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APRESENTAÇÃO

Este livro reúne docentes e discentes de cursos de Psicologia 
espalhadas(os) por todo o país. São autoras e autores de universidades 
federais (UFAL, UFG, UFMG, UFMT, UFPE, UFSJ, UFT e UFU), estaduais 
(UNESP) e privadas (PUC Minas e Faculdade Pitágoras de Londrina), 
além de prefeituras municipais, que se juntam num esforço coletivo para 
produzir um movimento de resistência que tende a se amplificar, frente ao 
recrudescimento dos processos democráticos e da instalação de discursos 
e práticas totalitárias que assombram a sociedade brasileira, desde as 
campanhas para as eleições presidenciais e a posse de um presidente 
conservador e de ultradireita, em janeiro de 2019. Aqui, concentram-se 
pesquisas de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado, bem como relatos 
de experiências a partir da criação de disciplinas voltadas para combater 
as exclusões que vivenciam algumas camadas da população (como a 
população negra) e vivências suscitadas por práticas extensionistas. 

A teórica feminista bell hooks, em seu livro Ensinando a transgredir: 
a educação como prática da liberdade, lançado no Brasil em 2013, já alertava 
sobre a importância de politizar a sala de aula. Inspirada em debates 
feministas e também no encontro com o educador brasileiro Paulo Freire, 
ela dizia o quanto era importante que, com base nas dores advindas da 
experiência colonial, produzíssemos teorizações e novas figurações políticas 
que iriam criar deslocamentos no cotidiano acadêmico. Tais teorizações 
teriam como intuito transformar a mentalidade de estudantes - e de 
professoras(es)! -  tão sofrivelmente inseridas(os) em dinâmicas perversas 
proporcionadas pela supremacia branca, capitalista e heterocentrada. Em 
Necropolítica Tropical, Peter Pelbart faz o exercício de juntar, como as peças 
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de um sinistro quebra-cabeça, pedaços de um pesadelo que está em curso, 
os quais se ancoram numa certa maquinaria nazista que encontra ecos na 
atual sociedade brasileira. 

Esse pesadelo, sem dúvida, diz respeito à maximização de 
discursos que reforçam a Outridade (KILOMBA, 2019) e colocam 
aquelas(es) que sempre estiveram à margem – mulheres, negras 
e negros, LGBTs, pobres, indígenas – como inimigas(os) a serem 
exterminadas(os). Esse projeto é o que acompanhamos, atônitas(os), 
quando acessamos os jornais e vemos o número de mortes de jovens 
negras(os) e pobres assassinadas(os) pela violência estatal, nos elogios 
que se faz a este tipo de limpeza social (e racial) – são elogios, muitas 
vezes, proferidos pelas bocas de autoridades governamentais. 

É justamente contra essa ficcionalização, da qual nos advertia Achillie 
Mbembe (2017), que se erguem as(os) pesquisadoras e pesquisadores deste 
livro. Trata-se, assim, de colocar para funcionar dispositivos que produzem 
resistência e que vetam incisivamente qualquer possibilidade de a Psicologia 
juntar-se às forças fundamentalistas que tentam asfixiar a emancipação 
social, a luta por direitos humanos e a cidadania daquelas(es) para os quais 
se voltam nossos fazeres psi e também daquelas(es) que, às duras penas, 
conseguiram adentrar nos espaços universitários. Partindo de teorizações e 
práticas feministas antirracistas e decoloniais, os capítulos que constituem 
esta coletânea, embora se inscrevam em geopolíticas heterogêneas, têm 
como propósito único descolonizar a universidade brasileira, em geral, e a 
Psicologia, em particular, e, ao mesmo tempo, possibilitar que o conceito 
de ubuntu se fortaleça e passe a operar dentro da comunidade acadêmica: 
“Sou o que sou pelo que nós somos” (MATTOS, 2019).

Nessa perspectiva, o livro é constituído por 13 capítulos divididos 
em três partes: “Formação profissional e universidade: experiências de 
resistências feministas antirracistas e decoloniais”, “Vozes de resistência 
de mulheres negras para um mundo melhor” e “Política e educação como 
espaço de luta e resistência”. Assim, apresentamos às/aos leitoras/es os 
textos que compõem esta obra.

A primeira parte, “Formação profissional e universidade: 
experiências de resistências feministas antirracistas e decoloniais”, inicia-
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se com o capítulo Psicologia Social do Racismo: uma experiência de 
resistência feminista decolonial. Nesse primeiro texto, Ricardo Dias 
de Castro, Juliana Cabral de Oliveira Dutra, Larissa Amorim Borges, 
Fernando Lana Ferreira e Claudia Mayorga apresentam debates e desafios 
colocados por uma disciplina optativa – Psicologia Social do Racismo 
– na Universidade Federal de Minas Gerais. A partir de marcos como 
a Lei nº 10.639 de 2003 e a Lei nº 11.645 de 2008, que colocam como 
obrigatório o ensino sobre História de Cultura Africana e Afro-Brasileira 
nas instituições de ensino fundamental e médio e a temática sobre ensino 
de História Indígena, respectivamente, tenta-se tematizar a importância da 
descolonização dos processos pedagógicos, políticos, conceituais, teóricos 
e epistêmicos, nas salas de aulas das universidades brasileiras.

Em consonância, em Epistemes feministas, negritude, 
branquitude e racismo na formação em Psicologia, Karla Galvão Adrião e 
Mariana Borelli Rodrigues delineiam um estudo de caso sobre a experiência 
de construção de uma disciplina intitulada Disciplina “Psicologia, raça 
e estética como resistência”. A partir de metodologias que convidam ao 
constante deslocamento, foram realizadas  ações dentro e fora do espaço 
da sala de aula (com visitas a museus e rodas de MCs), culminando com 
uma exposição artístico-interventiva como conclusão da disciplina. Vale 
ressaltar que o contexto de criação da disciplina se deu em momento de 
crescente denúncia por parte de discentes negras(os), a respeito do uso 
indevido de cotas raciais dentro do curso, figurando, assim, como um 
compromisso com a luta antirracista por parte da instituição em questão e 
que envolveu diversas atrizes e atores da comunidade acadêmica. 

No capítulo Educação, saúde e feminismos no cotidiano de 
um hospital-escola, Telma Low Silva Junqueira, Ana Clara Chaves de 
Oliveira, Lanna Maria Vieira da Graça Silva, Lívia Medeiros Ramos da 
Silva e Roberta Caroline da Silva Crispim debruçam-se, a partir de uma 
pesquisa de Iniciação Científica, sobre temas como gênero, relações étnico-
raciais, violências contra as mulheres e violências obstétricas. Compõem 
o universo da pesquisa profissionais, discentes, docentes e gestoras(es) 
vinculadas(os) aos setores da pediatria e/ou maternidade, bem como 
mulheres usuárias de uma maternidade de um hospital-escola de Maceió, 
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Alagoas. As pesquisadoras valem-se de diferentes metodologias,  dentre 
elas os diários de campo, a fim de produzirem uma polifonia de vozes sobre 
o cenário pesquisado, revelando a importância de trabalhos que invistam 
na formação dos cursos de saúde e espaços de educação permanente em 
saúde, para a garantia de direitos humanos.

O texto “Do rio que tudo arrasta”: feminismo e 
interseccionalidade na formação interdisciplinar, de autoria de Cristina 
Vianna Moreira dos Santos, Jamile Luz Morais Monteiro, Milena Carlos 
de Lacerda e Bruna Andrade Irineu, tem como foco a socialização de 
experiências em contextos de ensino e extensão universitária, que partem 
de questões como gênero, sexualidades e relações étnico-raciais. Por meio 
da disciplina “Gênero e Sexualidade” e do Projeto de Extensão Grelo 
(Ciclo de Debates e Grupos de Estudos Feministas e Queer), as autoras 
apresentam as reflexões decorrentes das contínuas ações que partem da 
ampliação e consolidação dos estudos de gênero e sexualidades, dentro 
das universidades brasileiras, levando em consideração a importância de 
se pensar em conceitos como interseccionalidade, a fim de emancipar e 
construir uma sociedade democrática.

Em FigurarCOM: ocupações na Barriga do Monstro, Dolores 
Galindo, Fábio Méllo e Saulo Lourdes Fernandes trazem, entremeando 
biografias, imagens e entrevistas, reflexões sobre o processo de ocupação 
estudantil de uma universidade pública do interior de São Paulo, com 
base nas vozes de jovens universitárias(os) que a protagonizaram. A ideia 
aqui é se pensar na formação acadêmica a partir da imagem da barriga 
de um monstro que remete à máquina de formação acadêmica. Ampara-
se nos pressupostos metodológicos encarnados pela ideia de figurarCOM, 
compreendida como a produção de narrativas fabulativas responsáveis por 
produzir redes, existências, contrafluxos, sem as quais não seria possível 
viver e lutar. 

O último texto dessa primeira parte, A formação médica para 
atendimento à população LGBT, de autoria de Maria Carolina Buiatti 
Amaral e Silva e Emerson Fernando Rasera, discute a formação das e dos 
profissionais de medicina para o atendimento das necessidades em saúde 
dos grupos da população LGBT e focaliza os desafios ainda presentes 
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nesse campo. A perspectiva heteronormativa que orienta os currículos e a 
produção de saberes e práticas na formação médica constituem empecilho, 
no que diz respeito ao preparo dessas e desses profissionais, as/os quais, em 
geral, têm dificuldades em lidar com situações e demandas relacionadas ao 
gênero e sexualidade. Nesse sentido, o capítulo aponta para a necessidade 
de as instituições formadoras em saúde contemplarem esse urgente debate, 
de modo a garantir uma formação pautada na atenção integral à saúde. 

Na segunda parte do livro, “Vozes de resistência de mulheres negras 
para um mundo melhor”, são reunidos textos sobre mulheres que forjaram 
sua trajetória de vida em experiências de luta, enfrentamento e resistência 
frente às desigualdades de gênero, raça/etnia e classe social. No capítulo 
A escrita de Carolina Maria de Jesus como instrumento de intervenção 
política, Rayanne Caroline da Silva Amorim e Érika Cecília Soares 
Oliveira têm como proposta apresentar a escritora mineira Carolina Maria 
de Jesus, que, nos anos de 1960, produziu diários, romances, provérbios, 
peças teatrais e letras de música, escrevendo mais de cinco mil páginas. 
Moradora da favela do Canindé, em São Paulo, Carolina tornou-se a voz 
emblemática das(os) marginalizadas(os), ao narrar o modo como elas(es) 
eram apartadas(os) e colocadas(os) nas bordas da sociedade brasileira. 
As autoras desenvolvem as noções de escrita diarista, testemunho e 
autobiografia, a fim de colocar Carolina como alguém responsável por 
produzir uma escrita que era, ao mesmo tempo, arte e manifesto político. 

O capítulo Marielle Franco: Corpo-Fronteira, escrito por Flávia 
Fernandes de Carvalhaes, aborda uma discussão importante no Brasil 
contemporâneo, permeado por um cenário e políticas de extermínio, 
violências e invisibilidades de grupos historicamente subalternizados, 
mas também por inúmeros processos de lutas e resistências. Dialogando 
com o conceito de Necropolítica de Mbembe e tendo como horizonte os 
enfrentamentos travados pelo feminismo negro, a autora localiza a vida e a 
trajetória de Marielle Franco como corpo que materializa a complexidade 
de disputas e discursos, num país em transe. Mais que isso, analisa os ecos 
que sua morte provocou para o campo dos movimentos feministas, negros, 
periféricos e LGBTs, e as necessárias repercussões para a produção de um 
conhecimento científico desde uma posição crítica e resistente.
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Genocídio, luto e resistências: 40 anos da voz de Marli, de Lisandra 
Espíndula Moreira, Vivane Martins Cunha e Rafael Porto Francisco, 
recupera a história de Marli, uma mulher negra, moradora da periferia do 
Rio de Janeiro, a qual, nos anos 1970, teve sua vida assolada em função da 
morte do irmão pela violência policial. Sua luta por justiça, marcada por 
momentos de humilhação, sofrimento e intimidação decorrentes do racismo 
estrutural presente nas instituições estatais, nos faz pensar hoje sobre as 
estratégias de resistência e existência da população negra, principalmente 
dos jovens negros, em um contexto no qual as engrenagens genocidas do 
Estado insistem em matá-los. Convida-nos a refletir também sobre o luto 
na vida de mulheres negras e a luta pela preservação da memória de seus 
filhos. 

Por fim, na última parte do livro, “Política e educação como espaço 
de luta e resistência”, são apresentados textos que entrelaçam discussões 
sobre políticas públicas, educação, modos de (re)existência e atuação 
profissional, em face dos desmontes, rupturas e  retrocessos que marcam 
a contemporaneidade. Dessa forma, o capítulo Política e resistência para 
jovens negras feministas: sentidos, articulações e afetos, de autoria de 
Ana Cecília Ramos Ferreira da Silva e Marcos Ribeiro Mesquita, coloca no 
centro da discussão a luta de jovens negras feministas, no cenário político 
de Maceió, e o debate em torno de como compreendem e articulam, em 
seus cotidianos, as dimensões da política e da resistência. Como mostram 
a autora e o autor, para essas jovens, a relação entre política e resistência 
ganha forma e sentido, em função de uma dimensão subjetiva vinculada 
aos processos de sobrevivência que interpelam suas vidas – atravessadas 
pela intersecção entre gênero, geração e raça e, ainda, pela classe. Realçam 
também a importância que o feminismo negro ocupa, como espaço para a 
construção de resistências políticas. 

Na mesma direção, em Raça, gênero e militância em narrativas 
de jovens feministas negras, Dandara Maria Oiniilari Ferreira da Silva 
e Jaileila de Araújo Menezes discutem as trajetórias militantes de quatro 
jovens feministas negras moradoras da região metropolitana de Recife, 
as quais atuam em grupos e coletivos no combate ao racismo e sexismo. 
Apoiadas na perspectiva interseccional, as autoras evidenciam o modo 
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como as jovens tecem, no seu cotidiano, suas contribuições para o campo 
do feminismo e da luta antirracista, afirmando-se, a partir de seus distintos 
lugares, como sujeitas de suas próprias ações, apesar das desigualdades 
raciais e de gênero.

O capítulo intitulado As relações de gênero: naturalização da 
desigualdade e medo das diferenças, de Maria Ignez Costa Moreira, 
problematiza as relações de gênero no campo da educação e a centralidade 
que esse tema conquistou, na atualidade. Ele o faz à luz da experiência 
da formação de professoras e professores da rede municipal de educação 
de Belo Horizonte. Em uma análise que discute os avanços e recuos 
desse debate, o texto centra-se na necessidade de se pensar na criação 
de estratégias formativas capazes de responder às demandas das e dos 
profissionais, de modo a garantir uma produção de saberes e práticas que 
possibilitem a promoção da equidade de gênero. 

No texto que finda o livro, Grupo com homens autores de 
violência doméstica: uma experiência de resistência em um Juizado de 
Violência Doméstica contra a Mulher, Nayra Daniane Mendonça, Aline 
Soares Santos e Tatiana Machiavelli Carmo Souza constroem um relato de 
experiência a partir do desenvolvimento de ações grupais junto a homens 
autores de agressão, em um Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, em um município do interior goiano. Fundamentando-se 
nas discussões sobre os desafios implementados pela Lei Maria da Penha e 
nos retrocessos que têm marcado as políticas de enfrentamento à violência 
contra mulheres, nestes tempos neoconservadores, as autoras descrevem as 
iniciativas tecidas pela Psicologia nesse contexto.

Desejamos a vocês uma boa leitura!
As(Os) organizadoras(es).
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Parte 1

FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL E 
UNIVERSIDADE:
EXPERIÊNCIAS 

DE RESISTÊNCIAS 
FEMINISTAS 

ANTIRRACISTAS E 
DECOLONIAIS



PSICOLOGIA SOCIAL DO RACISMO: 
UMA EXPERIÊNCIA DE RESISTÊNCIA

 FEMINISTA DECOLONIAL

Ricardo Dias de Castro
Juliana Cabral de Oliveira Dutra

Larissa Amorim Borges
Fernando Lana Ferreira

Claudia Mayorga

Introdução: 

A construção de uma perspectiva interseccional 

Neste texto, apresentamos e analisamos a experiência do 
oferecimento da disciplina Psicologia Social do Racismo no Curso de 
Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), vinculada 
ao Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão Conexões de Saberes na UFMG. 
A sua primeira versão foi ofertada nos anos de 2009 e 2011 (MAYORGA; 
DONATO; BORGES; SOUZA, 2013). Foi também disponibilizada em mais 
três formatos distintos: uma, em 2015, e duas vezes, em 2018. Em todas 
as suas versões, a disciplina possibilitou a vivência de desafios de diversas 
ordens. A articulação entre experiência, acúmulo teórico e político sobre 
o tema, o contexto atual do país e das universidades e a contribuição para 
uma formação crítica e para a autonomia foi uma prática permanente, que 
não pode prescindir de um exercício contínuo de autocrítica. 
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Junto ao movimento histórico de demandas de reeducação 
antirracista da população brasileira como um todo e do próprio movimento 
negro (GOMES, 2017), essa disciplina emerge como um dispositivo que 
coloca em ação a Lei nº 10.639 de 2003 e a Lei nº 11.645 de 2008, as 
quais alteram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
– Lei nº 9.394/1996): a primeira, tornando obrigatório o ensino sobre 
História de Cultura Africana e Afro-Brasileira, nas instituições de Ensino 
Fundamental e Médio, oficiais e particulares, e a segunda, incluindo na 
rede de ensino a obrigatoriedade da temática sobre história indígena. 
Assim, somada ao Estatuto da Igualdade Racial (2010) e à Lei de Cotas 
(2012), acreditamos, com essa disciplina, compor um cenário nacional 
e internacional no qual a luta antirracista tem ganhado contornos mais 
legítimos e públicos. Desse modo, toda uma frente acadêmico-política, 
inspirada por esses movimentos, tem construído pensamentos, práticas, 
epistemologias e métodos, afro e indígenas, referenciados e combativos 
ao racismo.

O Núcleo Conexões de Saberes, o qual teve sua origem em 2012, 
a partir do Programa de Extensão Conexões de Saberes (MEC/SECAD), 
de 2004, tem desenvolvido atividades de ensino, pesquisa e extensão 
fundamentadas no diálogo entre saberes acadêmicos e das comunidades 
populares, buscando colaborar com o enfrentamento ao abismo histórico 
entre as classes populares e as universidades públicas, que marca a 
história da educação brasileira. Teve como objetivo, desde a sua formação, 
contribuir com o debate e a implementação de políticas de democratização 
da universidade, tomando como centrais as políticas de ação afirmativa e 
os sujeitos das ações afirmativas. Tomar a democratização da universidade 
como um dos aspectos centrais de nossas análises nos levou a procurar 
compreender a complexa dinâmica da desigualdade social brasileira, 
desenvolvendo estudos sobre os aspectos diversos da sociedade brasileira. 
Logo, a associação das teorias sobre a desigualdade social, relações étnico-
raciais, estudos sobre gênero e sexualidade, sobre juventude e feminismo é 
uma perspectiva, por meio da noção de interseccionalidade (CRENSHAW, 
2002; MAYORGA; PRADO, 2010; MAYORGA, 2014), que tem possibilitado 
essa articulação. 
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Assim, os estudos desenvolvidos, no Conexões de Saberes, objetivam 
compreender, de uma perspectiva psicossociológica e psicopolítica, os 
processos da desigualdade social brasileira, com foco na articulação entre 
questões de gênero, raça, sexualidade, território e geração. Ao mesmo 
tempo, interessamo-nos em compreender processos de enfrentamento 
à desigualdade social brasileira, através de análises de ações coletivas 
de resistência e ação política, e desenvolver atividades de intervenção 
psicossocial que busquem contribuir com a desconstrução de dinâmicas de 
desigualdade e opressão presentes na sociedade brasileira. 

