica, 
patrimonial, etc. perpetrada por familiares e companheiros, por excelên-
cia. Conforme os estudos de Schraiber et al (2007) também revelaram 
essa sobreposição de violências, apresentando a violência psicológica, 
física e sexual nos casos mais graves, indicando que os diversos tipos de 
violências muitas vezes estão entrelaçados, no sentido de que a violência 
física pode desencadear a violência psicológica ou vice-versa. 

Quando se investigou em quais relacionamentos sofreu 
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violência, constatou-se que a maior parte delas diz ser no atual, 
embora haja registro de ocorrência em relacionamentos anteriores ou 
em todos, revelando a vivência histórica de situações de violência por 
parte dessas mulheres. Assim, a violência é recorrente em suas vidas e 
na maior parte das vezes fica restrita ao âmbito familiar, tratada como 
assunto doméstico. A literatura corrobora com as evidências de que 
a violência contra a mulher no âmbito privado é mais prevalente, 
dando ênfase para os acessos de ciúmes e, em especial, ao uso de 
bebidas alcoólicas, bem como à influência da cultura patriarcal que 
não tolera a ruptura dos papéis estabelecidos onde homens e mulheres 
ocupam posições diferenciadas. Quando uma mulher tenta romper 
com isso, tal comportamento é visto como transgressor, culminando 
em desentendimentos e atos violentos. Nos últimos anos essa situação 
está sendo mais divulgada e, consequentemente, denunciada pelas 
mulheres (Kiss et al., 2007; Meneghel et al., 2011).

As mulheres que chegam ao CREN são oriundas, em sua maio-
ria, da capital Natal e, em uma proporção menor, do interior do 
Estado do RN, como pode ser abaixo observado. 

Tabela 7: Naturalidade das mulheres

Naturalidade N° %

Natal 108 48,9

Região Metropolitana 08 3,8

Interior do Rio Grande do Norte 65 30,2

De outros estados 19 8,1

Sem informação 21 9,0

Total 221 100,0

Quando se toma Natal como foco, observa-se que a distribui-
ção dessas mulheres por zonas da cidade tem algumas particularidades 
e apresenta-se de forma muito concentrada. A zona norte da capital 
registra 149 dos 221 casos, seguida da zona oeste, enquanto que na 

zona sul há registro de apenas 11 casos. Esse resultado pode estar 
relacionado, por um lado, ao fato de que o CREN estar situado na 
zona norte, facilitando o acesso para as mulheres. Por outro lado, 
não se pode deixar de considerar as discrepâncias entre as regiões 
da capital, em termos de indicadores sócio econômicos, de saúde e 
desenvolvimento humano, os quais apontam profundas diferenças 
entre si, apresentam-se de forma mais desfavorável nas zonas norte 
e oeste, impactando, dessa forma, na expressão de níveis distintos 
de ocorrências de violência como verificado em alguns estudos com 
mulheres em situação de vulnerabilidade (Sampaio & Aquino, 2013; 
Meneghel et al., 2011; Silva, 2010). 