Com essa breve apresentação, queremos destacar um lugar 
acadêmico e, também, político que foi sendo construído e que tem nos 
permitido interagir com o momento contemporâneo, com base em uma 
perspectiva sócio-histórica, inter e transdisciplinar – o que acontece, a 
partir de chaves de análises, saberes e práticas sobre as ações afirmativas, 
democratização do ensino superior e epistemologias feministas, negras, 
indígenas e decoloniais. Apresentaremos como as interações entre esses 
campos críticos do conhecimento foram possíveis, resultando em uma 
proposta/performance docente-política de resistência interseccional, 
orientada por um ethos feminista decolonial.

Deter-nos-emos, neste capítulo, na dinâmica da disciplina referente 
às duas ofertas de 2018, por termos incluído discussão mais aprofundada 
sobre as questões indígenas e tomado o pensamento feminista decolonial 
como eixo norteador da disciplina e das nossas práticas.

Entre planos, propostas e rearticulações: 
a experiência docente-discente como um dispositivo 
fronteiriço feminista decolonial

1.1  De que Psicologia Social estamos falando?

A disciplina Psicologia Social do Racismo (2018) foi ministrada 
por quatro pós-graduandos vinculados ao Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia da UFMG. Como equipe discente da pós-graduação e orientadora, 
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nós nos reunimos em janeiro de 2018, para a organização do programa da 
disciplina. Essa equipe, apesar de composta por cinco professora/estudantes 
em diferentes níveis de formação e tempo de experiência acadêmica e/ou 
militante, propôs-se construir uma metodologia de planejamento e ensino 
horizontal que valorizasse não só os saberes universitários de cada um, mas 
suas trajetórias de vida, de profissão e militância e seus afetos, como já tem 
sido prática nos encontros do Núcleo Conexões de Saberes. 

Desde as nossas primeiras conversas, fomos atravessados por 
um desejo de construir uma proposta de curso que ensejasse discussões 
teóricas que não estivessem desvinculadas da circulação pública de afetos, 
da possibilidade de uma fala e de uma escuta mais livre entre todos 
os participantes da turma, de um forte fomento à (auto)crítica e a uma 
postura feminista, antirracista e decolonial. Inspirados por Angela Davis, 
compartilhamos a ideia de que “numa sociedade racista, não basta não 
ser racista, é necessário ser antirracista.”. E, dessa forma, para além de 
uma compreensão da questão racial como um problema da sociedade 
associado a outras desigualdades, pretendíamos potencializar a atuação 
dos discentes nas várias frentes de ação individual, civil, coletiva, política, 
partidária, organizacional e institucional de combate ao preconceito, à 
discriminação e ao racismo estrutural. 

Tendo em vista esse desejo inicial, tomamos a história da Psicologia 
Social do Racismo na UFMG (MAYORGA et al., 2013) como um analisador 
potente para construirmos uma estratégia epistêmico-conceitual-teórico-
metodológica de transmissão dos saberes e práticas que compõem o cenário 
de estudos, críticas, proposições, politizações e enfrentamentos os quais 
atravessam o campo-tema (SPINK, 2003) das relações raciais, no Brasil e no 
mundo. Diante de toda a diversidade da “razão negra” (MBEMBE, 2018) e 
do feminismo (SANTOS; CARVALHO; AMARAL; BORGES; MAYORGA, 
2016), seria importante que fizéssemos os devidos recortes para a escolha de 
trabalho, no âmbito dos textos e das estratégias metodológicas que seriam 
utilizadas em uma disciplina pertencente ao campo da Psicologia Social.

É importante reiterar que somos um núcleo de pesquisa que evita 
filiações teórico-metodológicas a priori, como se as escolhas teórico-
científicas tivessem que se colar à realidade pesquisada ao bel prazer de 
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um “fetichismo conceitual” dos intelectuais. Ora, certos de que somos 
pensadores, docentes e profissionais da Psicologia Social, atuamos no que 
tem sido reconhecido como uma ampla frente crítica da Psicologia Social. 
Isso significa reconhecer um jeito de pensar e fazer Psicologia Social que  

[...] se caracteriza principalmente por questionar 
os modos de produção de conhecimento e prática 
da Psicologia e perseguir a transformação social 
e a relevância social da pesquisa e intervenção 
sobre os problemas sociais que assolam o país. Para 
tanto, coloca-se contra as abordagens positivistas 
e experimentais, a neutralidade científica e as 
perspectivas individualistas de abordagem dos 
fenômenos psicossociais, defendendo, ao contrário, 
a produção de um conhecimento contextualizado, 
participante e co-construído por pesquisadores 
e atores sociais, como forma de contribuir para 
a solução dos problemas sociais que vivenciam e 
transformar sua realidade social. (FERREIRA, 2010, 
p. 59). 

Diante desse cenário, a Psicologia Social Crítica, que embasa as 
nossas produções, sustenta a construção e atuação de um conhecimento 
interdisciplinar e transdisciplinar que não tem medo de enfrentar a 
diversidade/divergência de pensamentos sobre o “mesmo” problema. 
Dessa maneira, nós nos pautamos muito mais pelo problema de pesquisa 
e menos por uma única filiação teórico-metodológica a priori, a qual 
se aplicaria a qualquer fenômeno da realidade (MARTÍN-BARÓ, 2013; 
MONTERO, 2006). 

Assim, decidimos qual seria o nosso objetivo com a disciplina 
e, nessa perspectiva, fizemos as escolhas acadêmicas que embasaram as 
nossas posições. Acordamos, então, que, por meio da Psicologia Social 
do Racismo, apresentaríamos os estudos sobre raça/etnia e racismo, no 
Brasil, como um campo da Psicologia Social, com especial enfoque no 
debate sobre os processos de produção das desigualdades raciais e, em 
paralelo, às dinâmicas individuais, coletivas e políticas antirracistas, 
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envolvendo as questões indígenas e negras em diálogo com o saber-fazer 
feminista decolonial. 

Compreendemos, nessa direção, a importância de definirmos qual 
projeto de ciência, de sujeito e sociedade fundamentariam a nossa postura 
em sala de aula. E, então, assumimos as epistemologias feministas negras 
e decoloniais como as nossas “lentes” de análise-intervenção, diante dos 
problemas em torno da intersecção entre a Psicologia e o estudo das relações 
raciais (ADRIÃO, 2015, ALVES; DELMONDEZ, 2015, COLLINS, 2016). 
Em face desse cenário e das discussões que acumulávamos no Núcleo, 
possuíamos o objetivo de discutir o racismo em intersecção com múltiplos 
outros marcadores sociais de opressão, inter-relacionando colonização, 
capitalismo, racialização, patriarcado e heteronormatividade, sob a luz do 
conceito de colonialidade (QUIJANO, 2000) e da ideia de sistema moderno 
colonial de gênero, o qual permeia todos os aspectos da existência social e 
dá origem a novas identidades sociais, políticas e geoculturais  (LUGONES, 
2007; 2014). Isto é, junto à categoria raça/etnia, o analisador gênero seria 
condição para que pudéssemos construir a disciplina e a nossa prática, 
através de alguns eixos anunciados pelo feminismo, como a politização do 
privado, uma postura de tensionamento com o patriarcado e uma discussão 
sobre a ampliação e democratização de direitos civis, sexuais e reprodutivos. 

1.2  Uma primeira aproximação 

A disciplina oferecida na modalidade optativa para todos os 
estudantes, a partir do quinto período, era procurada por muitos negros 
e por alguns não negros, e precisava se configurar como um território 
seguro de aproximação e aprofundamento com o tema. Como espaço de 
formação de psicólogos ativamente antirracistas, a disciplina precisou 
acolher e provocar a implicação de diferentes corpos e diferentes sujeitos, 
num processo de desnaturalização das relações étnico-raciais no Brasil.

A mesma palavra, dita e ouvida por negros e não negros, não é a 
mesma palavra. A partir dessa consciência, buscamos estabelecer relações 
pautadas na alteridade, a fim de que, a partir de lugares diferentes e desiguais, 
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negros e não negros pudessem se repensar e se implicar na construção da 
equidade, com base em seu saber-fazer em Psicologia. O convite para se 
racializar com intencionalidade crítica foi aberto a todas as “especialidades” 
da Psicologia.

Nossa prática discente foi construída, artesanalmente, num 
processo dialógico que se permitia repensar e sentir a cada passo. As aulas 
foram dadas em círculo. Embora nem sempre fosse possível estabelecer tal 
forma física, na disposição dos corpos, devido à quantidade de estudantes 
no espaço, pactuamos entre nós que, aos modos do Xirê dos terreiros1 e 
das rodas de capoeira, nosso movimento intelectual seria composto por 
esse constante dançar junto, por movimentos individuais e coletivos que 
nos manteriam conectados e que poderiam provocar novos deslocamentos 
e conexões. A palavra precisava circular. As memórias e os saberes que se 
faziam presentes em todo o corpo, não somente nas cabeças, de estudantes 
e professoras/es, eram convocados em momentos diversos.

Após as aulas e nos intervalos, vivemos várias partilhas e diálogos 
que também contribuíram para a construção e densidade do processo. 
Nosso coletivo de professoras/es foi acionado de diversos modos, por 
distintos sujeitos, em diferentes momentos. Nossa escuta atenta para o que 
cada estudante endereçou a cada um de nós e aos colegas foi um ponto 
bastante relevante, revelador e transformador. Nesse percurso, a partilha 
e a construção de conhecimentos não se desvinculam da partilha e da 
construção de afetos (SAWAIA; ALBUQUERQUE; BUSARELLO, 2018). 
Antes, ancoram-se nestas, para alcançar potência e profundidade.

Em algumas aulas, contamos com a presença de colaboradoras/
es convidadas/os oriundos dos movimentos sociais e de outros espaços 
acadêmicos. Nessas ocasiões, tivemos a possibilidade de viver e promover 
conexões entre saberes e sujeitos que não necessariamente se encontrariam 
no desenvolver de um Curso de Psicologia.

Em nossa primeira aula, tanto do primeiro quanto do segundo 
semestre, nós nos dedicamos ao exercício de conhecer identidades, 

1 Expressão em iorubá que significa dança ou roda. Nos rituais de candomblé, as cantigas 
de Xirê acontecem no início de cada celebração do terreiro com o intuito de convocar os 
orixás para a festa.
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histórias e desejos. Cada estudante foi convidado a se apresentar. 
Foram convidados/as a responder às questões: “Quem é você”; “O 
que te traz para esta disciplina?”. Com esse exercício, iniciamos nosso 
processo de ativar memórias e repensar identidades e lugares sociais. 
Ademais, com isso, ativamos a construção de novos vínculos. O que 
escutamos, nesse primeiro contato, norteou o estabelecimento dos 
combinados necessários para a viabilização de um espaço dialógico 
responsável, seguro e exigente, a partir do qual negros e não negros 
seriam convocados a se repensar, se reconhecer, experimentar e 
propor pensamentos, práticas e relações que talvez ainda não tivessem 
conhecido. E, nesse sentido, concordamos que o primeiro momento 
da disciplina é fundamental, porque opera com elementos materiais e 
simbólicos diversos, construções conscientes e inconscientes, as quais 
configuram um imaginário complexo sobre uma disciplina de Psicologia 
Social do Racismo.

3.  Sobre os conteúdos e as estratégias político-didáticas 
da disciplina

Construímos, então, uma disciplina com quatro unidades 
inter-relacionadas: I) A invenção da raça: a construção da ideia de raça 
e sua função social, política e econômica. Demarcarmos igualmente, 
aqui, o lugar da Psicologia e da Psicologia Social nesse debate. II) 
Especificidades indígenas: povos indígenas no Brasil, povos indígenas 
e racismo e indígenas na universidade.  III) Ambiguidades do racismo 
brasileiro: o racismo constitutivo da identidade brasileira, o mito 
da democracia racial e seus aspectos psicossociais, branquitude e 
branqueamento, mestiçagem, invisibilidade do racismo e algumas 
dinâmicas do preconceito no Brasil. Por fim, IV) Enfrentamentos e a 
luta antirracista no Brasil: o movimento negro e o indígena no Brasil, o 
racismo e sua articulação com outras formas de opressão/resistência e 
as políticas e luta para a equidade racial. 
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3.1  Epistemologias decoloniais, raça/etnia, racismo e o 
lugar da Psicologia 

Começamos, portanto, o nosso trabalho pela análise do genocídio/
epistemícidio que marca a estruturação das universidades ocidentais e 
ocidentalizadas, a partir do extermínio dos corpos e dos conhecimentos 
produzidos por vários povos, a saber: os muçulmanos e judeus exterminados 
na conquista de Al-Andalus, os saberes indígenas subjugados na invasão 
das Américas, a expropriação dos saberes de povos africanos, através do 
seu sequestro e comércio transcontinental, e , por fim, a eliminação das 
práticas de conhecimento de mulheres europeias queimadas vivas acusadas 
de bruxaria (GROSFOGUEL, 2016). Reforçamos o caráter fronteiriço 
(ANZALDÚA, 1987) da colonização, na produção de subjetividades cindidas 
e transmodernas. Com isso, apontamos, como ponto de partida, que o 
pensamento crítico de fronteira não rejeita a modernidade, vinculando-se 
a um projeto tradicional antimoderno e fundamentalista “às avessas”. Muito 
pelo contrário, as epistemologias decoloniais entendem que o colonizador já 
nos habita; contudo, subsumem e redefinem o projeto moderno colonial, em 
razão das cosmovisões e epistemes dos povos historicamente subalternizados 
pelo poder eurocêntrico (GROSFOGUEL, 2008). 

Logo, foi importante problematizar o conceito de raça como 
categoria de análise psicossocial, para compreensão do fenômeno racista 
e antirracista no mundo e, sobretudo, no Brasil. Raça, em nossa disciplina, 
foi lida como o dispositivo inventado pelo poder moderno para invadir o 
território africano, sequestrar e escravizar as pessoas no continente africano 
e americano. Assim, não há aqui nem uma reiteração da ideia de raça como 
ontologia biológica, porém, funciona como uma construção simbólica, 
discursiva, que naturaliza qualidades morais, psicológicas, culturais e 
intelectuais, a partir de uma relação intrínseca com aspectos biológicos 
referentes aos fenótipos dos sujeitos (GUIMARÃES, 2005).  

Outra definição importante que demonstra a relevância dos estudos 
sobre o racismo é a perspectiva de que o racismo é estrutural. Essa visão alerta 
que o racismo proporciona um acúmulo de desvantagens sociais causadas 
por várias formas de discriminação, gerando uma estratificação que coloca 
certos grupos em uma situação de subordinação durável ou permanente. Tal 



25FEMINISMOS, PSICOLOGIA E RESISTÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS

noção evidencia que o racismo não é apenas um ato de natureza psicológica, 
individual ou institucional. Os mecanismos discriminatórios conseguem 
gerar diferentes formas de desvantagens materiais. O racismo, assim como 
o sexismo, constrói processos de controle social que impactam diversos 
aspectos da vida de determinados grupos (MOREIRA, 2017b, p. 136-137).

Em seguida, focamos em adentrar as discussões sobre o racismo 
brasileiro e o papel da Psicologia no enfrentamento da discriminação 
racial (MAYORGA, 2011). Recorremos, então, ao texto da Resolução 
018/2002, o qual afirma, dentre outras coisas, que as psicólogas e os 
psicólogos são convocados a colaborar na criação de condições que visem 
a eliminar a opressão e a marginalização do ser humano, enfatizando 
que as psicólogas e os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da 
profissão, contribuindo com o seu conhecimento para uma reflexão sobre 
o preconceito e para a eliminação do racismo. Declara que o preconceito 
racial humilha e a humilhação social faz sofrer. Garante também que as 
psicólogas e os psicólogos, no exercício profissional, não serão coniventes e 
nem se omitirão perante o crime do racismo (CONSELHO FEDERAL DE 
PSICOLOGIA, 2002).

Uma das divulgações mais significativas feitas pelo Conselho 
Federal de Psicologia (CFP), nos últimos anos, foi a publicação da obra 
Relações Raciais: Referências Técnicas para atuação de psicólogas/os, 
em que o órgão reafirma seu compromisso no combate à discriminação 
racial, mas admite as dificuldades nessa empreitada, inclusive durante a 
preparação universitária de seus profissionais (CFP, 2017). 

Algumas pesquisas já tinham denunciado que a falta de discussão 
sobre os efeitos do racismo, durante a Graduação em Psicologia, impactavam 
a prática dos profissionais. Há quase vinte anos, Nascimento (2003, p. 197-
198) frisava que o racismo vinha sido combatido quase que exclusivamente 
por um pequeno grupo de psicólogas negras. Ela alertou que, com louváveis 
exceções, as psicólogas mantinham um tradicional silêncio sobre o tema 
ou admitiam, de maneira retórica, uma escassez de trabalhos sobre esse 
assunto, mas se isentavam de participar dessa empreitada.

A pesquisadora afirmou que profissionais brancos podem 
menosprezar o impacto do racismo na vida de seus pacientes. Ela ressaltou 
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o depoimento de Maria Lúcia da Silva, mulher afrodescendente, que 
contava suas angústias relacionadas à discriminação racial repetidamente 
para sua terapeuta branca, mas sempre ouvia que aquelas vivências eram 
apenas sinais de um suposto complexo de inferioridade. Até que, pela 
insistência da paciente, a profissional pediu a Maria um livro sobre racismo 
para ler, evidenciando assim sua incapacidade em tratar daquela demanda 
(NASCIMENTO, 2003, p. 197-198).

Certos sujeitos não vivenciam a discriminação da mesma forma, 
porque dividem algum tipo de privilégio com grupos majoritários. Poucas 
pessoas estão apenas em uma posição de privilégio ou só de subordinação, 
pois as posições dentro das estruturas de poder são bastante variadas. Os 
homens negros sofrem os efeitos do racismo, entretanto, são beneficiados 
pelo sistema patriarcal, diferenciando assim sua experiência da de mulheres 
negras. Mulheres brancas e negras sofrem igualmente as consequências 
do sexismo, mas as primeiras coparticipam dos privilégios de serem 
brancas. As mulheres negras constituem, portanto, uma minoria dentro de 
uma minoria, porque enfrentam a exclusão, a partir de vetores distintos 
(MOREIRA, 2017a, p. 254).

É oportuno destacar que as ditas “minorias sexuais”, podem 
igualmente ser marginalizadas dentro das lutas pela igualdade racial. 
Infelizmente, a exclusão política de homens e mulheres homossexuais no 
debate contra o racismo impossibilita a construção de uma plataforma 
política que questione as formas de discriminação decorrentes do 
heterossexismo. As reivindicações das minorias sexuais são frequentemente 
pensadas como temas afastados da pauta racial, razão pela qual são quase 
sempre negligenciadas (MOREIRA, 2017a, p. 258).

3.2  Não indígenas (des)construindo (não)saberes sobre a 
experiência indígena  

A discussão teórica alcançada pelo Núcleo - em um movimento de 
autocrítica e reconhecimento de que precisávamos avançar em alguns temas 
subalternos - suscitou-nos um desejo e necessidade de aproximação maior 
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com os estudos e os saberes produzidos pelas lutas por direitos indígenas. 
Isso culminou, em dezembro de 2017, com uma aproximação entre o Núcleo 
Conexões de Saberes e o grupo Mulheres Guerreiras Kaxixó, proposta pelo 
Ministério Público Federal de Minas Gerais (MPF-MG), diante de uma 
demanda formalizada por essas mulheres indígenas. A partir do acúmulo 
do grupo diante desta e de outras experiências e com a entrada, no Núcleo, 
da discente Juliana Dutra, a qual possuía experiência profissional como 
indigenista e que pesquisava movimentos políticos de mulheres indígenas, a 
equipe se propôs, em janeiro de 2018, o desafio de que a disciplina também 
refletisse, de maneira mais aprofundada, sobre as experiências de racismo, 
violência e exclusão social que sofrem os povos indígenas do Brasil.

Os desafios de aproximar a perspectiva indígena da disciplina 
Psicologia Social do Racismo foram gigantes. A mestranda que se 
propôs levar a aprofundar a discussão é branca e se aproximou dos 
movimentos indígenas, principalmente, por via da Fundação Nacional 
do Índio,  instituição indigenista oficial do Estado, em muitos territórios, 
necessária para a (tentativa de) garantia e promoção dos direitos indígenas, 
mas infelizmente ainda carregada de marcas dos séculos da antiga política 
indigenista estatal colonizadora, pautada pela lógica da tutela, integração 
e assimilação dos indígenas. Em vista da noção de saberes localizados, 
as discussões não seriam possíveis de serem feitas, sem que refletíssemos 
sobre o fato de que, naquela sala de aula, não havia indígenas em ambos 
os semestres de 2018, mesmo a UFMG oferecendo programas de ação 
afirmativa específicos para os indígenas. 

Apesar de os estudos críticos sobre branquitude serem 
historicamente propostos para se pensar no lugar de vantagem 
estrutural dos(as) brancos(as) em relação aos (às) negros(as) (LÓPEZ, 
2015), sugerimos que pensássemos em branquitude também enquanto 
um lugar de privilégio dos(as) brancos(as) em relação aos(às) 
indígenas. Ao mesmo tempo, refletimos sobre como o nome branco 
tem sido historicamente utilizado por muitos, para nomear de maneira 
generalizada todos os não indígenas, invisibilizando as diferenças entre 
os contatos e relações interculturais entre brancos e indígenas e entre 
negros e indígenas. 
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Alunos nos questionaram sobre a ausência de outras disciplinas do 
Curso de Psicologia da UFMG que proporcionassem um contato destes 
com a temática indígena. Tal ausência contribui para que psicólogos já 
graduados permaneçam conectados aos imaginários coloniais e alienados 
sobre o índio, os quais permeiam, principalmente, contextos urbanos do 
Sudeste e se mantenham distantes, tanto das discussões promovidas pela 
antropologia quanto dos saberes construídos pelos povos e movimentos 
indígenas. Refletimos sobre o número expressivo de psicólogos que 
trabalham nas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, em terras 
indígenas, ou que atendem indígenas em diferentes contextos, e sobre a 
necessidade de que esses profissionais tenham contato, em sua formação, 
com discussões que visem a analisar e desconstruir os discursos 
etnocêntricos e racistas sobre os indígenas, os quais são impostos como 
verdade à grande maioria dos não indígenas.

Nesse ponto, percebemos que, para transformar essa realidade, não 
é suficiente a inclusão dos estudos sobre racismo nas diretrizes curriculares, 
pois, se historicamente os debates sobre raça e racismo passaram a ser 
automaticamente associados aos negros e vice-versa, o mesmo aconteceu 
em relação aos indígenas quanto à ideia de etnicidade e cultura. Isso os 
afastou dos debates sobre racismo e outras desigualdades que marcam suas 
experiências, contribuindo para a invisibilização de seus movimentos de 
resistência (FIGUEIREDO, 2016; ARRUDA, 2011).

Assim, um dos nossos objetivos durante a disciplina foi reaproximar 
os conceitos de raça e etnia, politizando o conceito de cultura. Acerca da 
dupla categoria raça/etnia, Figueiredo aponta que, 

[...] apesar dos estudos sociológicos ou antropológicos 
recortarem com bordas tão precisas os estudos de raça 
ou etnia, na prática raça e etnia estão imbricadas na 
sociedade. Essa imbricação é percebida plenamente 
quando se trata do racismo que atinge sejam índios ou 
negros. Que tanto raça quanto etnia sejam construções 
sociais, esmiuçadas por inúmeros estudiosos de 
vários campos, não há dúvida. Resta compreender o 
porquê de raça ter sido ligada à aparência, e de etnia à 
essência. (2016, p. 7).



29FEMINISMOS, PSICOLOGIA E RESISTÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS

Para despertar na turma um desejo de busca e honestidade em 
relação à imagem racista do índio construída em nosso imaginário, 
trouxemos para a sala de aula iconografias populares e marcantes, para 
quem viveu a infância, na década de 1990, como tirinhas da revista em 
quadrinhos Turma da Mônica e o videoclipe Vamos brincar de índio, da 
apresentadora Xuxa.

Como identificamos poucos estudos sobre racismo que 
abordam a temática indígena, as reflexões sobre a temática em sala 
de aula, junto com os/as participantes, foi de grande importância. Ao 
apresentarmos  textos com abordagens dos já consolidados estudos 
sobre raça e racismo, trazíamos também notícias, vídeos, produções 
indígenas e textos da etnologia, a partir dos quais refletíamos a respeito 
de como se dão as dinâmicas de racialização e racismo, em relação aos 
povos indígenas. Fomos compreendendo coletivamente que o processo 
de racialização que sofreram e sofrem os povos indígenas é diferente 
daquele vivido pelos negros.  O Estado produziu mecanismos de 
controle cultural e social diferentes, para cada um desses recortes, sendo 
necessário compreender e nomear as especificidades da configuração 
da racialização e do racismo que sofrem os indígenas, para que se 
possa combatê-los. Observamos que há, no Brasil, desde o início da 
colonização, um racismo associado à expropriação e invasão dos 
territórios tradicionais, com vistas a atender aos interesses econômicos 
e políticos ligados ao agronegócio, a grandes empreendimentos, à 
grilagem,   à mineração e garimpo, ao comércio ilegal de madeira, à 
biopirataria, aos interesses dos missionários… dentre outros. 

Um autor importante estudado ao longo do curso foi o antropólogo 
indígena Gersem Baniwa (2006), que, em sua obra O índio brasileiro: o que 
você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje, aponta duas 
perspectivas sociais estigmatizantes sobre o índio, forjadas desde a chegada 
dos colonizadores ao Brasil. A primeira se refere ao índio romantizado, 
ligado à ideia do bom-selvagem, de um ser idílico, puro, ingênuo, 
protetor da natureza, manso, metáfora de liberdade natural, coberto de 
valores europeus, cuja imagem foi apropriada para construção de uma 
identidade nacional, durante o movimento literário modernista e durante 
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o romantismo e, por fim, necessitado de tutela para ser “assimilado” e 
“integrado” à sociedade moderna. 

A segunda imagem concerne ao índio selvagem, bravo, cruel, 
bárbaro, canibal, preguiçoso, animalizado, dentre outros adjetivos 
pejorativos. Essa visão é historicamente acionada para tratar do 
indígena, quando este é percebido como entrave aos interesses 
econômicos e desenvolvimentistas, e para justificar seu extermínio, 
quando há interesse nas terras indígenas e em seus recursos naturais. 
Em sala de aula, o professor convidado, Bruno Simões Gonçalves, entre 
outras reflexões, nos mostrou como essa construção também ficou 
evidente nas iconografias do período colonial, como no caso das obras 
de Albert Eckhout, de 1641 e 1643, as quais representam como essa 
dualidade se manifestava na nomeação de indígenas como Tupis ou 
Tapuias (GONÇALVES, 2015) 

Ao levar para a sala de aula artigos e notícias que apresentavam 
experiências dos povos Borari e Arapium (PA), Caxixó (MG), Kaingang 
(RS), pudemos perceber como, pelo reconhecimento constitucional 
dos direitos dos povos indígenas, surgem os discursos que negam a 
“indianidade” daqueles sujeitos e grupos que se identificam como 
pertencentes a um grupo étnico, mas não correspondem a essas imagens 
reducionistas e historicamente construídas: possuem pele clara, utilizam 
aparelhos tecnológicos modernos, não são falantes de língua originária ou 
moram em contexto urbano, por exemplo. 

Uma forma de buscar contornar a incômoda ausência de indígenas, 
tanto na equipe de professores quanto entre os alunos, foi priorizar a leitura 
de autores indígenas e convidar o antropólogo, cineasta e estudante da pós-
graduação Edgar Kanaykõ Xakriabá, e o estudante de enfermagem Otávio 
Kaxixó, para que pudessem contribuir, com suas experiências e saberes. 
Esses dois   jovens e lideranças indígenas nos falaram sobre a experiência 
de racismo institucional cotidiano que sofrem os indígenas universitários 
e nos ajudaram a compreender que, se, historicamente, as instituições de 
ensino estiveram ocupadas pela elite do país, com padrões e regimes de 
ensino eurocêntricos, “amansar” esses espaços se tornou essencial para a 
desconstrução de projetos de sociedade colonizadores e racistas:
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As experiências dos estudantes indígenas ao entrar 
em uma universidade os convoca a descolonizar 
esse espaço, começando pelas mentes de muitos que 
ainda pensam em “índio” remetendo ao passado, 
levando, assim, a vários estereótipos, sem considerar 
a diversidade sociocultural dos diferentes povos 
indígenas no Brasil e a luta pelos direitos ao longo 
da história. (VIANA; KANAYKÕ; UGLOPATTE; 
MAHEIRIE, 2017, p. 220). 

Sobre esse mesmo contexto, a produção acadêmica do indígena, 
advogado e militante Luiz Eloy Terena (AMADO; ALENCASTRO, 2015), 
nos sensibilizou sobre o preconceito sociolinguístico que sofrem os 
estudantes indígenas que ingressam nas universidades.  

O artigo “No Brasil, todo mundo é índio exceto quem não é”, do 
antropólogo Viveiros de Castro, nos serviu para compreender que índio não 
é uma questão de cocar de pena, urucum e arco e flecha; não é tampouco 
uma questão de cultura, nem uma questão de genética. “A indianidade 
designa um modo de devir”. Os índios são aqueles que “representam a si 
mesmos”, que se autodeterminam, valendo ressaltar que “[...] há indivíduos 
indígenas porque estes são membros de comunidades indígenas, e não o 
inverso.” (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, p. 135 e 140).

Dessa maneira, fomos construindo conjuntamente mais incertezas 
do que respostas em relação às realidades dos povos indígenas do Brasil, 
suas pautas e movimentos políticos, sua pluralidade étnica, cultural, 
territorial, linguística, geopolítica, epistemológica/cosmológica… e sobre as 
possibilidades de aproximação da Psicologia (enquanto ciência e profissão) 
com essas sociedades e movimentos, a partir de uma perspectiva decolonial 
e antirracista.

3.3  Racismo à Brasileira

Em seguida, enfrentamos os dilemas de pensar acerca da identidade 
nacional brasileira e sua nuance perversa: o Mito da Democracia Racial. 
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Uma narrativa ficcional - mas, com um efeito real nas práticas cotidianas 
e institucionais do Brasil - denunciada, fortemente, pelo movimento negro 
e pelos intelectuais antirracistas como sendo o “jeitinho brasileiro” de 
ser racista. Isto é, com a consolidação do “somos todos brasileiros” como 
marca da identidade nacional, impedia-se que as relações raciais pudessem 
se apresentar como relações políticas antagônicas, nos espaços de debate 
público, nos discursos formais e institucionais, de forma explícita.  

Com isso, queremos dizer que os negros foram invizibilizados, 
todavia, não incluídos nesse projeto identitário, político e cultural “nacional”. 
Nesse cenário, conformou-se a hegemonia de que a elite colonial branca 
e escravocrata brasileira dispunha, o que foi possível em função de uma 
cordialidade e um papel ético-moral - violentamente hipócrita - associado 
à crescente capacidade do Estado de realizar “assimilações” em todos os 
grupos sociais, por meio de uma atividade formativa e cultural nacional 
(SALES JR, 2006). Nesse sentido, o samba, a capoeira, a feijoada e uma série 
de outros dispositivos, antes enquadrados como práticas anti-higiênicas, 
criminosas e periféricas, ganham o status de brasilidade, com vistas à 
neutralização - ao menos discursiva - do racismo à brasileira (SOUZA 
REIS, 1993). 

Nesse momento, apresentamos algumas cenas de filmes brasileiros 
e estrangeiros que fomentam essa construção colonial estereotipada 
da miscigenação (TADEI, 2002) como a redenção da brasilidade. 
Apresentamos, por conseguinte, a abertura do filme Aquarela do Brasil 
(1942), a qual desvela o Brasil como um quadro pitoresco - pintado por um 
artista fictício pardo - que desliza a sua mão, ao desenhar o país, ao som da 
famosa canção que confere o nome ao filme. 

Em um paralelo contemporâneo, expusemos, em seguida, a abertura 
do filme Rio (2011), musicada com uma canção Real in Rio, de produção 
de Sérgio Mendes e Carlinhos Brown, a qual se inicia na floresta da Tijuca, 
ao som de um samba que eleva as características exuberantes da natureza 
brasileira. Exibimos, também, as cenas que mostravam os macaquinhos - 
personagens do filme - realizando assaltos nas orlas das praias mais famosas 
da capital. Saímos das animações e apresentamos um clássico dos programas 
vespertinos da TV Aberta, o filme Lambada, a dança proibida (1990), que 
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narra a história de uma princesa indígena brasileira que dança lambada em 
sua tribo, na Amazônia, ao som de berimbaus e atabaques africanos. Para 
selar o absurdo, o filme narra uma história de um Brasil que se comunica 
em espanhol. Por fim, discutimos alguns trechos do filme de terror Turistas 
(2006), produção estrangeira ambientada em um Brasil paradisíaco, mas 
ameaçador para jovens gringos que começam a ser vítimas de tráficos de 
órgãos de um médico branco brasileiro. Detalhe: seus capatazes - aqueles 
que fazem o trabalho sujo - são um homem negro e um indígena. 

Tentamos explicitar, através dessas variadas narrativas 
cinematográficas, a materialização de anos de Mito da Democracia Racial 
como sendo uma imagem idílica do Brasil, na constituição de nossa 
identidade nacional. Uma imagem idílica embebida em contradições 
racistas um tanto complexas, pois, ao mesmo tempo que sustentamos, 
publicamente, uma amigabilidade constitucional, somos capazes das 
maiores atrocidades com as populações ameríndias e negras, comumente, 
invisibilizadas, banalizadas e excluídas como coprotagonisas da História 
do Brasil.  

Por fim, utilizamos a discussão sobre branquitude e branqueamento 
para nos implicarmos em uma discussão da posição na qual sujeitos 
brancos ocupam e são, sistematicamente, privilegiados, no que tange ao 
acesso a recursos materiais e simbólicos gerados pelo colonialismo e pelo 
imperialismo, atualmente reatualizados e preservados. Inspirados pela 
tese de Schucman (2012), perguntamos aos alunos “o que era ser branco 
para vocês?” e tensionamos a “culpa branca” como um problema que não 
politiza relações de poder e embota afetivamente os brancos. No sentido 
contrário, convocamos os alunos a pensarem, como, de seus lugares de 
privilégios enquanto comunidade acadêmica branca de classe média, é 
possível desconstruir, com estratégias progressistas, o racismo à brasileira. 

3.4  Resistências: luta e afeto 

Em nossa última unidade, tentamos priorizar os processos 
individuais, coletivos, políticos, institucionais de resistir ao racismo 
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e colaborarmos na construção de uma sociedade que questione, 
constantemente, as opressões que caracterizam a desigualdade social no 
Brasil. Nesse sentido, raça, em nossa disciplina, deixa de ser uma categoria 
única e exclusiva para interpretar as relações sociais e raciais de forma total, 
no Brasil, e começa a se associar a outras ferramentas e “lentes” analíticas, 
visando a complexificar o debate do racismo estrutural do país de “braços 
dados” com outras formas tão violentas de organização da sociedade, 
como patriarcado, gênero, sexualidade e território (CRENSHAW, 2002; 
MAYORGA; COURA; MIRALLES; CUNHA, 2013).

Nesse percurso, a experimentação de outros afetos e a ativação de 
outras percepções e novas sensibilidades foram tão essenciais quanto (e 
complementarmente) a produção crítica e desnaturalização de discursos, 
teorias e racionalidades convencionais. Para garantir uma vivência racional-
afetiva racializada e crítica, alguns valores civilizatórios da Cultura Afro-
Brasileira orientaram nossa prática e estiveram muito presentes em nossa 
construção, como Circularidade, Oralidade, Corporeidade, Ancestralidade 
e Memória. Algo que foi muito possível, nessa última unidade, por 
ela, justamente, convocar os sujeitos da sala de aula a se implicarem, 
radicalmente, com um processo de luta. 

No dia, por exemplo, quando abordamos as organizações de 
mulheres negras em toda a sua diversidade, trouxemos o corpo e a 
ancestralidade para a roda de conversa, em sala, de sorte a pensar-sentir 
sobre gênero, raça e sexualidade. Organizamos a sala em círculo e, no 
centro, dispusemos um tecido africano sobre o qual repousavam diversos 
materiais – livros, bonecas negras, espelhos, fanzines, fotos, artesanatos 
indígenas. Cada estudante, ao chegar, podia se posicionar na roda e escolher 
um ou mais objetos para acessar e usufruir livremente. Após algum tempo 
de experimentação individual desses objetos, passamos para atividade 
coletiva. Uma boneca negra se tornou nosso objeto de fala. Quem segura a 
boneca negra tem o direito de falar e ser ouvido por todas/os. Todos pegam 
a boneca e quem se sentir à vontade pode falar. 

Na primeira rodada, o convite é falar sobre os objetos: 1) Que 
objeto a/o mobilizou ou você teve acesso? Por quê? Ao que isso a/o 
remete? Nas rodadas seguintes, foram feitas as seguintes perguntas: 
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2) Quem é ou foi a primeira mulher negra da sua vida?   Quem era? 
Onde estava? O que fazia? Com quem se relacionava? Tinha nome? E 
sobrenome? 3) Quem foi a primeira mulher negra que você identificou 
na mídia? Quem era? Onde estava? O que fazia? Com quem se 
relacionava? Tinha nome? E sobrenome? 4) Qual foi a primeira pessoa 
LGBT na sua vida? Quem era? Onde estava? O que fazia? Com quem se 
relacionava? Tinha nome? E sobrenome? 5) Qual foi a primeira pessoa 
LGBT que você identificou na mídia? Quem era? Onde estava? O que 
fazia? Com quem se relacionava? Tinha nome? E sobrenome? 6) Como 
é ser mulher, para você? 7) O que a heteronormatividade lhe impede de 
viver? 8) O que a negritude lhe possibilita?

As perguntas foram feitas uma a uma. Toda a roda respondeu. 
Falamo-nos e escutamo-nos.   Após as rodadas com perguntas, a boneca 
circulou para que as pessoas pudessem falar livremente sobre o que estavam 
pensando e sentindo, respeitando o combinado de que cada um falaria 
apenas da sua experiência e dos seus próprios sentimentos, sem julgar ou 
falar sobre os demais. Nessa ocasião, foi possível vivenciar uma experiência 
marcante de oralidade, reflexividade, empoderamento, resiliência e 
resistência, tecida a partir das memórias, saberes e sentimentos do grupo. 
Foi possível politizar relações pessoais, historicizar processos políticos e 
desnaturalizar sentimentos. 