Tabela 8: Distribuição dos casos por zonas da cidade de Natal

Zona N° %
Zona Leste 15 6,8

Zona Norte 149 67,4

Zona Oeste 35 15,8

Zona Sul 11 5,0
Outros 09 4,1

Não informou 02 0,9

Total 221 100,0

No que diz respeito ao motivo da violência sofrida, 35,3% 
relatam que foi em decorrência de ciúmes. Quanto à frequência das 
agressões, 30,3% dizem sofrer diariamente, sendo que mais da metade 
(52,9%) das mulheres atendidas no centro sofrem essa violência diária 
há mais de dois anos. Em relação aos serviços de denúncia acessados, 
constatou-se que 64,3% das mulheres prestam queixas, 52,5% delas 
fazem isso na Delegacia da Mulher (DEAM), sendo 35,7% o fez 
pela primeira vez. Quase 40% das que chegam até o CREN foram 
encaminhadas pelas DEAMs. Contudo, observamos no cotidiano do 
serviço que muitas mulheres que decidem romper o ciclo da violência 
não são atendidas devidamente nas DEAMs, retornando para casa 
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sem um respaldo para lidar com a situação. Esse itinerário de des-
caminhos, dificuldades e entraves é evidenciado por Meneghel et al 
(2011), destacando que a falta de apoio das instituições que deveriam 
acolher e procurar resolutividade para a situação de violência, em 
muitos casos, pode contribuir para a revitimização. Embora quase 
40% das que chegam até o CREN são encaminhadas pelas DEAMs, 
e após atendimento no CREN, 17,2% são encaminhadas para a casa 
abrigo e 15,4% para o setor jurídico do próprio centro, sabemos que 
muitas mulheres não se sentem capazes de romper com a situação de 
violência por diversos motivos tais como o medo de sofrer retaliações 
do companheiro, de não conseguir cuidar de si mesma e dos filhos, 
insuficiência de renda, além da ameaça de morte de forma explícita 
ou implícita. Portanto, esses resultados apontam por um lado, a im-
portância do trabalho em rede, o qual deve resultar em um itinerário 
menor e mais eficiente das mulheres na busca de atenção e cuidado 
especializado, mas, por outro, revelam a necessidade de ampliar a aces-
sibilidade dessas instituições às mulheres e à comunidade em geral. 

Dificuldades detectadas em relação ao funcionamento do 
serviço e suas ferramentas de trabalho

Algumas dificuldades foram identificadas em relação ao fun-
cionamento do CREN. É evidente a predominância de práticas 
caracterizadas pela compartimentalização, uma vez que cada área 
de atuação está dividida por setores, a saber: Psicológico, Social e 
Jurídico. Apesar de ser preconizado pela Política Nacional de Enfren-
tamento à Violência contra as Mulheres (Brasil, 2011) o trabalho 
interdisciplinar e em equipe, verificou-se a predominância de um 
processo de trabalho fragmentado, onde as ações não são planejadas 
nem executadas no coletivo. Observa-se poucos avanços na proposi-
ção de tecnologias de trabalho que sejam comuns, que não operem 
na lógica do especialismo, com capacidade para a constituição de 
alianças intensificadoras das forças que possam sustentar um campo 
de problematização acerca do cotidiano, das relações de trabalho, com 
as mulheres, com a política pública, enfim, que promovam a análise 

de implicação da equipe. Sabe-se que o trabalho interdisciplinar, por 
sua vez, tende a potencializar a atuação da equipe, contribuindo para 
a oferta de apoio institucional qualificado e, por conseguinte, para 
abrir possibilidades de ruptura do ciclo da violência pelas mulheres. 

Embora exista o interesse de alguns profissionais em realizar um 
trabalho mais articulado, algumas dificuldades no cotidiano impedem 
a realização de várias ações pela ausência de uma boa infraestrutu-
ra (internet, carro) e precarização das condições de trabalho, dentre 
outras. Há problemas quanto ao planejamento e realização de certas 
atividades imprescindíveis nesse tipo de serviço tais como os estudos 
e avaliação de casos, acompanhamento dos encaminhamentos, visitas 
domiciliares, detecção de rede de suporte, busca de trabalho para as 
mulheres, bem como de articulação com outros serviços da rede de 
saúde, assistência social e delegacias da mulher, por exemplo. Essas 
dificuldades estão relacionadas à cristalização dos saberes especialistas, 
que pouco se comunicam, bem como a problemas de ordem institu-
cional, de custeio e de recursos humanos insuficientes.

No que se refere à intersetorialidade, há ainda alguns desencon-
tros em termos de concepções e práticas entre a assistência jurídica, 
social e da saúde. Entende-se que esses serviços deveriam trabalhar de 
forma conjunta, articulando saberes e práticas, no entanto, o trajeto 
da mulher não é acompanhado devidamente pelos diferentes serviços, 
culminando, muitas vezes, numa desassistência e, por conseguinte, 
contribuindo para a revitimização da mulher. Segundo Dutra e cola-
boradores (2013), é imprescindível que a rede de atenção e os fluxos 
entre os serviços de proteção sejam organizados, pois, a mulher geral-
mente está em situação de isolamento e fragilidade, sem rede de apoio 
e alvo de preconceitos, inclusive por parte da sua família de origem.

Quando se trata dos cuidados ofertados às mulheres em situa-
ção de violência com transtornos mentais e/ou passagem pela rede de 
atenção psicossocial a situação torna-se mais grave. Estudo realizado 
por Barbosa, Dimenstein e Leite (2013, 2014) em Natal evidenciou 
a falta de experiência da equipe ao se deparar com mulheres que 
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demandavam atenção em saúde mental e, ao mesmo tempo, neces-
sitavam de suporte psicossocial e jurídico para enfrentar a situação 
de violência que viviam. Nestes casos, a equipe encontrava-se em 
uma encruzilhada que muitas vezes resultava no internamento dessas 
mulheres em hospitais psiquiátricos da cidade ou em sua total desas-
sistência. Os autores avançam indicando que alguns estudos mostram 
os estados emocionais que as situações de violência podem fomentar: 
“tristeza, insegurança, sentimentos e pensamentos persecutórios, auto 
e hetero destrutividade, rebaixamento de autoestima, irritabilidade, 
labilidade, intolerância e agressividade passam a fazer parte do re-
pertório emocional dos sujeitos envolvidos” (Oliveira, 2007, p. 47). 

Estes estados emocionais quando não devidamente acolhidos e 
redimensionados podem contribuir para aumentar as dificuldades no 
enfrentamento à situação vivida, como a de violência, por exemplo, e 
até fomentar quadros psiquiátricos. Nesse sentido, é perceptível a fra-
gilidade na articulação do trabalho entre os diferentes setores, ou seja, 
é limitada a comunicação entre os dispositivos da assistência social com 
a educação e destes com a rede de saúde mental. Falta capacitação dos 
profissionais, seja os da saúde em relação à questão da violência, seja os 
da assistência social em relação à saúde mental, dificultando a efetivação 
da corresponsabilização e de um atendimento integralizado. Na pers-
pectiva de familiarizar os profissionais de saúde acerca das caraterísticas 
da violência doméstica e de suas repercussões em termos de adoecimen-
to das mulheres e funcionamento dos serviços, além de oferecer alguns 
critérios básicos para a orientação e aconselhamento de mulheres em 
situações de violência, Schraiber e Oliveira (2003) elaboraram cartilha 
cujo potencial é imenso se utilizado no cotidiano do CREN.

Há também um outro aspecto que atravessa a rede de prote-
ção como um todo, fazendo-se presente nas práticas cotidianas dos 
mais diferentes profissionais: trata-se do modo como as equipes lidam 
(muitas vezes de forma intransigente) com as explicações dadas pelas 
mulheres para as situações de violência conjugal vivenciadas e para 
as dificuldades em romper com essas relações. De acordo com Maia 

(2012), as mulheres nessa condição, geralmente apresentam os se-
guintes argumentos:

o histórico de violência familiar; a assimilação/introspecção da ideia 
de ‘culpa’; a vergonha moral; a ideologia do casamento indissolúvel, 
as relações afetivas; valores religiosos como resignação, compaixão e 
perdão; a ameaça e o terrorismo psicológico que produzem o medo e 
a acomodação; a certeza da impunidade dos agressores. Além disso, o 
ideal de família perfeita e o ideal de amar e ser amada são elementos 
importantes para muitas mulheres, sobretudo aquelas constituídas 
dentro de um modo de vida burguês (p.45).

Diante disso, das limitações em interferir e produzir fissuras 
no circuito da violência que envolve a maior parte das mulheres, 
de fazer com que saiam do lugar de reprodução da submissão e da 
passividade, nota-se um forte incômodo nas equipes, o qual con-
forma modos de trabalho e de relação sustentados por essa mesma 
lógica violenta e inflexível, que deriva para dificuldades em escutar as 
mulheres, aproximar-se dos agressores, dar seguimento ao acompa-
nhamento mesmo quando as mulheres decidem não sair ou retornar 
a um cenário de maus tratos. 

Entende-se que as abordagens centradas na psicopatologia (dos 
agressores) ou no direito das mulheres (direitos humanos) que susten-
tam as ações profissionais são frequentemente atravessadas pela moral, 
e não avançam em proporcionar uma visão mais ampliada do pro-
blema. O viés da psicopatologia e da moral negligenciam a discussão 
pelo âmbito da cultura e do poder. Essas perspectivas anteriores são 
hegemônicas no campo “psi” e terminam fundamentando algumas 
estratégias de ação muito comuns centradas na identificação dos agres-
sores, na prevenção da violência e na prevenção de futuros agressores.