Considerações finais: a fronteira enquanto um projeto ético 
docente e político interminável

Sistematizar e compartilhar reflexões sobre a experiência de 
lecionar a disciplina Psicologia Social do Racismo nos remete não só ao 
processo de preparação da disciplina como um todo e de cada uma das 
aulas em seus detalhes, mas a todo o processo de vivências de relações 
raciais vivenciado por cada um de nós, dentro e fora da universidade, em 
todo o nosso percurso escolar, nas presenças e ausências, nas vozes, ruídos, 
gritos e silêncios que  ouvimos, produzimos, ecoamos e desconstruímos, ao 
longo de nossas histórias.
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Mantivemos, durante o oferecimento da disciplina, uma postura 
constante de interpelação, a qual nos tomava, no decorrer do semestre 
de trabalho: Qual é a função e importância da raça, na Psicologia e nas 
relações de poder? A partir de que elementos é possível pensar-realizar 
uma Psicologia Social do Racismo, no Brasil? Qual é a contribuição 
dos modelos e teorias psicológicas, na construção e desconstrução do 
racismo e das desigualdades raciais, no Brasil? O que a Psicologia tem a 
oferecer à população negra e indígena deste país? Dessa maneira, a partir 
de uma perspectiva epistemólgica decolonial, cada aula foi pensada com 
intencionalidade; a escolha e a ordem de cada autora e cada texto, de 
cada vídeo, filme ou trecho de filme, de cada foto e letra de música foram 
pensadas, repensadas, debatidas e problematizadas, de modo a construir 
um arcabouço teórico-metodológico suficientemente consistente para 
possibilitar um contato mobilizador   e transformador com e entre os 
sujeitos que se dispusessem a participar e construir conosco o cotidiano 
desta disciplina.

Parte de nós chegamos aqui, a este lugar de lecionar Psicologia 
Social do Racismo, oriundas de movimentos sociais; algumas de nós 
tivemos contatos com a temática, através de experiências em projetos de 
extensão, em atuações profissionais, em pesquisas autônomas; algumas de 
nós havíamos contribuído para a criação da disciplina, semestres antes, 
enquanto, em outros, participamos da mesma em edições antecedentes. 
Todas nós nos reunimos neste aprender-ensinar juntas, em função do desejo 
de contribuir para a implicação crítica e intencionada da Psicologia ciência 
e profissão, no enfrentamento ao racismo, na promoção da igualdade racial, 
na construção de ações afirmativas e na desconstrução da branquitude.

Como trabalho final foi solicitado aos alunos e alunas apresentarem 
um recurso audiovisual, que fomentasse debates sobre o racismo e o 
antirracismo, a algum grupo de escolha deles. Além dessa intervenção 
psicossocial, propriamente dita, os alunos e alunas foram convidados/as 
para falar dessas experiências em sala de aula e compartilhar os desafios 
e as potências de fomentarem debates sobre o racismo em todas as suas 
nuances. Os alunos escolheram sujeitos de seus campos de estágio, grupos 
de amigos, coletivos religiosos, vizinhos e familiares próximos como sujeitos 
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desse debate. A partir de séries, novelas, filmes e documentários, os alunos 
e alunas teceram análises epistêmicas-teóricas-metodológicas a partir das 
tensões e solidariedades que foram possíveis por meio de suas intervenções 
em torno do eixo opressão/resistência racial. Com isso, pretendemos 
ampliar a rede do debate racismo/antirracismo para além do espaço da sala 
de aula e, sobretudo, a partir das metodologias participativas/coletivas no 
âmbito da Intervenção Psicossocial. 

Há uma vivência que gostaríamos, por fim, de trazer em relação 
à disciplina como uma atuação fronteiriça de nossas práticas. Na 
segunda-feira após a eleição presidencial mais desastrosa da história do 
país, em primeiro turno, boa parte de nós e de nossos alunos não havia 
dormido com a ideia de que Jair Bolsonaro viria a ser nosso presidente. 
Guiadas pela ancestralidade, muitas de nós reunimos forças que até 
então desconhecíamos e fomos para a aula da disciplina de Psicologia 
Social do Racismo. Ao chegarmos à sala de aula, identificamos um 
clima diferente, na universidade. Um clima de euforia da direita 
fundamentalista, a qual, como uma torcida organizada de time de 
futebol, se agitava pelo país, misturado a um clima de incerteza e medo 
daqueles e daquelas cujos corpos insubordináveis, histórias dissidentes 
e pensamentos críticos impediam de comemorar a derrota, ao menos 
temporária, do maior projeto de inclusão e cidadania popular já vivido 
no país. Iniciamos a exposição do tema e logo percebemos que era hora 
de sentar em roda e dialogar. Mais uma vez, a palavra circulou e cada 
uma pôde dizer o que estava sentindo, naquele momento. Ouvimos o 
ruído de lágrimas pesadas e o medo do impedimento da possibilidade 
de existir. Explicamos para nós mesmos que o impedimento da 
possibilidade de existir é o racismo. E, resgatando a memória da 
história de luta e resistência do povo negro e indígena, no país, fomos 
juntos identificando o início de um novo ciclo de resistência, no qual o 
combate ao racismo tem centralidade.

Descolonizar os processos pedagógicos, políticos, conceituais, 
teóricos e epistêmicos, nesse sentido, inevitavelmente, implica desalojar o 
colonizador que habita em nós mesmos e na sociedade. O que nos exige 
criatividade e inventividade, possíveis de serem construídas junto a saberes 
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e fazeres que foram sendo eliminados no curso da história do mundo. Isto 
é, o projeto moderno colonial, ainda que bem-sucedido em sua virulência 
epistemicida e genocida, não foi total. E, por isso, populações tradicionais 
permanecem em (re)existências. Dessa forma, acreditamos, fortemente, 
que nossas inspirações acadêmicas devam partir de distintas tradições 
epistemológicas e culturais, de modo que conceitos, significados, filosofias, 
metodologias, conceitos, técnicas e estratégias possam ser plurais, diante de 
um mundo tão diverso e polifônico como o nosso. 
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EPISTEMES FEMINISTAS,
 NEGRITUDE, BRANQUITUDE 
E RACISMO NA FORMAÇÃO

 EM PSICOLOGIA

Karla Galvão Adrião
Mariana Borelli Rodrigues 

Introdução 

O debate sobre feminismos e sobre negritude e branquitude, como 
marcadores dos processos de subjetivação, vem sendo ainda subestimado no 
campo psi e, em particular, na formação de futuros psicólogos e psicólogas. 
Essa compreensão equivocada, caracterizada por um viés individualista 
e classista2 de concepção de sujeitos, traz consequências violentas para a 
população negra, que, ao viver sob as marcas de uma sociedade racista, 
atravessa questões de silenciamento de seus sofrimentos. 

A questão da política de cotas raciais nas universidades públicas 
apresenta-se como um microcosmo da produção desigual de possibilidades 
advinda de uma sociedade que não quer se enxergar como racista. Este 
texto trata da construção de ações para discussão e enfrentamento desses 
problemas, dentro da formação em Psicologia, em uma universidade federal 

2 Por “classista” entendemos que a Psicologia por muito tempo foi pensada por e para 
pessoas da classe média e alta. Nesse sentido, é também uma Psicologia excludente, 
em termos raciais, visto que a classe social no Brasil é racializada, de modo que tanto a 
pobreza quanto a não pobreza têm cromatizações (CARNEIRO, 2011; QUIJANO, 2005). 
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do Nordeste do Brasil, que se deu a partir da denúncia por estudantes negros 
e negras do uso indevido de cotas raciais dentro do curso. Deflagraram-se, 
portanto, questões sobre raça, racialidade, embranquecimento, branquitude 
e decolonialidade. 

Partimos, neste texto, de uma perspectiva feminista pós-estrutural e 
decolonial, a qual bebeu nas epistemes feministas do Sul e nas metodologias 
participativas, na pesquisa-ação-participativa crítica (CPAR) e nos elementos 
da arte enquanto estética de resistência. Por epistemes feministas estamos 
compreendendo o processo de pensar e produzir o conhecimento, através 
das perspectivas feministas que vão de encontro às universalidades nas 
ciências, assim como à suposta neutralidade da produção de saber. Partimos 
da convicção de que nenhuma produção de conhecimento é neutra e que 
carrega consigo os valores e posicionamentos daquelas(es) que a constroem. 
Nesse sentido, ciência é uma produção material-discursiva produzida a partir 
das perspectivas daquelas(es) que a produzem (HARAWAY, 1995). Saberes 
são, pois, localizados e têm, nas sociedades atravessadas pela colonialidade, 
pelo menos raça, gênero e classe social. 

Através das epistemes feministas também concebemos que a 
experiência, sempre localizada em termos de raça, classe e gênero, é ela 
própria categoria de análise para a produção do conhecimento (SCOTT, 
1999), além de importante ferramenta para o processo pedagógico e (re)
construção de saberes (HOOKS, 1994).

Este trabalho constitui, portanto, um estudo de caso sobre a 
experiência de construção e experimentação da primeira versão de uma 
disciplina sobre “Psicologia e raça” no Curso de Graduação em Psicologia, 
para abordar essas questões e propor intervenções extraclasse. Nossa 
proposta é a de trazer os conteúdos produzidos nesse processo: as tensões 
geradas, as atividades extramuros e a construção de uma exposição artístico-
interventiva, como produto final das vivências e aprendizados gerados na e 
para além da disciplina Tópicos Especiais em Psicologia 1 - Psicologia, raça e 
estética como resistência.3

3 Prestamos nossos agradecimentos a Dara Catarina Santos da Silva, Emmanuel Italo 
da Silva Santos e Arielson Marcello Alves do Nascimento, estudantes negra e negros 
da Graduação em psi, integrantes de nosso núcleo de pesquisa (A Coletiva/LAbeshu-
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Trata-se, por conseguinte, de um estudo de caso realizado por nós, 
autoras, a partir de nossas experiências (SCOTT, 1999), uma como docente 
responsável pela disciplina, professora do Curso de Psicologia referido, 
e a outra como estagiária à docência, estudante do Curso de Doutorado 
em Psicologia. Ambas integram o mesmo núcleo de pesquisa, ligado ao 
Departamento de Psicologia, no qual vêm efetuando estudos e produções 
sobre feminismos, sexualidades, arte como resistência e decolonialidades.

O caminho a ser percorrido neste texto traz consigo o contexto de 
criação da disciplina, pautada em demandas discentes frente às fraudes 
na política de cotas raciais, na universidade; a tessitura da disciplina e os 
caminhos percorridos para sua construção, pensada de forma coletiva; 
as vivências na disciplina, através da teoria, da arte e das tensões inter-
raciais presentes; a culminância da disciplina numa exposição político-
artística que, como destacado, extrapola os limites da própria disciplina. 
Por fim, buscamos concluir, refletindo como a disciplina contribui para o 
fortalecimento do debate racial no campo psi.

1.  Contexto de criação de uma disciplina: a arte de tecer 
dissensos

No ano de 2018, vivenciando um duplo papel – como coordenadora 
da Graduação e como professora do Curso de Psicologia –, a primeira autora 
deste texto pôde acompanhar tensões e demandas em torno das questões 
raciais no curso. Alunos e alunas do Diretório Acadêmico de Psicologia, 
juntamente com o recém-formado Coletivo de Negros e Negras dos Cursos 
de Graduação e Pós-Graduação em Psicologia, apresentaram demandas de 
ação por parte do corpo docente e da coordenação do curso, referentes ao 
uso indevido de cotas raciais dentro do curso de Psicologia.4

Laboratório de Estudos da Sexualidade Humana) e discentes da disciplina, os quais 
estiveram conosco, nos assessorando, em boa parte da construção da disciplina e 
preparação das aulas.

4 Para um maior aprofundamento no debate sobre cotas, ver: Kabengele Munanga (2006) 
- Algumas considerações sobre “raça”, ação afirmativa e identidade negra no Brasil: 
fundamentos antropológicos; Aristeu Portela Júnior (2018) - Ações afirmativas com 
recorte racial no ensino superior e disputas de identidade nacional no Brasil. 
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Ao marcar a primeira conversa com esses dois coletivos, juntamente 
com os professores do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do colegiado 
do curso, as tensões foram colocadas na mesa: havia uma mobilização que 
se iniciava com a busca por aferição quanto ao uso das cotas raciais e que 
se ampliava na confrontação com um sintoma social, a saber, o racismo 
estrutural e institucional que se apresentava também em nosso curso. A 
conversa apontou tensões e um desconhecimento das questões teórico-
epistemológicas raciais, por parte dos docentes e discentes do curso. Em 
função disso, houve a solicitação de ações em curto e médio prazo. 

Dentre as demandas estavam: a) solicitação para apoiar, junto à 
Reitoria, a criação de uma comissão de aferição do uso de cotas raciais, 
com a presença de pessoas negras e com acúmulo teórico no debate; b) 
construção de uma disciplina obrigatória sobre raça na Graduação em 
Psicologia; c) organização de debates sobre raça e racismo, no Curso de 
Psicologia. As mesmas foram levadas para a instância maior, o pleno do 
Departamento, em reunião ordinária, na qual, após debate longo, foi 
acrescida a demanda, por parte dos professores do curso, de discussões 
internas com presença de especialista na área, de forma a complexificar o 
debate e o conhecimento compartilhado.

Assim foi que, na qualidade de coordenadora da Graduação em 
Psicologia, uma das autoras iniciou um debate com algumas professoras e 
professores que já tinham proximidade com essas discussões5, buscando 
montar uma disciplina com muitas vozes, que contemplasse as questões 
debatidas e votadas no pleno do Departamento. Um primeiro desenho 
da disciplina pensava em um coletivo de professores, com a coordenação 
de um deles para o processo. Entretanto, por estar se construindo no final 
do semestre letivo, não havia tempo hábil de recomposição de cargas 

 A lei de cotas (nº 12.711), que institui cotas raciais, foi promulgada pelo governo 
brasileiro no ano de 2012. Aqui é importante ressaltar que, no presente ano de 2019, 
após acontecimento da disciplina, foi constituída pela Universidade em questão a 
Comissão de Validação de Autodeclaração Racial, a fim de avaliação de candidatos(as) 
negros(as) e pardos(as) inscritos no Sistema de Seleção Unificada (SISU).

5 Agradecemos as contribuições  e inspirações de Ricardo Dias de Castro e Claudia 
Mayorga, autores do primeiro capítulo deste livro,  intitulado “Psicologia Social do 
Racismo: uma experiência de resistência feminista decolonial”, para a construção da 
disciplina em tela.
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horárias para algumas(uns) docentes. Dessa forma, as sugestões dadas 
foram consideradas e apenas uma docente ficou com a tarefa de ministrar a 
disciplina. Esta foi elaborada como um componente eletivo de uma disciplina 
com temática aberta, intitulada Tópicos Especiais em Psicologia 1. A mesma 
havia sido pensada para abarcar temáticas ou questões não vislumbradas no 
período de reforma curricular do curso, realizada em 2014.6 

Além da disciplina, uma mesa redonda sobre raça foi montada, 
no semestre letivo seguinte. Nesse contexto, a comissão de aferição 
da universidade foi constituída, tendo introduzido a demanda de um 
especialista negro. Em momento posterior, esse mesmo professor, membro 
da comissão de aferição, foi convidado a conversar com o NDE e com o 
pleno do Departamento. 

Ficou, portanto, deflagrada a importância e urgência em discutir 
as questões raciais, no Curso de Psicologia. Para além de um direito que 
precisa ser respeitado, a política de cotas raciais vem apontar a necessidade 
de reparação a uma parte da população que continua sofrendo com o 
racismo estrutural, de diversas formas. No tocante ao campo da Psicologia, 
essas tensões internas ao convívio dos diversos sujeitos –, estudantes, 
professoras(es) e técnicas(os) – pontuaram um debate epistêmico que 
precisava ser tocado. A racialização da população das Américas, enquanto 
criação de exclusão e de privilégios, através da cor da pele, se atualiza na 
produção de subjetividades, campo per si da Psicologia enquanto ciência e 
profissão. Sobre essas produções iremos tratar adiante.

2.  A tessitura da disciplina: pensando e estruturando um 
caminho

Sendo lançada então a primeira disciplina do Departamento de 
Psicologia voltada às questões raciais, iniciamos, professora e estagiária 
em docência, o processo de sua construção. Para tanto, levamos em 

6 Além das duas disciplinas Tópicos Especiais em Psicologia 1 e 2 (com ementas em 
aberto), há apenas uma disciplina complementar no Curso de psicologia da universidade 
em questão, que discute os marcadores de gênero e sexualidade.
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consideração o momento em que se encontrava o Departamento, frente às 
questões raciais (debates e embates sobre a política de cotas problematizados 
anteriormente), nossa inserção nos campos decolonial e feminista e o 
diálogo com demais pessoas que estavam imersas no campo. 

Nesse sentido, dialogamos com outras pessoas da academia, da 
militância política e da atuação profissional em Psicologia, visando à 
construção de um programa de disciplina dialogado e não autocentrado 
e limitado, no que já havíamos construído enquanto reflexões raciais. 
Recebemos então muitas sugestões de temas, livros e textos. Demos início 
ao processo de tecer/costurar uma proposta que visasse à construção de 
um conhecimento crítico e (auto)reflexivo sobre raça, e suas implicações 
no campo Psi, a partir de um olhar feminista e decolonial. Este se 
refere à crítica, por parte dos saberes silenciados e subalternizados e ao 
eurocentrismo enquanto perspectiva de construção de conhecimento e 
subjetividades. Traz para a centralidade o reconhecimento da importância 
do lugar da América no Sistema-Mundo, e as funções e efeitos de sua 
colonização para o capitalismo mundial (QUIJANO; 2005), além da 
crítica à necessidade de discutir colonialidade, raça e classe em relação 
com gênero (LUGONES, 2014). 

Em paralelo, partindo da perspectiva de que a construção de 
conhecimento é corporificada, nossa atuação propôs um deslocamento 
da ideia de “apreensão” do conhecimento para um referencial de 
“experimentação” do conhecimento (ADRIÃO, 2015, 2019; FINE et al., 
2006; FREIRE, 1999). Assim, antes mesmo da construção da proposta da 
disciplina, já tínhamos como viés o uso das metodologias participativas 
e de elementos artístico/arteterapêuticos como proposta teórico-
metodológica para a construção do conhecimento sobre raça. Sabemos que 
compreensões artístico-estéticas não estão dissociadas da colonialidade 
e do eurocentrismo. No entanto, nós a compreendemos aqui como um 
processo decolonial, valorizando contextos locais de produção de saberes 
e resistências. Vemos, compreendemos e produzimos arte, através das 
epistemes feminista e decolonial. 

Cabe ainda aqui a crítica a uma compreensão da Arte, significante 
no singular, enquanto estética marcada por relações de saber-poder 
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centradas no norte do globo e caracterizada por uma maneira específica e 
dominante de compreensão da estética e de seus processos subjacentes. A 
arte contemporânea, a qual desloca as relações com os materiais expressivos 
para localizações político-estético-conceituais e performáticas, ocupa uma 
posição de descentramento importante, inclusive ao se relacionar com 
diversas expressões de demandas de identidades subalternizadas, como 
as de classe-raça-sexualidade dissidentes. O termo artivismo (MEIRA, 
2019), chega a esse contexto, apontando a necessidade de ocupação da 
arte enquanto expressão das decolonialidades. Nesse sentido, tanto as 
Psicologias quanto as artes necessitam ser descolonizadas.

Compreendemos as diversas expressões da arte como “coisa política”, 
inspiradas em Jaques Rancière, porque “[...] seu gesto pertence à constituição 
estética da comunidade e se presta, acima de tudo, a alegorizar essa 
constituição [...] Por constituição estética deve-se entender aqui a partilha do 
sensível que dá forma à comunidade.” (RANCIÈRE, 2017, p. 07).