Considera-se assim que o potencial dessas equipes para rastrear 
a reprodução e a cristalização da violência doméstica nas dinâmicas 
familiares, para enfrentar a banalização da violência pelas próprias 
mulheres e seus efeitos subjetivos, fica fortemente bloqueado, assim 
como para questionar as interações repetitivas e estereotipadas que 
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impedem as mulheres e seus companheiros de produzir arranjos não 
mais baseados na agressão, no desprezo, no ódio. Tem-se, portanto, o 
desafio de não reproduzir junto às mulheres a cultura de punição he-
gemônica, as relações de opressão e assujeitamento que não levam em 
conta a singularidade das histórias de cada uma, dos ritmos e movi-
mentos que vão sendo possíveis de serem operados em função de uma 
série de condicionantes de ordem subjetiva, cultural e econômica que 
marcam a vida de cada mulher. De acordo com Romagnoli (2015)

A tarefa cotidiana para os agentes sociais que trabalham com a vio-
lência doméstica é como atuar com essas mulheres para que estas 
possam arriscar a construir uma vida que não esteja debilitada 
no circuito da submissão/agressão. E esses homens a não se reco-
nhecerem como homens somente quando são violentos, como se 
isso fosse natural e as mulheres fossem sua extensão. Enfim, como 
possibilitar o aflorar de forças instituintes nas esferas afetivas e ins-
titucionais (p.120).

Tal como indicado anteriormente (Barbosa et al, 2013), 
sabemos que as políticas locais enfrentam dificuldades de ordem ma-
terial, baixa qualificação de recursos humanos, condições de trabalho 
desfavoráveis e se articulam muito pouco com a rede de atenção in-
tersetorial. Estas condições estruturais reverberam no cotidiano do 
serviço produzindo muitas dificuldades para o devido atendimento 
às mulheres em situação de violência.
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O AMOR DEBÊNTURE
Ezilda Melo

Pior que o vazio epistemológico é o vazio existencial. 
Pior que o mau humor é a falta de delicadeza.
Bocas bonitas e grilhões de aspereza.
Não esqueça: sorrir é essencial!

Sabores não são iguais; podem ser parecidos.
As pessoas que te ouvem são as mesmas que falarão.
Quando o olhar sentir medo, as pernas te levarão. 
Na memória, os amores esquecidos...

Se te tratar como qualquer uma, mande passar
Porque merece achar coisa outra
Tenha cuidado com ególatra
Isso é um bom conselho: pode acatar

Pensamentos insones, deixe-os dormir...
Não há mal que perdure
Nem fortuna que dure

Corra. Tente se distrair
A vida é um acaso, deixe-a ir
Há quem aposte no amor como se fosse debênture

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003489102007000500014&lng=en&
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003489102007000500014&lng=en&
http://lattes.cnpq.br/8709794536099941
http://www.mulheres.org.br/violencia/documentos/cartilha_violencia.pdf%A0
http://www.mulheres.org.br/violencia/documentos/cartilha_violencia.pdf%A0
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282021784009
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf


572 573

PINTURAS
Ezilda Melo

Nosso amor era um Dali: você, um paranoico megalomaníaco; 
eu, a musa na persistência da memória que o tempo desintegrou.

Nosso amor era um Monet: você um impressionista das flores; 
e eu, uma impressionada por jardins da alma.

Nosso amor era um Caravaggio: você a sombra; eu, a luz.
Nosso amor foi pintado nas ilusões da minha imaginação.

MULHER FLOR
Ezilda Melo

Sois objetos de desejos vitorianos
Olhos de gerânios
Inflorescências de uma alma pendente
Na metafísica do artista
Suas raízes na lama do eu, ressignificam seus passos desde que  

          pisastes em sete flores de lótus
Budas, bundas, seios fartos
Orgias de Dioniso
Que encontrou uma única pétala de crisântemo no fundo da 
taça de vinho
Terás vida longa e saudável
Poderia ser curta e doente e, ainda assim, vida
Como um inseto que cai da árvore na cidade grande e é atro
pelada por um veículo
Quem está no lugar errado?
Venha para o bambuzal
Gostarás.
Entraremos detrás da moita
De heras-inglesas
Nascidas hidropônicas
Força vital das plantas nas inflorescências das zínias
Existenciais que superam o passado remoto
Flores inscritas na pele da cobra rastejante
Coragem emergente do jardineiro fiel no cultivo de suas 
flores de ouro
Atraem beija-flores.
Muitos nos pórticos enfeitados com os sapatinhos de judia e 
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flores de São Miguel.  Caramanchões de peônias, rainha das 
flores, flor de riquezas 
E honra na justiça do seu olhar de lince
Floração de corações rosáceos, vibrantes e vivos no mergulho 
da vontade de viver
Que se alegra
Na noite pálida de mais um aniversário
Para não passar em verdes paisagens
Reconstrói-se nas pontes e nos labirintos de Narciso
Protótipos ou paradigmas de um recomeço da decadência auto 
terapêutica
Caminhos do Egito, da Índia, das trilhas esotéricas nos lajeados 
portões da insegurança coletiva de uma quimera do viver
Sou e tu és flores da vida.

GAIOLAS E O DIREITO DE SER LIVRE
Ezilda Melo

O cenário da gaiola parecia lunático
E temeroso para sempre
Um dia o canário voou e conheceu novos mundos
Não se acostumou mais com a própria gaiola
Medos e voos rasantes
Cada um escolhe
Presos em grilhões emblemáticos, ressignificados pela vontade 
latente de mudança
Insegurança coletiva na pátria de chuteiras
Deveria ser de livros
O conhecimento de Machado ‘’ O mundo, redarguiu o canário 
com certo ar de professor, o mundo é uma loja de belchior, 
com uma pequena gaiola de taquara, quadrilonga, pendente 
de um prego; o canário é senhor da gaiola que habita e da loja 
que o cerca. Fora daí, tudo é ilusão e mentira”, era o “de Assis”
Cuidados e perseverança!
A luta existe
Há causas
A insuportabilidade de uma tributação invencível que aprisiona 
na mediocridade dos serviços públicos e da corrupção latente
Não verei o jornal.
Prefiro ler poesia.
Sou saudade, a pimenta necessária, que apesar de dar sabor, 
arde em minha garganta e em meu peito e faz com que esqueça 
esse cotidiano enfadonho da política de meu país.
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FEMININO CAÓTICO
Ezilda Melo

Nem precisamos do escudo de Athenas contra a Medusa
Ninguém olha nos olhos querendo enxergar lá dentro
É nossa caverna, é a prisão
Veem-se imagens distorcidas, ressequidas, fantasmagóricas do 
que projetamos ser o outro
Simulações horizontais de uma flor no quadro
Isso é uma flor?
No canteiro do jardim está a realidade da tela
Eternizar na fotografia, na pintura, na poesia a visão de uma 
essência que não se diz, precede ao conceito e à formulação do 
nosso olhar
Eis que nem tudo está perdido
Porque a borboleta bate asas e constroi seu voo
Encontra a flor e embriaga-se do néctar
E quer mais
Anseia o futuro
Faz previsões mitológicas, astrológicas, numerológicas
Tentativas de conter a inexatidão das linhas tênues de uma 
liquidez esfumaçante no castelo dos vampiros ancestrais
Pobre Dom Quixote, andante e solitário
Somos um retrato da incompreensão humana, tão mascarada 
por tatuagens que escondem a pele e a alma
Conhecer é um trajeto não-linear em um rodovia mal 
sinalizada...
Hoje o dia é violeta na tarde de lilases tons, onde já sinto o 
acordar de um novo momento.
Sobre o telhado da memória,  secam rosinhas brancas.