A política, nesses termos, é estética, pois trata de uma determinação 
do sensível, uma divisão dos espaços reais e simbólicos. Aplica-se às ações 
discursivas cotidianas e aos corpos que ocupam os espaços da cidade. 
A arte e suas expressões estéticas atuam como formas de resistência e 
existência em relação ao status quo, mas também são fundamentos da 
constituição de uma episteme da subjetividade com vistas a um processo 
terapêutico. A partir do mesmo, tomamos elementos da arteterapia para 
tratar das questões de opressões e privilégios, e das produções subjetivas 
atreladas, trabalhando de forma teórico-vivencial (ADRIÃO, 2019; LOPES; 
2012; PHILIPPINI, 2011; SILVEIRA, 2015). Outro fator importante a ser 
considerado nesse processo de tessitura é a nossa inserção, de já muitos 
anos, no campo dos estudos feministas pós-estruturais, e, nos últimos 
anos, no campo dos estudos da decolonialidade. Nosso trabalho, então, é 
fundamentalmente atravessado pelas epistemes feministas e decoloniais. 

Chegamos, por fim, a uma ementa que visou a apresentar os 
estudos sobre raça e racismo, no Brasil, como um campo da Psicologia, 
com ênfase no debate sobre colonialidade e decolonialidade, tendo a arte 
como resistência. A disciplina foi oferecida em dois módulos, tendo como 
objetivos: apresentar as definições e usos da categoria raça e sua utilização 
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na produção de desigualdades, subjetividades e da própria constituição 
da sociedade brasileira; discutir sobre as relações entre o campo psi e as 
questões de raça e colonialidade; refletir sobre as concepções que sustentam, 
produzem e reproduzem o racismo e a colonialidade, na sociedade 
brasileira; e debater formas e experiências de enfrentamento ao racismo, 
com enfoque na produção artística como resistência.

Em ambos os módulos, foram utilizadas as metodologias 
participativas e ferramentas artísticas. O primeiro deles, com enfoque no 
debate teórico sobre Psicologia, raça e colonialidade, teve oito encontros, 
nos quais se debateram textos e obras. O segundo módulo foi realizado a 
partir de temáticas pertinentes à Psicologia e raça, debatidas por pessoas 
convidadas a trazerem suas experiências profissionais e em pesquisa.7 
Em ambos os módulos, tivemos também a proposta de ir a lugares 
que apresentassem ou estivessem apresentando produções artísticas 
relacionadas a raça e racialidade. 

O primeiro módulo, caracterizado portanto pela hibridez entre 
o enfoque teórico e a arte como resistência, foi embasado em algumas 
temáticas, dentro do campo dos estudos sobre raça. A primeira delas foi o 
mito da democracia racial no Brasil, por meio da análise discursiva do que 
Ronaldo Sales-Jr (2006) denominou “cordialidade racial”, o suposto trato 
amistoso entre brancos(as) e negros(as). Nesse sentido, Sales-Jr analisa a 
estigmatização, a injúria racial e o não-dito racista, para pôr por terra a 
noção de democracia racial no país. 

A segunda temática almejou trabalhar a noção de branqueamento 
da raça como estratégia política de genocídio do povo negro, trazida 
por Abdias do Nascimento (2017), abarcando a experiência do Brasil-
Colônia e suas consequências nefastas ao momento atual. Esse encontro 
também buscou apresentar o campo decolonial, com base no debate de 
construção das raças negra e indígena – como inferiores em relação a 
outra, a saber, a branca europeia. A partir da colonização das Américas, 
um projeto imperialista e capitalista foi se conformando e consolidando 
(BERNARDINO-COSTA; GROSFOGUEL, 2016). Essa segunda temática 

7 Aqui, prestamos nossos agradecimentos às pessoas convidadas, as quais nos honraram 
com suas presenças, suas falas e seus comprometimentos na luta antirracista. 
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foi trabalhada com a ida a uma exposição artística denominada Raça, classe 
e distribuição dos corpos, ocorrida no museu do Homem do Nordeste, 
vinculado à Fundação Joaquim Nabuco e ao Ministério de Educação, na 
cidade do Recife. A exposição trazia a compilação histórica de obras do 
acervo da Fundação que tratavam da temática da ocupação da cidade, a 
partir de um olhar racializado. A visita guiada visava a introduzir a discussão 
na confrontação com a produção de distintas expressões artísticas que ora 
fortaleciam e reiteravam ideias sobre o racismo, ora as criticavam.8

A terceira temática procurou apresentar a discussão sobre 
branquitude no Brasil, analisando a branquitude enquanto um marcador 
social em função do qual as pessoas brancas se constituem como referencial 
de humano, através do apagamento da sua própria racialização branca. Além 
disso, objetivou compreender as pessoas brancas do país como detentoras 
de privilégios (materiais e simbólicos), frutos de suas heranças do período 
colonial escravocrata, e como pessoas que mantêm e são coniventes com 
o racismo, por seus pactos narcísicos de silêncio frente às discriminações 
raciais, ensejando, portanto, a manutenção de seus privilégios de cor 
(BENTO, 2002).

Na sequência, foi realizado o debate sobre efeitos sociais e 
subjetivos do racismo, suscitado pela obra Peles Negras, Máscaras Brancas, 
do psiquiatra martinicano Frantz Fanon (2008). Este teria sido o encontro 
teórico mais predominantemente vivencial da disciplina, no qual 
adotamos técnicas grupais que visavam a promover a confrontação com 
o próprio lugar de embranquecimento, de branquitude ou de negritude e 
suas opressões e privilégios, individualmente, e, em seguida nas relações 
grupais. As(os) estudantes andaram pela sala, na qual estavam diversos 
trechos da obra de Fanon, assim como alguns exemplos de privilégios 
raciais. Após isso, fizeram produção individual e, na sequência, 

8 Exposição integrante do projeto Política da Arte 2018, da Fundação Joaquim Nabuco, 
com curadoria de Moacir dos Anjos. Fazem parte dessa exposição obras pertencentes 
a diversas coleções da Fundação, abrigadas no Museu do Homem do Nordeste, na 
coordenação de Artes visuais e, sobretudo, no Centro de Documentação e Estudos da 
História Brasileira - CEHIBRA (coleções Alexandre Berzin, Benicio Dias, Lula Cardoso 
Ayres, Wilson Carneiro da Cunha, Francisco Rodrigues, Manoel Tondella, Victor 
Frond, Almirante e Josebias Bandeira).
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construíram uma história sobre essa produção, a qual refletia suas 
confrontações com a temática. Em terceiro momento, duplas e, depois, 
quartetos foram se encontrando em grupo e reconstruindo a história 
individual em uma história coletiva. Finalmente, imagens congeladas, 
como fotos de cada história, foram montadas e apresentadas ao restante 
da turma, em um momento no qual as mesmas se dinamizavam e eram 
lidas, interpretadas e reobservadas pela turma.

Adiante, como sexto encontro, tivemos o debate sobre as 
imbricações entre raça e classe social no Brasil, procurando compreender 
como o debate racial no país foi violentamente apagado em torno do 
discurso das diferenças e desigualdades de classe social. Nesse sentido, 
buscou-se problematizar como a classe social, no Brasil, é racializada, 
além de se refletir como se mantêm as relações de escravidão na atualidade 
brasileira, através das relações de trabalho e das relações entre centros e 
periferias (SOUZA, 2017).

Adentramos às questões de raça e feminismo, em um encontro que 
teve como mote o feminismo negro, com o debate sobre racismo e sexismo 
na cultura brasileira, proposto por Lélia Gonzales (1984); em outro, o 
feminismo decolonial e a ideia de resistência proposta por María Lugones 
(2014). Esses dois encontros enfatizaram as especificidades das relações 
entre sexismo e racialização e como, na sociedade brasileira (GONZALES, 
1984) e nas sociedades colonizadas latino-americanas (LUGONES, 2014), 
as mulheres negras foram sendo construídas como “não-mulheres”, 
visto que gênero foi um padrão colonial europeu imposto às sociedades 
colonizadas e tinha/tem como referência as mulheres brancas.

O segundo módulo da disciplina, segundo frisado anteriormente, 
objetivou trazer pessoas convidadas, em sua maioria pessoas negras, a 
fim de facilitar o debate sobre temáticas outras pertinentes às questões 
raciais e Psicologia. Foram elas: a) Política de drogas, redução de danos e 
encarceramento; b) Raça e saúde mental; c) Psicologia, ações afirmativas 
e políticas de cotas; d) Panorama das pesquisas sobre raça e Psicologia no 
Departamento de Psicologia. À proposta de trazer convidadas aliava-se a 
de relacionar esses debates ao processo artístico, através do uso de distintas 
modalidades e materiais expressivos. 
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No primeiro dos encontros, sobre políticas de drogas, redução 
de danos e encarceramento, trabalhamos com a construção de estêncis 
em folhas de raios X, nos quais a discussão sobre a relação entre o uso 
de drogas, as relações de classe e a política de extermínio da população 
jovem e masculina negra, nos presídios, foi imageticamente colocada nos 
estêncis e pintada nos papéis que estavam afixados nas paredes da sala. 
Política corporificada pelo movimento de ocupação dos corpos na cidade, 
metáfora-imagem-discurso de resistência ao poder. 

No segundo encontro, sobre raça e saúde mental, retornou-
se à discussão sobre a subjetivação da população negra e como a dor, o 
sofrimento e a exclusão se expressam através de corpos que não “podem” 
se reconhecer enquanto belos, haja vista que o ideal da branquitude 
opera. Como afirma Grada Kilomba (2019), os processos traumáticos nas 
populações negras estão em relação direta destes com o sujeito branco e a 
branquitude enquanto lugar de privilégios e poder. Retornamos nesse dia 
ao conto da boneca africana que as mulheres mães faziam para seus/suas 
filhos/as, ainda nos navios negreiros, e, depois, nas senzalas, recortando 
pedaços de suas roupas. Cada pessoa da turma reconstruiu sua própria 
abayomi, acessando a memória e a ancestralidade da história da população 
negra no Brasil. 

O encontro sobre Psicologia e políticas afirmativas de cotas raciais 
foi facilitado por um professor da área de Educação e Ciências Sociais de 
outra universidade, o qual vinha em sua trajetória acadêmica estudando 
as cotas raciais, e por um estudante da Graduação de Psicologia de 
nossa universidade, integrante do coletivo de negros e negras já citado 
anteriormente. Na ocasião, debateram-se os argumentos utilizados 
pela população que se diz contra as cotas raciais, a maneira pela qual a 
branquitude brasileira é colocada em questão, através da política de cotas, 
e os impactos de tal política para a universidade e para a população negra.

No segundo momento desse encontro, fomos a uma exposição em 
outro Centro da universidade (Centro de Artes e Comunicação). A mesma 
versava sobre populações excluídas socialmente, em termos de raça, classe, 
sexualidade e gênero, e as relações desses processos de exclusão com o 
processo de exceção do Estado. Na ocasião, a turma pôde conversar com 
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um dos mediadores da exposição, no intuito de compreender como se 
poderia montar uma exposição, seu processo de curadoria e organização. 
Posteriormente, sentamo-nos todas(os) em roda no espaço contíguo ao 
evento e, com a participação do mediador, conversamos sobre como iniciar 
o processo de organização da exposição final da disciplina.

No quatro encontro, cuja finalidade era apresentar parte da 
dinâmica das pesquisas sobre raça na pós-graduação em Psicologia da 
universidade, tivemos a presença de um e uma estudantes de Mestrado 
e um estudante de Doutorado dialogando sobre suas pesquisas com 
a turma. Na segunda parte desse encontro, a turma organizou-se em 
grupos para o trabalho de curadoria e organização da exposição, focando 
em seus projetos para a mesma.

Além desse debate, recebemos uma psicóloga da Comissão 
de Enfrentamento ao Racismo do Conselho Regional de Psicologia 
de Pernambuco (CRP-02), a fim de dialogar acerca das questões de 
regulamentação da atuação em Psicologia, no que se refere às questões 
raciais. Nesse módulo ainda, fomos, parte da turma, ver apresentação do 
Grupo Boca no Trombone, no alto do Pereirinha, comunidade da zona 
norte do Recife. Nas expressões desse grupo, pode-se acompanhar desde 
batalhas de MC até rodas de poesia. A maioria das pessoas que apresenta 
suas obras e do público que as prestigia é composta por pessoas negras de 
periferia, e o protagonismo desse grupo é feito por mulheres negras. Esse 
marcador trouxe um deslocamento interessante para as(os) alunas(os) da 
disciplina, que, em sua maioria brancas, se confrontaram com a potência da 
arte enquanto resistência e possibilidade de expressão da violência cotidiana 
a qual essa população sofre. A esse ponto retornaremos no próximo item.  

Importante ressaltar ainda que, como avaliação da disciplina, 
propusemos uma prova escrita referente ao conteúdo do primeiro módulo, 
acreditando na necessidade de entrarmos em contato com o aprendizado 
dos conceitos-base, bem como na maneira de operá-los analiticamente. A 
partir desse ponto, pudemos entrar no segundo módulo, compreendendo 
basicamente os fenômenos que subjazem às dinâmicas e às relações 
inter-raciais, de forma a podermos complexificá-las através dos temas do 
segundo módulo. Além da prova, os alunos preencheram um questionário 
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autoavaliativo, ao final da disciplina, que checava a participação (presença 
e envolvimento no processo), comprometimento (com a leitura dos textos 
e com o processo de construção da exposição) e nível de compreensão dos 
fenômenos estudados e das metodologias empregadas.

Por fim, a disciplina culminou numa exposição político-artística 
realizada com as produções feitas pelos(as) estudantes, no decorrer do 
semestre. Sobre a exposição, discorreremos em breve.

3.  As vivências na disciplina: arte e tensões raciais no centro 

Os elementos artísticos e suas formas de expressões fizeram parte de 
todo o processo da disciplina. Ancoradas na força da relação entre imagem 
e processo de produção de significados, trabalhamos com a construção 
gradual de expressões artísticas, de sorte a permitir o acesso a imagens do 
inconsciente e suas relações com marcadores de desigualdade corporificados, 
via essas produções (ADRIÃO, 2019; SILVEIRA, 2016). O percurso se deu de 
forma gradual, com introdução de materiais artísticos mais palatáveis aos 
indivíduos que têm pouca experiência com seus usos, tais como recortes de 
imagens de revistas, passando a trabalho com giz de cera, até chegar a tintas 
aquareladas e carvão e giz de quadro branco, materiais de costura, produção 
de estêncil, performances etc. (PHILIPPINI, 2011).

Atentamos para a tensão reflexiva em trabalhar com a experiência de 
cada pessoa, como categoria analítica e conceitual (SCOTT, 1999). Buscamos 
promover um espaço de expressão do conteúdo teórico trabalhado no mesmo 
dia, na primeira parte da aula, e a possibilidade de emergência de conteúdos 
intersubjetivos, a partir do recurso expressivo, os quais ensejassem a relação 
entre teoria e prática, chegando à apreensão analítica, através da experiência 
acessada via arte-política (RANCIÈRE, 2017).

Dessa maneira, foram produzidos desenhos, pinturas, bricolages 
de imagens de revistas e pintura, produções com carvão, trabalho com 
estêncil, confecção de bonecas abayomis, individualmente. Na passagem 
para um segundo momento, de expressões coletivas, foram construídos 
projetos individuais e coletivos relacionados às questões teórico-conceituais 
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e epistemológicas trabalhadas ao longo da disciplina, por intermédio de 
instalações e produção de livros dos(as) autores(as). Esse percurso associa-se ao 
indicado metodologicamente, quando se trabalha com arte como promovedora 
de transformações individuais e grupais, no processo pedagógico. Assim, 
inicia-se com a introdução paulatina de materiais expressivos, trabalhados 
individualmente, de forma que produzam abertura ao processo criativo. 

Em um segundo momento, a construção de recursos de trabalho, 
através das expressões artísticas, atuará como estímulos geradores criativos, 
de maneira que os conteúdos sejam pouco a pouco mais apropriados pelos 
indivíduos, agora trabalhando em produções não mais individuais, mas 
grupais (ADRIÃO, 2019; PHILIPPINI, 2011). Assim, caminhamos através 
da apropriação e da consolidação paulatina do processo participativo, no 
qual as relações de poder e desigualdade são postas em xeque, através de 
recursos metodológicos participativos (como o uso do teatro, de imagens 
congeladas e suas dinamizações, jogos e outras técnicas participativas). 
Essas relações tratam do silenciamento e de questões em torno de quem 
pode falar e de quem tradicionalmente cala, em um grupo (MCCARTHY; 
ADRIÃO, 2001; SPIVAK, 2010).

Finalmente, chegamos ao terceiro momento, no processo pedagógico 
de inspiração arteterapêutica no trabalho com grupos, que concerne ao 
processo autogestivo daquele grupo. Entendemos que a construção da 
exposição artística, ao final da disciplina, culminou com esse momento. Na 
mesma, os 45 alunos da turma organizaram-se de forma autônoma entre 
aqueles que seriam organizadores da exposição e suas funções (construindo 
o texto de sua apresentação, produzindo um título e as imagens para essa 
apresentação ao público visitante; escolhendo e construindo o modo como 
as obras seriam dispostas no espaço de exposição, preparando a mediação 
dos monitores, nos dias da exposição, montando e desmontando a exposição, 
junto com os artistas/produtores das obras de artes).

A exposição: elementos ético-estéticos e suas extrapolações
As construções das produções artísticas que foram feitas ao longo 

da disciplina, juntamente com as novas produções do final da mesma, 
foram organizadas por um grupo de curadores da própria disciplina. Em 
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torno de 20 produções, entre pinturas em carvão, giz e pastel, colagens, 
instalações e livros dos(as) artistas, foram dispostas numa sala com música 
e ambiente climatizado. Na entrada, uma ficha com apresentação conceitual 
e informações técnicas sobre as obras, nomes das/artistas e da equipe de 
produção e sua concepção foi montada, junto com uma instalação com 
fotos do making-off do evento. Alguns(as) alunos(as) também ocuparam 
a posição de mediadores da exposição, estando presentes para trocas e 
diálogos com as pessoas que visitassem o espaço.

Para além da sala de aula, a exposição participou do Primeiro 
Encontro de Psicologia da universidade, em dezembro de 2018. A mesma sala 
de aula na qual aconteceu a disciplina converteu-se em uma sala de exposições 
e abrigou, durante dois dias, nos turnos da manhã e tarde, a exposição “À 
flor/cor da pele” – assim intitulada pelos(as) estudantes9. Em torno de 210 
pessoas por dia visitaram a exposição, entre alunos(as) e professores(as) dos 
cursos de Psicologia e de outros cursos dos Centros de Filosofia e Ciências 
Humanas, Educação, Artes e Comunicação e de Ciências Sociais Aplicadas 
(respectivamente, CFCH, CE, CAC e CCSA), funcionários do prédio do 
CFCH (serviços gerais, ascensoristas, técnicos/as-administrativos, pessoal 
da portaria), direção do Centro e chefes de Departamentos. Além disso, 
profissionais do campo da arteterapia, de serviços de saúde mental e do CRP, 
bem como alguns(as) familiares também estiveram presentes.

Na avaliação dos(as) alunos(as), após o fechamento da exposição, 
trazer esses conteúdos de maneira que alcançasse outros parceiros e 
pessoas da comunidade acadêmica e da comunidade psi foi uma forma de 
utilizar a arte e suas linguagens como resistência às opressões e privilégios 
estabelecidos. Nesses termos, a exposição atuou como uma intervenção 
psicossocial que tinha como objetivo um encontro entre as experiências de 
deslocamentos dos(as) próprios(as) estudantes na disciplina, com o olhar e 
a participação das(os) visitantes da exposição.