Outras rosas, em moitas, trepam pelas paredes.
Num jardim, onde mimosas flores recendem, rebrilha o 
profundo e macio azul de que meus olhos andam aguados.
Luzes fortes palpitam na neblina e os olhos marejados sentem 
fome do tempo do amanhã.
Faz silêncio profundo.
Num salão forrado de um pano verde, sob uma luz escassa, 
ouve-se, na voz de Parra, a declaração: “gracias a la vida que me 
ha dado tanto”. 
O filósofo, abrindo a sóbria maleta, oferece os nobres presentes 
que me são devidos,  como diz o astuto Ulisses na Odisseia.
Para deslumbre e encantamento eram duas largas rosas,  
mais róseas e frescas que as rosas que enchiam a mesa, nos dois 
vasos da China.
Medita sobre o bem das almas e escreve o almanaque das 
lembranças.
Já sinto o cheiro dos eucaliptos.
Os passarinhos, em alvoroço, cantam com alegria as 
delícias do viver.
Sem acolhimento,  sem pressa. Somente violeta do dia.
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MATERNA
Ezilda Melo

Há um rio em mim, que deságua profundamente no jardim.
As flores chegam e rodopiam levemente no ar.
Uma dança floral.
Os beija-flores chegam e retiram o néctar.
Saem vivos de prazer.
O crepúsculo mais uma vez chega e sempre de um modo único. 
Nada se compara.
Tudo é novo.
 As folhas do tempo de soltam.
Sinto o gosto de melão.
São os sim e os não. 
Nos ventres, batem os corações.
Nascimento de um novo dia.
A manhã rompe o horizonte.
O sol chega e ofusca a escuridão.
Tons de claro e escuro de Caravaggio.
Recebo girassóis de Van Gogh.
Tenho esse momento.
Só tenho esse momento.
Não tenho mais.
Virou memória.
Sinto a energia do universo.
Estou em sincronia.
 Entendo tudo.
 Ouço um mantra indiano.
O som da cítara é celestial.
Hoje é domingo.

Lembro de minha mãe.
Abro um álbum antigo e vejo um bebê sorridente.
Sei que o amor de mãe é muito antes do nascer e para muito 
além do infinito.
Gerar amor é o que devemos fazer.
A ciranda das flores se repete.
Brinco de bonecas de pano.
Coloco o bebê no colo.
Sinto o amor em meu todo.
Sou um ser.
Sou o ser.
Somos um.
Somos um todo.
Porque a vida passa devagar.
Não se apresse.
Olho pela janela e vejo um balé dos passarinhos no 
banho de chuva.
Procuro explicação.
Carinho da mão pequena.
Acalento da alma.
Respiro poesia.
Exalo sentimento. 
Sou filha e mãe do tempo. Viver é o que importa.
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DOR DILACERANTE: UM HOMICÍDIO
Ezilda Melo

Um ano depois, eis-me aqui. Sentindo a dor, sei o que é tristeza.
Das profundezas do meu mais íntimo ser
Não quero a eternidade para me conhecer
Talvez, a grande verdade é que não há beleza..

Não me diga o que quero ouvir

Entre nós existem silêncios do ouvido
Mordaças banham a tarde do esquecido
Para retumbar na cama do dormir

Nada será como antes, diz a velha amante
Nem futuro existirá
Porque você já se foi para não mais voltar
Foi cedo demais e deixou o rastro distante

Há um mar e um rio escuro
Noites de calor, um banho frio
Chuva, sol, gotas de suor, lágrimas... tudo sombrio
Tanta vida, tantos que não chegaram ao futuro

Maldigo os chineses e a invenção da pólvora
Como também os bancos e os cheques sem fundo
A vida é um malogro, um engano, um coração descompassado
Que bate e chora por ontem e pelo agora

Senhores de armas, engano puro
Num sábado, à traição e na hora de Maria
Ganância e ambição em busca do impuro
É muita tristeza, é muita melancolia

Ai, meu Deus, que agonia

Seja de noite ou de dia
Nada tira seu sangue do pensamento
Queria que voltasse, nem que fosse por encantamento.
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ELAS E ELE
Ezilda Melo

Para Pitágoras é o número da perfeição
Influencia a sensibilidade e a expressão
As divindades Júpiter, Netuno e Plutão
Número da democracia que representa união

Número perfeito para os chineses
Tríplice sistema de fases de corações tríades
Ou mais. Na liberdade das múltiplas variedades
Três dimensões sem confinamento de exegeses

Soma da unidade com a dupla diversidade
Agnóstica-ateia santíssima trindade
Mundo natural, religioso e filosófico
Delicioso Menages a trois caótico

Três pontos de ângulo amoroso,
É o símbolo mundial do pedido de socorro
De hipocrisia não morro
Para os moralistas, um triângulo indecoroso