A mesma tinha, em algumas produções, o caráter de dialogia na 
obra de arte, sendo as pessoas que a visitavam convidadas a intervir e se 
colocar/posicionar frente à mobilização que a arte provocava nelas.

9 Agradecemos a todas/os as/os 45 alunas/os da disciplina, que se dedicaram com todo 
vigor na construção da exposição.



58 Érika Cecília Soares Oliveira | Marcos Ribeiro Mesquita | 
Tatiana Machiavelli Carmo Souza (Org.)

Inspirações: idas a espaços artísticos na cidade
Dois momentos citados anteriormente - as idas à exposição sobre 

raça, classe e distribuição de corpos, no museu do Homem do Nordeste, 
e a roda de MC promovida pelo grupo Boca no Trombone, no alto do 
Pereirinha - promoveram muitos deslocamentos. O primeiro deles trata da 
territorialidade; o segundo, das concepções de arte exposta em um espaço 
tradicional - um museu - e arte nas ruas; o terceiro focaliza quem concebe 
cada uma dessas produções e os públicos que as acessam. 

Sobre a territorialidade, os dois espaços visitados apresentavam-
se diametralmente em oposição, no tocante às questões de classe, raça e 
gênero. O Museu do Homem do Nordeste está ligado à Fundação Joaquim 
Nabuco e foi criado por Gilberto Freire, em 197910, preservando a memória 
do autor, um dos grandes responsáveis por difundir o mito de democracia 
racial no Brasil. O museu é estabelecido em um bairro que, por tradição, 
manteve em seus casarões e sobrados antigos os senhores e senhoras da elite 
pernambucana. Ainda os mantém, hoje, em seus arranha-céus. Por outro 
lado, o grupo Boca do Trombone ocupa um bairro de periferia da zona 
norte da cidade, e seus encontros acontecem em um campo de futebol, no 
meio da comunidade.

A infraestrutura de um dos museus mais tradicionais da cidade 
oferece “conforto” para quem o visita. No Alto do Pereirinha, o verbo 
ocupar se manifesta em forma de expressão artística, que resiste à falta de 
infraestrutura, de saneamento básico e de espaços de lazer estruturados. 

Refletir sobre arte nos museus é colocar-se na posição de que há 
valor e reconhecimento compartilhado às obras produzidas e escolhidas 
para ali estarem. A arte nas ruas, entretanto, vem deslocando as próprias 
noções sobre arte e obra artística, inspiradas nas artes conceituais e nas 
manifestações artísticas posicionadas, marcas das artes contemporâneas. A 
exposição do Museu trazia obras de artes diversas (vídeos-arte, fotografias, 
pinturas a óleo, instalações) de artistas brasileiros e brasileiras que 

10 Informações sobre o Museu do Homem do Nordeste em: http://basilio.fundaj.gov.br/
pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=1168%3Amuseu-
do-homem-do-nordeste-entre-o-tradicional-e-o-contemporaneo&catid=48%3Aletra-
m&Itemid=1. Acesso em: 12 set. 2019.
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faziam uma leitura de raça e classe marcada por seu contexto histórico-
cultural. Apresentava fotos de pessoas brancas vestidas com roupas caras 
e caminhando em bairros de classe média e/ou alta, enquanto as pessoas 
negras ocupavam espaços periféricos e tinham seus corpos subalternizados. 
Ao mesmo tempo, um dos vídeos-arte trazia uma crítica ao espaço no qual 
Gilberto Freire morou, tensionando as relações de classe e raça no trabalho 
doméstico, a partir da fala de trabalhadores de sua casa.

Alguns(as) alunos(as) da disciplina questionaram o fato de a 
exposição ter como curador um pesquisador branco, tensionando diversas 
relações de saber/poder, dentre elas o acesso ao ensino superior e a melhores 
cargos de trabalho, pela população branca, e às produções discursivas que 
essas posições carregam. Sem desmerecer a importância do trabalho de tal 
pesquisador, esse questionamento dos alunos negrita a questão de quem 
fala e quem cala, e da abertura para os discursos dos(as) subalternos(as) 
(SPIVAK, 2010).

O grupo Boca no Trombone é representado e protagonizado por 
mulheres negras de periferia e dialoga com a juventude da periferia, 
através das linguagens do Hip Hop. Há uma intencionalidade na 
produção artística, enquanto espaço de resistência e sobrevivência 
nas periferias. Há também uma denúncia das condições miseráveis e 
violentas nas quais as comunidades que aí habitam vivem. Há, ainda, 
uma consciência da negritude e uma reconstrução do orgulho pela raça 
negra, por meio de resgate de sua ancestralidade e fortalecimento de 
suas expressões atuais.

Experimentar esses dois espaços, enquanto corpos e corporalidades 
de alunos e alunas brancos e negros de um Curso de Graduação de uma 
universidade pública do Nordeste do Brasil, trouxe a possibilidade de 
correlacionar conceitos, epistemes e metodologias com a realidade concreta 
(FREIRE, 1999) e os processos e efeitos de sentidos correlatos.

Essas experiências foram objetivadas em projetos grupais e/ou 
individuais de produções artísticas. As mesmas atuavam como operadores 
analíticos de todo o debate teórico-conceitual da disciplina.  



60 Érika Cecília Soares Oliveira | Marcos Ribeiro Mesquita | 
Tatiana Machiavelli Carmo Souza (Org.)

Tensões inter-raciais: branquitude e negritude em debate
Durante toda a realização da disciplina, as tensões inter-raciais 

estiveram presentes. Em muitas ocasiões, estudantes negras e negros pautaram 
a necessidade de se visibilizar ainda mais as discussões sobre privilégios 
brancos, visto que a problemática do racismo é de responsabilidade de toda a 
sociedade e e seu enfrentamento passa, primordialmente, pela desconstrução 
da branquitude. Argumentava-se, ademais, que focar nas questões de 
negritudes, de certa maneira, poderia exacerbar o sofrimento das pessoas 
negras diante da problematização do racismo.

Questionadas então, juntamente às(aos) estudantes brancas(os) 
da disciplina, em nossos próprios lugares de privilégio, embora já 
houvéssemos os levado em conta, parcialmente11, quando iniciamos 
a disciplina, e mesmo que tivéssemos pautado, no seu programa, em 
algumas discussões, a centralidade do debate sobre branqueamento 
e sobre branquitude, passamos cada vez mais a pautar as questões de 
privilégios brancos. Vale salientar que isso se dá não somente a partir 
do reconhecimento dos privilégios simbólicos e materiais que herdamos 
como herança colonial do período escravocrata, mas como processo 
de responsabilização contínua pela perpetuação da colonialidade, 
nos discursos e práticas cotidianas na atualidade (BENTO, 2002; 
SCHUCMAN, 2012). 

 Nesse sentido, as questões sobre branquitude foram cada vez mais 
se permeando, durante os debates e experiências artísticas, passando a ser 
levantadas algumas reflexões muito importantes por parte dos(as) estudantes 
brancos(as), quanto aos privilégios estruturantes de suas próprias vidas, de 
suas formações em Psicologia e a uma crítica a como a própria Psicologia se 
constitui, ao longo da história, enquanto ciência e profissão embranquecida, 
pautada em teorias e metodologias eurocêntricas e coloniais. Tal processo 
culminou ainda em algumas obras que compuseram a exposição final 

11 Parcialmente, porque levamos em conta que o lugar de autocompreensão, 
reconhecimento e desconstrução de branquitude é processual e parte também dos 
lugares de tensionamento e autotensionamento em relação à própria racialização. Por 
isso, reconhecemos que não somos isentas, mesmo que estudiosas do campo, de não 
estarmos “enxergando” alguns de nossos privilégios, embora atentas e comprometidas 
com seu reconhecimento e desconstrução.
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da disciplina, as quais tinham como objeto central a branquitude, suas 
construções e desconstruções.

Além disso, vimos a necessidade de pensarmos e articularmos 
espaços de cuidado para pessoas negras, que, porventura, adentrassem 
ou exacerbassem processos de sofrimento psíquico em decorrência dos 
conteúdos trabalhados na disciplina. Entendemos que, ao se aprofundar, 
mesmo que didaticamente, conteúdos tão fortes e enraizados por violências, 
podem ser acionados afetos e experiências pessoais de cada pessoa, de 
modo que esteja ela própria no lugar de quem sofre as opressões raciais, ao 
longo de suas vidas, e/ou das pessoas que estejam em lugar de compromisso 
com a justiça social, no que concerne às desigualdades raciais. 

Nesse sentido, conversamos sobre tais demandas com a pessoa que 
seria responsável pelo encontro do 2º módulo que tratava de saúde mental 
e raça. Trata-se de uma profissional de Psicologia Clínica que aborda, 
em suas produções e ações, as questões de raça e negritudes. A psicóloga 
referida se disponibilizou a, no dia de sua participação na disciplina, fazer 
um trabalho grupal com foco em análise bioenergética, visando a aliviar 
tensões referentes às questões raciais. Em acréscimo, a mesma profissional 
se disponibilizou a realizar um grupo terapêutico, em seu consultório, com 
pessoas negras da disciplina que tivessem interesse em participar, almejando 
dar vazão e ressignificação aos afetos gerados por suas experiências de 
sofrimento, em decorrência do racismo. 

4.  Alinhavando dissensos e fortalecendo um campo 
necessário: branquitude e negritude no centro do debate psi

Acreditamos ser importante destacar que a disciplina ocorreu em 
meio ao processo eleitoral para presidência do Brasil, no ano de 2018. Na 
contramão de tudo que estávamos vivenciando, na disciplina, a onda de 
conservadorismo brasileiro estava crescendo aceleradamente, vindo a 
ocupar a presidência do país um candidato que explicitamente age contra 
as existências e os direitos das mulheres, da população negra e de toda a 
população subalternizada. Tal conjuntura política gerou, para além das 
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próprias tensões raciais aqui já problematizadas, muitos afetos nos(as) 
estudantes e em nós. No entanto, atuamos no sentido de fortalecer, mais 
do que nunca, nos(as) estudantes, a importância do debate sobre raça e 
feminismos no campo psi, visto que o próprio campo se vê constantemente 
ameaçado pela onda conservadora.12

Ir de encontro à ausência do campo psi no debate racial e à colonia-
lidade do campo, a qual reitera em suas teorias e práticas posturas racistas 
e machistas, não é uma tarefa fácil e livre de tensões, mas extremamente 
necessária e urgente, para lidar com a concretude das realidades brasilei-
ras, fundadas a partir da divisão racial e sexual. Fazê-lo ainda por meio de 
processos pedagógicos (metodologias participativas, grupais, arte-estético
-políticas) permitiu que conceitos e teorias atravessassem as próprias expe-
riências de vida dos(as) futuros(as) psicólogos(as), assim como as nossas 
próprias experiências, transformando-nos não somente enquanto profis-
sionais, mas enquanto pessoas. 

Nesse sentido, os questionamentos frente às nossas branquitudes 
enquanto mulheres e docentes, às branquitudes da maioria dos(as) estudantes 
da disciplina, à visibilização do processo forçado de embranquecimento 
brasileiro e à valorização da negritude e da afroncentricidade foram 
processos que se deram através do uso da arte como resistência e das 
epistemologias feministas contra as imposições coloniais em nossas vidas 
e na Psicologia.  Consideramos, portanto, através dessa experiência, a 
importância crucial da imbricação dos processos artísticos e das epistemes 
feministas como caminho para resistência na formação em Psicologia. 

12 O conservadorismo na Psicologia se expressa na disputa de grupos de psicólogos(as), 
que agem de acordo com preceitos cristãos em suas atuações, para ocupar os Conselhos 
Regionais e Federais de Psicologia, instâncias de regulamentação e fiscalização da 
profissão. Tais psicólogos(as) vêm se alinhando às bancadas evangélicas que ocupam 
câmaras de vereadores(as), de deputados(as) e Senado, ferindo a laicidade do Estado 
e defendendo pautas que buscam desalinhar a Psicologia do respeito à diversidade 
humana, em termos de gênero, sexualidade, classe e racialização. No presente ano de 
2019, ocorreram as eleições das chapas regionais e federais para os Conselhos. Visando 
a ir de encontro à onda conservadora, alguns(as) psicólogos(as) se uniram, criando a 
Frente em Defesa da Psicologia, realizando um trabalho nacional e nos estados, em 
prol de unificar a luta contra o fundamentalismo na Psicologia. A frente em Defesa 
da Psicologia Brasileira ganhou a eleição para o Conselho Federal de Psicologia e, em 
diversos estados, venceu as eleições regionais.
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Através dessa imbricação, refletimos que foi possível tecer dissensos entre 
a turma, adentrando um objetivo comum: a exposição político-artística, 
a qual possibilitou extrapolar o debate racial no campo psi para além da 
própria disciplina e da própria Psicologia.

Importante frisar que a construção da disciplina não garante sua 
manutenção, dentro do projeto político-pedagógico do curso, tendo em 
vista que se tratou de um componente eletivo, sem ementa. A mesma precisa 
ser incluída na próxima reforma curricular, de maneira que as reflexões 
que ela propicia sejam permanentes na formação das(os) futuras(os) 
psicólogas(os).

Por fim, acreditamos na necessidade de multiplicações de 
experiências que fortaleçam o debate racial no campo psi, por intermédio 
de metodologias que valorizem um posicionamento ético-político em 
face das desigualdades raciais e de todas as demais que as intersectam. 
Epistemologias e metodologias, ainda, as quais permitam a revisitação das 
próprias experiências pessoais e coletivas de desigualdades e privilégios, 
visando a tecer um caminho de solidariedade na luta antirracista. 
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Introdução

Neste artigo, compartilhamos os desafios e complexidades que 
tangenciam nossa formação enquanto psicólogas e pesquisadoras, a partir 
de algumas experiências relacionadas à pesquisa de campo intitulada 
“Gênero, educação e saúde: análises a partir de um hospital-escola”, 
realizada entre os anos de 2017 a 2019, em dois setores de um hospital-
escola de Alagoas, vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

A investigação buscou abarcar os principais segmentos que 
compõem o SUS, visando analisar os sentidos produzidos por profissionais, 
discentes, docentes e gestoras/es, vinculadas/os aos setores da pediatria e/
ou da maternidade, e mulheres usuárias da maternidade, acerca de gênero 
e Violência Contra as Mulheres (VCM), em seus cotidianos e práticas.

Partimos do referencial teórico-metodológico da perspectiva 
feminista de gênero, em diálogo com o construcionismo social, na 
intenção de tecer um conhecimento situado, complexo e implicado com 
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nossas histórias e vivências enquanto pesquisadoras e (futuras) psicólogas 
feministas e antirracistas.

A pesquisa foi desenvolvida em duas fases: o Ano I ocorreu de agosto 
de 2017 a agosto de 2018, no setor da pediatria; e o Ano II aconteceu no 
setor da maternidade, entre agosto de 2018 e agosto de 2019. O desenho 
metodológico foi organizado a partir de cinco principais etapas: I) Pactuação 
com o hospital-escola, submissão e autorização do projeto de pesquisa no 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas (UFAL); II) 
Conversas no cotidiano dos setores da pediatria e da maternidade do hospital-
escola, registradas em diários de bordo; III) Entrevistas semiestruturadas com 
algumas pessoas interlocutoras-chave dos seguintes segmentos: preceptoria, 
gestão, corpo discente e corpo docente; IV) Rodas de conversa com os setores 
acerca das principais produções tecidas ao longo da pesquisa; V) Entrevistas 
semiestruturadas com quatro mulheres usuárias do setor da maternidade.

Optamos por problematizar os desafios que afrontamos quando 
re-pensamos o processo saúde-doença, especialmente das mulheres, 
apontando alguns dilemas que emergiram no percurso da pesquisa e o 
(não) lugar dos determinantes sociais de gênero, raça, classe e sexualidade 
na formação e prática em saúde. Para tanto, focaremos, no Ano II, na 
etapa inicial da pesquisa realizada junto com o setor da maternidade, 
privilegiando as conversas no cotidiano.

Essa escolha se justifica pela necessidade de fazermos um recorte 
frente à complexidade, quantidade e intensidade das informações 
produzidas, durante a investigação, e de trazermos para o debate 
a intersecção entre temas que consideramos relevantes, potentes e 
provocadores de várias afetações e questões, nas nossas trajetórias pessoais 
e acadêmico-profissionais, neste momento.

Por uma pesquisa implicada: um pouco de nós e de nossas 
in-tencionalidades

Somos cinco mulheres feministas e antirracistas, vinculadas ao 
Curso de Psicologia, uma negra e as demais brancas, de orientações sexuais 
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diversas, todas nordestinas e envolvidas no ativismo socioacadêmico. 
Nossa aproximação se iniciou na Graduação, em sala de aula, em uma 
disciplina prática focada no SUS e em temas transversais relacionados 
aos direitos humanos, como gênero, raça, laicidade etc., facilitada pela 
docente e coordenadora da pesquisa. A partir de então, decidimos 
construir juntas o segundo ano da investigação (2018-2019), centrado no 
setor da maternidade, após a pesquisa no setor da pediatria, referente ao 
ano I, ter sido finalizada.

Em tempos de crescimento de ideias conservadoras, em nível 
nacional e internacional, de tantos retrocessos, violações e perdas de direito, 
reafirmamos nosso compromisso com uma psicologia ético-politicamente 
posicionada com “[…] a superação da colonialidade do poder, do saber e do 
ser.” (BALLESTRIN, 2013, p. 90). Ou seja, temos buscado e nos desafiado 
a construir uma Psicologia contra-hegemônica que pretende questionar 
o domínio do eurocentrismo no processo de produção e controle do 
conhecimento e da subjetividade (QUIJANO, 2005), mesmo conscientes 
da forte influência que o Ocidente exerce em nossa formação. 

Nessa perspectiva, adotamos alguns posicionamentos que 
consideramos centrais, por nos permitir um diálogo e aproximação com 
um processo de produção de conhecimento que não segue a noção de 
ordem, primazia e hierarquia. Ao contrário, destacam nosso compromisso 
com uma ciência pautada na/pela objetividade feminista, que “[...] trata da 
localização limitada e do conhecimento localizado, não da transcendência 
e da divisão entre sujeito e objeto” (HARAWAY, 1995, p. 21), expressando 
uma “[…] postura desreificante, desnaturalizante, desessencializadora 
que radicaliza ao máximo a natureza social do nosso mundo vivido e a 
historicidade de nossas práticas.” (SPINK, 2010, p. 11). 

Assim, em nosso percurso, vamos tecendo aquilo que chamamos de 
um saber-poder conectado com um fazer-sentir, propondo-nos construir um 
conhecimento situado e implicado com e a partir de nossas vivências enquanto 
mulheres diversas, com práticas sociais plurais, que buscam encontrar com 
outras pessoas, também diversas e singulares, as quais nomearemos aqui 
de pessoas interlocutoras, que circulam, ocupam e operam (n)o cenário da 
maternidade, atuando como profissionais e estudantes em formação. Juntas, 
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produzimos conversas no cotidiano sobre temas variados, relacionados aos 
nossos/seus interesses e rotinas, que dialogavam com as temáticas de gênero, 
VCM, raça, sexualidade e/na saúde. 

Elegemos, dessa maneira, dar lugar e voz ao singular, aos vínculos 
e à potência dos afetos, procurando identificar, problematizar – e não 
(re)produzir reducionismos, generalizações, dicotomias, binarismos e 
hierarquias – ainda tão comuns na ciência positivista, consentida como 
verdadeira, neutra e universal, pois, inspiradas pelo construcionismo social, 
entendemos que “[…] a verdade é a verdade de nossas concepções, de 
nossas instituições, de nossas relações, de nossos acordos sociais.” (SPINK, 
2010, p. 13). Desse modo, nós nos dedicamos a estar semanalmente, durante 
quase oito meses, no hospital-escola, mas também participando e nos 
envolvendo em atividades, debates, leituras, congressos etc., em diversos 
lugares e contextos relacionados ao nosso campo-tema.

Os conceitos de microlugares e de campo-tema parecem relevantes, 
porque se inter-relacionam e se comprometem com a superação da ideia de 
que vamos a campo realizar a pesquisa, como se houvesse um lugar distante 
de nós e de nossas práticas cotidianas. E que, ao chegarmos lá, coletamos 
dados, como se as pessoas pesquisadoras possuíssem o poder de colher 
informações de modo solitário, apartado e vertical.

A partir disso, concordamos com a afirmação de Batista e 
Bernardes e Menegon (2014, p. 108), amparadas/os nas ideias de Peter 
Spink (2003, 2008), de que “[…] o campo é nosso próprio tema, por isso 
estamos em campo o tempo todo.” É assim que nos sentimos, desde agosto 
de 2018, quando iniciamos a pesquisa. Parece que as questões de gênero, 
raça, sexualidade e VCM, especialmente associadas ao contexto da saúde, 
das mulheres gestantes e mulheres mães, têm vindo ao nosso encontro 
cotidiano, seja na rua, seja na fila do banco, nos projetos de extensão, nas 
conversas com as/os amigas/os, entre outros. 

Entender o conceito de campo-tema nos permite, portanto, 
tecer conexões singulares que nos convocam a re-pensarmos a pesquisa 
e a formação e prática em saúde, principalmente no contexto do SUS. 
Ademais, convida-nos a articulá-lo com o conceito de microlugares, dando 
um sentido para nossa implicação: “Os microlugares, tal como os lugares, 
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somos nós; somos nós que os construímos e continuamos fazendo numa 
tarefa coletiva permanente e sem fim.” (SPINK, 2008, p. 71).

Para nós, pesquisadoras, pensar acerca dos princípios éticos emerge 
como algo fundamental e inegociável, demandando um cuidado e atenção 
permanente no modo como pensamos e desenvolvemos a pesquisa. 
Atentamos que esse não é um processo simples, retilíneo e burocrático, 
requerendo cuidados éticos para além daqueles instituídos pelos Comitês 
de Ética em Pesquisa e pelo Conselho Nacional de Saúde, por meio de suas 
resoluções (BRIGAGÃO, 2016).

Assim, nós nos comprometemos em manter o anonimato das 
pessoas interlocutoras, minimizar as relações de poder que tendem a surgir 
entre pessoas pesquisadoras e pessoas pesquisadas, garantir a autonomia 
e o livre consentimento autorizado por parte das pessoas protagonistas, 
durante toda a pesquisa. Esses princípios se expressam, por exemplo, quando 
enviamos para as pessoas entrevistadas as transcrições das entrevistas, 
convidando-as a lerem e fazerem alterações etc., caso considerem relevante.

Ao mesmo tempo, ressalte-se a realização de duas rodas de 
conversa, as quais ensejaram o com-partilhar com as pessoas interlocutoras 
as experiências e questões que nos pareceram mais significativas etc. Dessa 
forma, ao conversar sobre nosso feedback, buscamos também compreender 
se ele fazia sentido ou não, se as pessoas tinham dúvidas e questões sobre 
as temáticas da pesquisa, concernentes a alguns conceitos que pareceram 
confusos, complexos, entre outros (SPINK, 1999).

Nessa perspectiva, resguardamos três questões, apresentadas por 
Jacqueline Brigagão (2016, p. 364), que nos parecem fundamentais, quando 
pensamos a ética na pesquisa social: “O que pesquisamos? E com quem 
pesquisamos? Como pesquisamos? Como preservamos as pessoas e os seus 
interesses, ao mesmo tempo em que garantimos a publicação dos resultados 
(o que escrevemos)?”

Ainda que não pretendamos respondê-las, essas perguntas nos 
convidam a refletir acerca de quais in-tencionalidades e efeitos a pesquisa 
no cotidiano da maternidade pareceu produzir, na vida das pessoas 
interlocutoras, bem como nas nossas, ao longo do percurso. 
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Trilhando caminhos, reinventando-nos como pesquisadoras 
e re-pensando perguntas e conceitos-chave na formação 
em saúde

Em uma tarde da primeira semana de outubro de 2018, fomos ao 
hospital-escola conversar com uma profissional parceira, Julieta13, que nos 
ajudou durante todo o processo de elaboração, pactuação e desenvolvimento 
da pesquisa, colocando-nos em contato com setores e pessoas estratégicas 
da instituição e nos apresentando às equipes da pediatria e da maternidade.

A partir dessa conversa inicial, conhecemos um pouco sobre 
as especificidades do setor da maternidade, a dinâmica de trabalho 
das equipes e, em seguida, nos dirigimos aos andares onde o serviço se 
organiza, para sermos apresentadas às equipes do dia. Fomos informadas 
de que estaríamos em contato com profissionais de serviços gerais, 
vigilantes, enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem, nutricionistas, 
fisioterapeutas, psicólogas, médicas/os, residentes de medicina, estagiárias/
os de diversos cursos da saúde, mulheres usuárias, pessoas acompanhantes, 
as/os bebês recém-nascidas/os, entre outras/os. Vale ressaltar que, durante 
a pesquisa, conversamos, aproximadamente, com 31 pessoas profissionais 
e 27 mulheres usuárias.

Imaginávamos a potência das conversas no cotidiano, ao mesmo 
tempo que refletíamos sobre os possíveis desafios que encontraríamos frente 
ao objetivo de nos inserirmos e dialogarmos, de modo interdisciplinar 
e horizontal, com essas/es diferentes interlocutoras/es. Como será que a 
equipe nos receberia? Como será que cada uma de nós conseguiria transitar 
e se aproximar das pessoas, no setor? Como garantir que a pesquisa iria dar 
certo? Como escapar dos reducionismos e generalizações e superar nossas 
inseguranças, medos e verdades?

Essas e outras perguntas pareciam nos colocar diante do não 
prescrito e, do mesmo modo, nos convocar pelo desejo e busca por 
certezas e receitas que se aproximavam daquilo que problematizamos em 

13 Todos os nomes utilizados no decorrer da escrita serão fictícios, visando a garantir o 
anonimato das pessoas interlocutoras.
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nossos referenciais teórico-metodológicos. Esse paradoxo de indagações, 
sensações e afetações nos lembravam, mais uma vez, as ideias de Donna 
Haraway (1995, p. 18), para quem a “[…] objetividade feminista significa, 
simplesmente, saberes localizados.”

Seguimos caminhando pelo hospital-escola, mantendo-nos 
atentas não somente aos olhares e expressões das pessoas e nossos, mas 
também à ambiência. Esse é um conceito trazido pela Política Nacional de 
Humanização (PNH), que chama nossa atenção para o “[…] tratamento 
dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de 
relações interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva 
e humana.” (BRASIL, 2003, p. 23).

Estávamos diante, portanto, de muitas paredes brancas, com alguns 
poucos materiais visuais, sendo que um deles se destacou para algumas de 
nós, situado bem na frente do centro cirúrgico obstétrico. Era um banner 
que tinha uma mulher e um/a bebê brancas/os, aparentando estarem bem 
limpas/os. Imediatamente, surgem questões, estranhamentos e afetações 
que nos levam a perguntar: como deveria ser para as mulheres usuárias, 
especialmente as negras, olhar para aquela imagem? Elas se sentiriam 
identificadas e acolhidas? Seria essa uma imagem que se aproxima do 
cotidiano de vida e de experiência das mulheres usuárias de um hospital-
escola referenciado no atendimento a mulheres gestantes de alto risco?

Aquele banner nos convidou a ponderar acerca de uma noção de 
saúde fundamentada na lógica da branquitude como padrão universal e 
dominante, tão distante do cotidiano de muitas das mulheres usuárias do SUS, 
embora tão predominante nos espaços de saber-poder institucionalizados, 
como no caso dos hospitais. De acordo com dados encontrados no portal 
da Organização das Nações Unidas (ONU, 2017), quase 80% da população 
brasileira que depende do SUS se autodeclara preta ou parda, cenário que 
nos provoca a (re)pensarmos algumas questões.

Estaria a ambiência, um dispositivo potente da PNH, sendo 
usada como um recurso colonizador dos corpos, desejos e subjetividade 
das mulheres negras que ali transitavam à procura de um cuidado 
universal, integral e equitativo, como prevê o SUS? Seria o quesito cor/raça 
considerado uma questão central no processo de produção do cuidado 
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naquele setor e por aquelas pessoas trabalhadoras e gestoras, algumas 
também negras? Aquele banner não expressaria o racismo institucional, 
que “[…] equivaleria a ações e políticas institucionais capazes de produzir 
e/ou manter a vulnerabilidade de indivíduos e grupos sociais vitimados 
pelo racismo?” (WERNECK, 2016, p. 543). 

Não tínhamos respostas para essas perguntas. Porém, naquele 
primeiro dia, parecíamos entender que elas se desdobrariam em novas-
outras questões, ao longo da pesquisa. Logo, só aumentava nosso interesse 
em buscar compreender e analisar o lugar da formação e prática em saúde e 
a relação com os determinantes sociais14 de gênero, raça, classe, sexualidade 
(WERNECK, 2016).

Nossos incômodos e afetações faziam sentido, ao vermos aquela 
imagem, mas, possivelmente, para muitas pessoas, ela seria apenas um 
banner e não comunicaria algo diferente do que lhes seria familiar: o racismo. 
Em contrapartida, entendíamos que a potência do pesquisar no cotidiano 
nos possibilitava situar e articular o (não) lugar da teoria da branquitude, 
em nossa própria formação em saúde, e suas intencionalidades e efeitos.

Esse debate é importante, porque, quando não nos dedicamos 
a pensar, identificar, prevenir e enfrentar as três dimensões do racismo 
– pessoal/internalizado, interpessoal e institucional (WERNECK, 2016, 
baseada em JONES, 2002) –, nos cursos de Graduação e nos serviços de 
saúde, estamos contribuindo com a sua re-produção. Assim, falar sobre 
racismo é também discutir o lugar da branquitude, ou seja, das pessoas de 
cor/raça branca, na construção de um conhecimento universal.

É preciso perguntar se, em vez de estarmos ofertando um 
cuidado integral e equitativo, não estamos promovendo o incremento do 
adoecimento, silenciando e invisibilizando as demandas e realidades das 
pessoas negras, maioria da população do nosso país. É nesse contexto que 
o banner citado nos convida a refletir que

14 Conceito apresentado pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005), mais 
especificamente pela Comissão de Determinantes Sociais (CDS), para chamar a atenção 
sobre o “[…] processo complexo no qual participam fatores estruturais e fatores 
intermediários da produção de iniquidades em saúde.” (WERNECK, 2016, p. 540).
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[...] desvelar a branquitude é expor privilégios 
simbólicos e materiais que os brancos obtém em uma 
estrutura racista; e, assim, os estudos sobre brancos 
indicam que o ideal de igualdade racial em que os 
brasileiros são socializados opera para manter e 
legitimar as desigualdades raciais. (SCHUCMAN, 
2014, p. 84).

Uma pesquisa realizada por Theophilo, Rattner e Pereira (2018) põe 
em destaque a situação de vulnerabilidade que marca a vida de mulheres 
negras, no processo de assistência ao pré-natal e ao parto, no SUS:

Na assistência ao parto, elas encontraram mais 
dificuldades quando procuraram atendimento no 
primeiro serviço de saúde, esperaram mais tempo 
para serem atendidas, foram as que menos tiveram 
acompanhantes na hora do parto e tiveram mais 
partos normais. Embora nem todos esses dados 
indiquem piores condições (por exemplo, serem 
usuárias do SUS, ou proporção maior partos normais), 
é importante constatação de que há diferenciais por 
raça/cor na assistência. (p. 3512). 

Diante dessas informações, indagamos: a “Inclusão do quesito 
cor nos instrumentos de coleta de dados nos sistemas de informação do 
SUS” (BRASIL, 2007, p. 41), como estabelece uma das estratégias de gestão 
pautada pela Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 
(PNSIPN, 2007)”, estaria sendo levada a cabo no hospital-escola parceiro 
da nossa pesquisa?

Re-conhecemos que refletir, articular e construir uma práxis que 
considere as questões de gênero, de raça, de classe e de sexualidade parece 
desafiador, porque desestabiliza a hegemonia da ordem patriarcal, racista, 
classista e cis-heteronormativa, ainda muito presente em nossa sociedade e 
universidades. Mas, como fazer diferente, se muitas e muitos profissionais 
parecem não ter sido formados/as para pensar sobre elas, desconhecem a 
existência das políticas públicas transversais do SUS, como a PNSIPN, e/ou 
não priorizam a autodeclaração do quesito raça/cor, da orientação sexual, 
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da identidade de gênero, não respeitam o nome social etc., no processo de 
acolhimento e assistência às pessoas usuárias?

A investigação feita por Rebecca Theophilo, Daphne Rattner e 
Éverton Pereira (2018, p. 3513) aponta: “Do total de mulheres que tiveram 
seus partos assistidos pelo SUS, mais de 35% não tinham esse dado.” Como 
mudar esse cenário? Priorizar o lugar da autodeclaração nos prontuários, 
nas pesquisas, nos projetos de extensão e em outros temas que compõem 
a formação em saúde e os espaços de educação permanente em saúde 
garantiria essa mudança? Seria suficiente?

É possível que quem nos ler já tenha percebido como nosso campo-
tema nos provoca e nos convoca a tecer interconexões diversas e complexas 
com várias políticas públicas, pesquisas, conceitos e determinantes 
sociais. É nesse contexto que à luz do feminismo negro a perspectiva 
interseccional se torna importante, na nossa pesquisa, posto que “[…] trata 
especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão 
de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas 
que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e 
outras.” (CRENSHAW, 2002, p. 177).

Dilemas do pesquisar no cotidiano e amarras do pensamento 
colonial: da timidez com-partilhada ao medo do não saber

Indagar a respeito de como gênero, raça, classe e sexualidade, 
juntos, parecem estruturar dinâmicas de relações e processos de 
trabalhos que produzem subordinação, hierarquias e discriminações 
diversas se tornou um compromisso e uma pergunta constante para nós 
(WERNECK, 2016).

Porém, a pesquisa no cotidiano nos colocou diante de algumas 
dialéticas e amarras. Ao mesmo tempo que entendíamos a relevância de 
estarmos no cenário, conversando com as pessoas e pensando o tema 
central da pesquisa, também nos sentíamos deslocadas e inseguras. Em 
muitos dos nossos diários de bordo, inscrevemos esse dilema: o campo nos 
encanta e também nos amedronta:
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Gaya perguntou se gostaríamos de nos separar. Eu e 
Ártemis olhamos uma para outra, rimos de nervoso, 
e dissemos que não, pois estávamos morrendo de 
vergonha, não sabíamos por onde começar e como 
abordar as pessoas. Gaya, então, disse que nesse 
primeiro dia podíamos ficar juntas. Fiquei aliviada, 
pois realmente não sabia como falar com as pessoas 
sobre a pesquisa. (Aurora, diário de bordo, 22 de 
novembro de 2018).
Eu estava um pouco ansiosa/nervosa com essa visita 
porque até então só tinha ido acompanhada e eu tinha 
um pouco de receio de como seria eu estando sozinha, 
se eu saberia puxar assunto e abordar as pessoas. 
(Dandara, diário de bordo, 19 de dezembro de 2018).

Parecia que éramos tomadas pelo medo de errar, o medo de não 
saber. Como estudantes e pesquisadoras, com-partilhávamos uma timidez, a 
qual nos fazia chegar à maternidade, mesmo já estando indo semanalmente 
lá, com a ideia de que não conseguiríamos tecer estratégias de aproximação e 
conversas com as pessoas que nela estavam. A sensação que nos dava é de que 
não sabíamos o que fazer, como fazer, o que dizer e para onde ir:

O que precisamos fazer é ter, literalmente, uma 
conversa. A gente se afoba tanto indo ao campo e fica 
tão nervosa que acha que é tudo um bicho de sete 
cabeças, e fica procurando onde se agarrar. É muito 
mais fácil ir com entrevistas ou questionários e se 
esconder atrás disso. Você se sente menos vulnerável, 
isso é bem engraçado. As pessoas se escondem atrás 
da caderneta de anotações, pois o encontro vivo e 
fluido com a/o outra/o e o cotidiano desarticulam. 
É bem difícil achar que você não sabe algo. É difícil 
abrir mão do lugar de saber e de controle. (Ártemis, 
diário de bordo, 22 de novembro de 2018). 

Entendíamos, portanto, que nossa formação em Psicologia 
também estava atravessada por uma noção de conhecimento positivista e 
colonial, a qual de-marca e re-produz uma lógica – branca, masculina, cis-
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heterossexual e judaico-cristã – que estrutura o conhecimento eurocêntrico 
como universal e formata relações de poder desiguais que extrapolam a 
ciência (SCOTT, 1995).

Assim, o universo parece ser pensado e organizado, de modo 
fragmentado, generalizado e reducionista, a partir de uma noção binária, 
hierárquica e complementar, que parece própria do processo de construção 
da sociedade ocidental: branco-preto, bom-ruim, limpo-sujo, feminino-
masculino, passivo-ativo, dominado-dominante, público-privado, oriente-
ocidente, conhecimento científico-senso comum, saúde-doença, corpo-
mente etc. (BOURDIEU, 2002).

Podemos nos perguntar: de que forma isso incide na nossa 
formação e prática em saúde? Como ela se expressa, no nosso cotidiano? 
Compartilhamos uma das conversas no cotidiano da maternidade que 
parece articular e expressar um pouco os efeitos desse pensamento 
hegemônico, fragmentado, generalista e reducionista, o qual atravessa 
igualmente a Psicologia, a Enfermagem e outras áreas da saúde, com ênfase 
em seu saber-poder: 

Ao chegar lá, expliquei novamente a pesquisa e havia 
uma enfermeira que estava lá, que eu já havia entrado 
em contato com ela […]. Quando eu terminei de 
falar ela disse que tinham duas pacientes que eram 
“boas” pra mim, […] uma que tinha transtorno 
de ansiedade e outra que era muito nova e tentou 
suicídio [palavras dela]. Ela me disse isso sem nem 
ao menos falar o nome das pacientes, somente citou 
essas características e o número dos quartos. Na 
hora eu me senti extremamente incomodada com a 
maneira que ela falou sobre essas duas mulheres […], 
colocando-as para mim como espécie de ratinhos de 
laboratório. Falo isso, porque desde a outra visita […] 
que eu senti que ela tem uma certa insensibilidade 
para se referir e lidar com as aflições das pacientes. 
Infelizmente naquele momento eu não consegui achar 
uma maneira de falar pra ela, que eu não estava ali pra 
isso, que a pesquisa não era isso. (Dandara, diário de 
bordo, 19 de dezembro de 2018).
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Contudo, embora reconheçamos a influência da ciência positivista 
em parte de nossa formação em saúde, entendemos que a perspectiva 
feminista de gênero, por exemplo, nos proporciona pautar outras 
possibilidades de pensar e tecer conhecimentos:

O feminismo ama outra ciência: a ciência e a política 
da interpretação, da tradução, do gaguejar e do 
parcialmente compreendido. O feminismo tem a 
ver com as ciências dos sujeitos múltiplos com (pelo 
menos) visão dupla. O feminismo tem a ver com uma 
visão crítica, consequente com um posicionamento 
crítico num espaço social não homogêneo e marcado 
pelo gênero. (HARAWAY, 1995, p. 31).