Brahma, Vishnu e Shiva
Para quem não está na defensiva
Os três mosqueteiros em ação
A unidade do todo e o sentimento da mutação

A dualidade da manifestação
O ternário da perfeição
Cão de três cabeças de plutão
Na Grécia, Zeus, Hades e Posidão

Bom pensamento, boa palavra e ação

A mentira é a energia da destruição
Sem planejamento, posse ou complicação
Não há traição. Quando um ou dois não quiserem, três não serão

Lithium estabilizador do Nirvana
Mente, corpo, espírito na primavera
Água, terra e ar iniciando outra era
Ser flor numa novela jorgeamadiana

Ninguém promete futuro
Porque o futuro é incerto
O que vale é o sentimento puro

Coração liberto
O amanhã é escuro
Infinito fractado escrito...
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ESCRITA FEMININA
Ezilda Melo

Folhas em branco no meu caderno
Novas páginas? Ou ficará como está?! 
As letras mágicas insistem em saltar
O que é que faço se se entrelaçam em nó?

Contei coisas do passado. 
Depois, rasguei. Quem se importa?
Tentei reescrever no papel amassado
Letra apressada, linha certa e escrita torta

Histórias do presente. 
Sonho floral e fluorescente
Nuvem em formato de seu rosto de repente
O que farei com esse ardor crescente?

O futuro que se mostra incerto, inusitado
Parece uma história inconclusa de mil finais
Contos, poesias, romances de tristezas e ais
Foram felizes para sempre era o combinado

As páginas se reescreveram no amanhã
Tão belas que pareciam incríveis
Ou um sonho na cadeira do divã?

Novos finais que pareciam impossíveis
Construíram-se quando se quis pensar
Em Kundera e nos seus amores risíveis.

À IEMANJÁ
Ezilda Melo

No vermelho rio, as flores ofertadas, dançam em rodopio. 
A vida vai e vem, nestas ondas em cio... Iemanjá me chamou e eu 
vim, e oferto, meus sentimentos, e os jasmins perfumados 
que colhi.

Oh, rainha das águas, quanto de seu azul são lágrimas salgadas? 
Suas mulheres ornadas são tão desejadas!
E sua força arrebatadora, sem exigir sacrifícios, tão festejada!

Oh, Rainha dos mares, das pescadoras de dores e amores, 
o sertão quer virá mar para te ofertar...as flores de cactus, as 
flores dos bulgaris, as flores que as agricultoras sertanejas 
colheram para te entregar.

Oh, Rainha dos Mar, no dois do dois, todo tempo é de amor.
E o que não é para ser, a maré levará.

Na correnteza da vida, nada fica, tudo muda,
Como as ondas que vão e vem, num ir e vir, do infinito, tudo 
que já foi não voltará. O tempo passa e leva o que não é 
para ficar.
Nas profundezas do mar azul, nas entranhas mais profundas 
dessa imensidão de águas, o mistério da criação é uma dor 
salgada e profunda, onde a criadora, mãe adorável, nos acalenta 
E pergunta:
O que queres, onde vai chegar?

Leva, leva ondas do mar, leve para a grande senhora, leva para 
o lugar onde o azul se perde no horizonte, toda essa sujeita 
humana de sentimentos.
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Afogue-os no mar revolto, nos liberte da tormenta.
E quando mais tarde tudo tiver terminado, possamos estar 
purificados pela água benta, pela água salgada das lágrimas de 
todos que já passaram nesta vida.

Odoiá. Rainha do mar. Odoiá.

SEM TÍTULO
Mary Baleeiro
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POSFÁCIO
Inês Virginia Prado Soares

Os Direitos das Humanas e suas ligações com o feminismo e 
as artes foram veiculados neste primeiro volume com a pretensão de 
inaugurar uma rica coleção de livros escritos por e sobre mulheres. 
Na apresentação e no prefácio, usamos os verbos brotar, ramificar, 
florescer e virar semente, num desejo de tomarmos das plantas, das 
florestas, dos jardins e dos quintais seus traços vitais, tão inerentes 
à condição humana e tão presentes no ser feminino. E não usarei 
verbos diferentes nessa mensagem final. Num posfácio, a ideia de 
desejar que o livro que acabara de ser lido seja a maior inspiração 
para a criação de um jardim e um quintal repletos de rosas e novas 
ideias, me parece boa e oportuna.

Nosso livro, conduzido por múltiplos olhares e sensações das 
mulheres, falou da vida, do que grita, murmura e silencia, do que 
floresce ou poderia florescer, do que é raiz, do que encanta, indigna, 
entristece ou dá esperança. Falou do direito à diversidade, à diferença, 
a não sofrer violência por ser mulher, à autodeterminação do corpo 
feminino, à maternidade, ao trabalho e à liberdade de expressão e cria-
ção, dentre outros assuntos. Mais que tudo, nessa obra, as mulheres 
falaram de amor e de vida, do direito ao amor e do seu exercício, tanto 
nas relações afetivas como nos espaços públicos.

A menção à mulher e ao direito ao amor me remete a entre-
vista do jurista italiano Stefano Rodotà, autor do livro Direito ao 
Amor, que ao defender o casamento entre pessoas do mesmo sexo, 
considera que a luta das mulheres por igualdade, pela emancipação 
feminina, abriu caminhos para as lutas atuais pela não discriminação 
dos homossexuais e pelo direito da união e do casamento de pessoas 
do mesmo sexo, como exercício do direito ao amor. Nas palavras 
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de Rodotà: “São sempre as mulheres. Não reivindicam somente os 
direitos de gênero, oferecem um novo sentido para o mundo. A 
liberação de todos, como aconteceu infinitamente na história, vem 
da consciência e da revolta de quem é submetido, excluído, privado 
de liberdade e dignidade.”

Foi assim neste livro. A Professora Ezilda Melo não se conten-
tou em idealizar e organizar uma obra jurídica sobre a questão de 
gênero no cenário brasileiro. Ela quis reunir muitas mentes e corações 
em torno de um projeto sobre feminismo, artes e direitos humanos. 
Além disso, resolveu, generosamente, compartilhar a organização 
e coordenação com outras mulheres, inclusive comigo. Juntas com 
Ezilda, nós, autoras, coordenadoras e organizadoras, assumimos, de 
propósito, o despropósito de oferecer aos leitores e às leitoras inúme-
ras formas de sentir o mundo. Apresentamos visões que defendem 
igualdade, a liberdade e dignidade para todos. Deixamos claro como 
é relevante o respeito às diferenças e à diversidade.

Nossos despropósitos são daqueles tão bem definidos por 
Manoel de Barros em sua poesia sobre o menino que carregava água 
na peneira e montava alicerces de uma casa sobre orvalhos. Sim, Ezilda 
reuniu um time de mulheres “ligadas em despropósitos”, para usar a 
bela referência de Manoel de Barros ao menino, que “gostava mais do 
vazio do que do cheio”, como reparou sua mãe.

Entre o silêncio e o barulho, entre o vazio e o cheio, em 
momentos de entusiasmo, chegamos a acreditar que esse livro con-
tribuiria para dar novo sentido ao mundo, ou ao menos, aos direitos 
das humanas. Coisas de mulher. Depois, passada a euforia, ficamos 
com a convicção de que, apesar de oportuno e importante, o livro 
não deixa de ser uma reunião de despropósitos. (Ah...quem enten-
de as mulheres?). Despropósitos que têm a pretensão de ecoar nas 
salas de aula, em debates e diálogos de grupos de pesquisas ou em 
outros textos que discutam os direitos das mulheres e as questões 
femininas. Despropósitos que querem continuar em outros volumes 
da Coleção Direito e Arte.

É isso! Já elegemos os temas condutores do próximo livro: 
cinema (filmes ou séries), música e literatura que abordem a questão 
feminina. A abordagem será, como nesse primeiro volume, novamen-
te jurídica, sob inspiração dos direitos humanos e, especificamente, 
dos direitos das mulheres. O chamado a participar é para todas as 
mulheres que se sintam ligadas a despropósitos, que vejam beleza e 
utilidade em carregar água na peneira.

Às leitoras e aos leitores, fica o convite para que alimentem essa 
nossa “ligação com despropósitos”, que sejam também ligados em 
despropósitos, leiam, divulguem e gostem de todos os livros de nossa 
Coleção Direito e Arte.