Portanto, vale a pena nos perguntarmos se, enquanto pesquisadoras 
e/ou estudantes e trabalhadoras na/da saúde, nos desafiamos a re-visitar 
as amarras do conhecimento dominante, dando vez e abertura para o 
exercício de um posicionamento implicado, crítico e parcial, que pretende 
não reduzir e generalizar o conhecimento, as pessoas e as relações. Nessa 
linha, parece que temos conseguido nos afetar, olhar, pensar acerca dos 
detalhes, momentos, encontros, conversas...

Assim, percebi que talvez fosse interessante ficar por 
ali e observar um pouco como era o movimento no 
posto do andar. Percebi que isso podia ser importante 
e não havíamos feito isso até agora – pelo menos 
eu não […] ainda não havia parado e se dedicado a 
ficar somente no posto entendendo os processos que 
ali ocorrem. E percebi que é um lugar riquíssimo 
de informações! E muitas vezes acho que podemos 
entender tanto – ou até mais! – estando lá que 
acompanhando um/a profissional especificamente. 
Em resumo, percebi que podíamos ter ficado mais 
tempo nesse espaço. Quando lá estava, notei algo que 
não havia me dado conta ainda: o quanto o orelhão 
do andar é utilizado. Várixs acompanhantes usam 
como meio de comunicação. Fiquei me perguntando 
se a ligação é gratuita e por isso se faz tanto uso, mas 
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realmente não havia percebido esse fato até então. 
Uma das acompanhantes em questão que fez uso 
do aparelho estava bem nervosa, pois ligava para 
comunicar a morte de uma mulher mãe que pelo o 
que entendi tinha acabado de falecer, mas x filhx havia 
sobrevivido e ela estava encarregada de processos 
burocráticos que teriam que ser feitos agora. Pensei 
na angústia da resolução disso tudo ali, no orelhão do 
corredor do hospital... (Alice, diário de bordo, 06 de 
fevereiro de 2019).

À medida que intensificávamos nossas idas ao setor, íamos nos 
dando conta da relevância do vínculo, das relações construídas, dos 
movimentos, mudanças e rotinas. Passamos a nos sentir parte, sendo 
reconhecidas e lembradas pela equipe. Desse modo, convidavam-nos 
para acompanhar algumas profissionais nas enfermarias, na sala de parto 
humanizado, no centro de obstetrícia, nas reuniões de gestão etc.

No […] andar, encontramos logo Jasmim no posto 
do setor e ela lembrou de nós graças à ida na semana 
anterior. […] Nesse mesmo momento, já sabendo 
da proposta da pesquisa, também nos alertou que 
havia ocorrido uma parada cardíaca momentos 
antes no andar e toda a equipe estava muito agitada. 
[…] Chegando lá, decidimos ir ao posto e pedir pra 
acompanhar algum/a profissional se possível... Nos 
apresentamos novamente, pois haviam pessoas que 
não estavam na semana anterior e uma delas era 
Orquídea, que logo que nos escutou nos convidou 
pra acompanhar uma mãe em trabalho de parto na 
sala de parto humanizado. Mais uma vitória do dia!! 
Hahaha! (Alice, diário de bordo, 26 de novembro de 
2019). 

Como podemos ver, o campo-tema, os microlugares e as pessoas 
interlocutoras nos afetavam, geravam ansiedade, inseguranças, alegrias 
etc. Dessa maneira, fomos nos re-conciliando com as possibilidades de 
construir um saber-poder conectado com nosso fazer-sentir. A pesquisa 
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nos proporcionava mais um aprendizado: era preciso nos reinventarmos 
como pesquisadoras:

Se a idéia de tentar resolver coisas juntos, de 
compartilhar as preocupações e angústias como 
também os prazeres dos sucessos é uma descrição 
razoável de como nós, coletivamente e em geral, 
enfrentamos a vida, porque deve ser diferente na 
psicologia social? (SPINK, 2008, p. 76).

 
Diários de bordo, interseccionalidade e conversas no cotidiano

Enquanto pesquisadoras comprometidas com a Psicologia Social, 
que procuram a construção de um saber-fazer horizontal, compartilhamos 
um trecho do diário de bordo de Ártemis, produzido após o primeiro dia, 
no setor da maternidade: “Tenho grandes expectativas de aprender muito 
em todo o processo dessa pesquisa. Se já aprendo com os textos, imagino 
no cotidiano, vendo acontecer. Força pra nós!” (01 de outubro de 2018). 

Os diários de bordo se constituíram como as fontes primárias 
dos apontamentos de nossa pesquisa. Apostamos na potência do registro 
de nossas impressões, afetações, questões, experiências e interlocuções, 
geradas a partir do campo-tema, especialmente das conversas no cotidiano 
do setor. Os trechos dos nossos diários, divididos aqui, expressam parte das 
análises e reflexões que produzimos até então. 

Entendemos que “[…], no diálogo com o/a leitor/a, os diários, 
em função de seu caráter provisório, precário e parcial, têm sempre uma 
potência criativa: sendo revisitados, relidos, reposicionados, reescritos.” 
(MEDRADO; SPINK; MÉLLO, 2014, p. 291).

Ao relermos os diários de bordo referentes à nossa segunda ida à 
maternidade, dessa vez sem a presença da profissional parceira, nós nos 
deparamos com a importância de termos pessoas negras como referência, 
nos diversos espaços/contextos/serviços/funções, e como a inseparabilidade 
das vivências pessoais e profissionais trazem aspectos relevantes para re-
pensarmos a formação em saúde.
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Quando falamos sobre o tema da pesquisa, Marília 
começou a falar. No começo confesso que fiquei 
confusa sobre a fala dela, o que ela de fato queria nos 
dizer. Ela começou falando sobre dar maquiagens 
para as pacientes, e eu só pensava o que aquilo tinha a 
ver com o que tínhamos dito sobre a pesquisa. Porém, 
ao desenrolar de sua fala Marília foi falando sobre 
suas vivências, como ela, enquanto mulher negra, 
já teve seu corpo visto como somente objeto sexual, 
principalmente por homens brancos. Ela também nos 
disse que sustentou durante muito tempo uma casa 
com vários homens, que foi casada com uma pessoa 
ruim, que já tinha escutado muitas histórias ruins 
no hospital, mas, que tentava ajudar as pacientes, 
pois enxergava nelas uma Marília do passado. A 
partir disso, comecei a entender o porquê dela ter 
falado sobre as maquiagens no início. Marília tinha 
total noção de que a violência que falávamos não era 
somente física, mas também, psicológica. Oferecer 
maquiagens para que as pacientes se sentissem mais 
bonitas, era uma forma que Marília tinha encontrado 
de aliviar algo que talvez incomodasse aquelas 
mulheres no momento. (Dandara, Diário de bordo, 
22 de novembro de 2018). 

Aqui, de modo espontâneo e situado, a profissional parecia nos 
dizer da relevância da pesquisa e, ao mesmo tempo, denunciar o quão o 
racismo e o machismo parecem presentes em sua história de vida e na de 
muitas outras mulheres. Essas experiências racistas e sexistas produziram 
marcas e sofrimentos que, muitas vezes, ainda são invisibilizados, 
ofuscados e desconsiderados pela maioria das e dos profissionais da saúde. 
Schucman enfatiza: “Mesmo que todas as evidências apontem o racismo 
como explicação para as desigualdades raciais, o racismo brasileiro tem a 
especificidade de, em maior ou menor grau, ser velado e sutil.” (2014, p. 86). 

Talvez seja importante pensarmos em como essa narrativa impactou, 
de modo diferente, em nossas histórias como mulheres pesquisadoras 
brancas e negras, pois as denúncias de racismo parecem ter acionado afetos, 
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conexões e experiências distintas entre nós, de sorte a serem escritas com 
enfoques que variavam desde a nomeação e visibilização da palavra racismo, 
da objetificação do corpo da mulher negra até o tema do envelhecimento:

Marília pra mim significou muita coisa, ela foi como 
a porta de entrada da parte de campo da pesquisa, 
ela foi o que me mostrou o tipo de impacto que 
pode vir pela frente, me mostrou como as questões 
raciais sempre vão estar demarcadas quando se fala 
em violência contra a mulher (nada que eu não 
esperasse), o que eu não esperava era que aquilo ia ter 
tanto a ver comigo. […] encontrar aquele discurso de 
uma negra mais velha que eu e que já tinha superado 
tantas coisas, me dá um sentimento de fortalecimento, 
de alguma forma ouvir certas falas de pessoas negras, 
traz um sentimento de ancestralidade/irmandade 
muito grande, é como se a gente soubesse que de 
alguma forma estamos conectados/as e isso é incrível. 
(Dandara, diário de bordo, 22 de novembro de 2018).
Marília disse “quando eu era bonita...” fiquei triste 
em ouvi-la falar dessa forma, quer dizer que não se 
acha mais bonita. Acredito que precisamos muito 
trabalhar em cima dessa questão das pessoas acharem 
que ao envelhecerem tornam-se feias, isso é fruto de 
estarmos pisando num mundo adultocêntrico, onde 
as pessoas precisam visar sempre a juventude, como 
sinônimo de beleza e validez. (Ártemis, diário de 
bordo, 22 de novembro de 2018).
Só nesse relato inicial de Marília, já podemos perceber 
a objetificação do corpo da mulher negra, o machismo 
reproduzido pelas profissionais de saúde em relação às 
usuárias e o quanto o processo do internamento mexe 
com a autoestima das mulheres. E o interessante é que 
não fizemos nenhuma pergunta direta sobre o tema. 
(Aurora, diário de bordo, 22 de novembro de 2018). 

Aqui lançamos mão também do conceito de gênero de Joan Scott 
(1995, p. 88), entendido como “[…] uma forma primária de dar significado 
às relações de poder.” Consideramos que gênero não é sinônimo de mulher 
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e tão pouco se reduz a pensar as mulheres. Ao contrário, recorremos a ele 
para colocar de relevo as hierarquias de poder que estruturam as relações 
entre mulheres, entre homens e entre homens e mulheres.

Porém, parece evidente que o conceito de gênero, por si só, não 
dá conta da complexidade da fala da profissional Marília, já que estamos 
diante de uma narrativa que nos convida a pensar no sistema múltiplo de 
subordinação que atravessa a vida das mulheres negras e pobres, gerando 
triplas discriminações e desigualdades (CRENSHAW, 2002).

As conversas no cotidiano nos convidam, portanto, a refletir sobre 
como os padrões de gênero dominantes e binários ecoam nas experiências 
e diálogos que tecemos, atualizando-se nas falas das mulheres profissionais 
e usuárias. Dessa maneira, era comum a ideia de que rosa é cor de menina 
e azul é cor de menino, o que nos levava a pensar sobre como a produção 
de expectativas e inscrições que produzimos frente ao sexo-gênero, desde 
antes do nascimento, precisa ser, ainda, muito dialogada e desconstruída:

Também pensei bastante sobre tudo o que Tulipa 
trouxe e conversamos. É bem esquisito (apesar de 
tão familiar) ver como o “sexo”, falando no sentido 
mais popular do binarismo mesmo, molda a vida de 
alguém. Desde antes de a pessoa nascer, muitas vezes 
desde antes de ser concebida, quando ainda é só uma 
ideia, a vida dessa pessoa já tá sendo encaminhada. 
Como ela vai se chamar, o que ela vai fazer, como 
ela vai ser, que roupa ela vai usar. Saber se é menino 
ou menina é o ponto alto da gestação para muitas 
mulheres, um ponto muito esperado. É a partir dessa 
descoberta que a sociedade vai pensar nessa pessoa e 
tratá-la desse dia em diante. Isso me parece tão ruim. 
Me deixou triste ouvir Tulipa falando que o médico 
disse “é um menino, olha aqui o pintão”. Uma parte 
do corpo coloca a pessoa numa caixa tão grande e tão 
difícil de quebrar!!! Isso é tão triste. (Ártemis, 22 de 
novembro de 2018).

Além disso, ao refletir sobre gênero, também nos perguntamos 
sobre como as instituições re-produzem o binarismo que marca a divisão 
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sexual do trabalho. Com efeito, seguimos enquanto sociedade posicionando 
mulheres e homens em funções e lugares opostos, perpetuando a noção de 
que o cuidado é algo próprio das mulheres, como evidenciado no trecho 
deste diário, o qual relata uma roda de conversa realizada no setor, com as/
os acompanhantes:

Girassol está acompanhando a nora, disse que é seu 
primeiro neto. Julieta estranhou e perguntou se o filho 
dela está assumindo as responsabilidades enquanto 
pai, e Girassol respondeu que ele está muito feliz e 
animado. Julieta insistiu, perguntando se ele só está 
animado pra chegar ali e achar bonitinho e ir embora, 
ou se está ciente sobre arcar com as responsabilidades 
em todos os momentos. Quanto a isso, [...] em algum 
momento, Vermelho disse que é função tanto do pai 
quanto da mãe cuidar da criança, mas é mais fácil pra 
mulher. Julieta perguntou como assim e onde está 
esse manual, e Vermelho disse que nasce na mulher. 
(Ártemis, 14 de março de 2019). 

Fica claro que a profissional questiona a noção genderizada do 
cuidado, enfatizando o lugar do homem pai, nesse contexto, mas a mulher 
mãe se mantém presa à lógica de que a maternidade é o destino, pois o cuidado 
“nasce na mulher”. Nessa perspectiva, encontrar homens acompanhantes 
no setor da maternidade parecia algo raro, descontextualizado e desconexo:

Enquanto andávamos no corredor, vimos um homem 
segurando uma bebê e resolvemos nos aproximar, 
pois aquela era a primeira vez que tínhamos visto um 
homem lá na maternidade segurando uma bebê [...]. 
Perguntei quanto tempo era a sua licença e ele disse 
que eram cinco dias. Eu e Dandara comentamos que 
esse tempo é injusto, muito curto e ele concordou. 
A gente continuou dizendo que era pouco tempo 
tanto para o pai quanto para a mãe, para dividir as 
tarefas e tal [...]. Aparentemente, ele demonstrou que 
gostaria de dividir os cuidados da bebê com a esposa, 
mas não podia por causa do trabalho. Essa licença-



86 Érika Cecília Soares Oliveira | Marcos Ribeiro Mesquita | 
Tatiana Machiavelli Carmo Souza (Org.)

paternidade é extremamente pequena e só reforça as 
divisões de gênero, em que os cuidados da criança se 
tornam obrigação apenas da mulher. (Aurora, 10 de 
dezembro de 2018).
 

Violência contra as mulheres, sexualidade e saúde no 
contexto da pesquisa

Diante da temática central da nossa pesquisa, tentamos estar atentas 
e sensíveis à presença, simbólica ou explícita, das expressões diversas de 
VCM naquele cenário. A VCM, no Brasil, apresenta dados alarmantes, 
havendo em 2017 um crescimento de feminicídios (o maior número desde 
2007), sendo registrados cerca de 13 assassinatos/dia, num total de 4.936 
mulheres foram mortas, conforme o Atlas da Violência (IPEA, 2019). 
Perante esses índices, entendemos a importância de promover espaços 
nos quais possamos problematizar e dialogar sobre a estrutura social que 
continua possibilitando o aumento das desigualdades e violências e, dessa 
forma, questionarmos discursos e práticas que perpetuam esse cenário.

As conversas no cotidiano nos faziam indagar, todo o tempo, quem 
são essas mulheres (usuárias e profissionais) e de onde elas vêm. A pesquisa 
nos levava ao encontro com mulheres de diferentes raças, etnias, classes 
e orientações sexuais, de maneira que, além das questões de racismo e 
machismo, éramos convidadas a pensar sobre a LGBTIfobia:

Orquídea disse que muitas/os profissionais não sabem 
lidar, pois não concordam, mas que não pode ser 
assim, porque a gente precisa respeitar as pessoas. [...] 
Ela disse que as profissionais começaram a desconfiar, 
pois tinham um carinho forte e diferente uma com a 
outra, e em algum momento as mulheres acabaram 
falando, e todo mundo ficou comentando sobre a que 
não ia parir ser o pai. (Ártemis, 03 de abril de 2019).

Parecia existir, muitas vezes, uma invisibilização e negação das 
possibilidades de existências que fugiam à norma cis, heterocompulsória, 
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patriarcal, branca dominante. Assim, buscávamos, através das conversas no 
cotidiano, refletir junto com as pessoas interlocutoras sobre os possíveis 
efeitos dessas normas tão excludentes e produtoras de violências:

Orquídea me mostrou a ficha que preenche quando 
vai atender alguma mulher usuária, anotando as 
informações básicas e sobre o período gestacional... 
Antes que eu comentasse qualquer coisa (e, na 
verdade, nem tinha pensado em comentar) Orquídea 
me disse que não tem um espaço para preencher sobre 
a sexualidade da mulher, mas que pode ser algo pra 
ela acrescentar. Eu sorri com a ideia. Gostei de ver que 
nossa conversa fez com que ela pensasse sobre, acho 
que é um dos propósitos da pesquisa… (Ártemis, 03 
de abril de 2019).

As conversas no cotidiano pareciam reverberar, de diferentes 
formas, em cada uma de nós, pesquisadoras, e também nas pessoas 
interlocutoras, embora em tempos diversos e singulares. Por exemplo, 
era comum que, ao falarmos sobre VCM, a Violência Obstétrica (VO) 
fosse trazida no discurso das/os profissionais, por ser um tema muito 
evidenciado naquele cenário:

A expressão “violência obstétrica” (VO) é utilizada 
para descrever e agrupar diversas formas de violência 
(e danos) durante o cuidado obstétrico profissional. 
Inclui maus tratos físicos, psicológicos, e verbais, 
assim como procedimentos desnecessários e danosos 
– episiotomias, restrição ao leito no pré-parto, clister, 
tricotomia e ocitocina (quase) de rotina, ausência de 
acompanhante – dentre os quais destaca-se o excesso 
de cesarianas. (TESSER; KNOBEL; ANDREZZO; 
HALANA; DINIZ, 2015, p. 2). 

Porém, inquietava-nos perceber que as pessoas interlocutoras 
pareciam não relacionar gênero e VO, e tão pouco articular que essa se 
trata também de mais uma expressão da VCM. Ademais, vale ressaltar 
que, apesar de a VO parecer presente nos diálogos, isso não significava a 
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ausência de casos no setor, uma oportunidade para abordarmos o tema no 
diálogo com as/os profissionais e um compromisso de toda a equipe em 
preveni-la.

Logo, o tema da VO mostrou-se uma questão desafiadora e 
polêmica entre algumas/alguns interlocutoras/es. A presença do embate 
entre uma saúde humanizada e as “velhas-atualizadas” práticas profissionais 
parecia causar incômodo, sobretudo por questionar quem estava no topo 
da hierarquia profissional. Inquietávamo-nos, pois, com a escassez e 
invisibilidade desse debate frente à existência de relações desiguais de 
poder exercidas entre profissionais e mulheres usuárias, nos mobilizava 
perceber que algumas eram vítimas de violência (VO) no espaço que devia 
lhes proporcionar um cuidado em saúde integral e humanizado.  

Nesse trajeto de acompanhar ela nos quartos para 
conferir os batimentos cardíacos, conhecemos duas 
moças [...] as duas sofreram violência obstétrica […] 
os/as médicos/as forçaram o parto a qualquer custo e 
quando perceberam que não dava pra fazer o parto ali 
encaminhavam as mulheres para o hospital-escola [a 
VO tinha acontecido em outro hospital]. (Dandara, 
03 de dezembro de 2018).

Acho que essa ida à maternidade foi a que mais me afetou no 
que se trata da violência obstétrica. Era muito visível pra mim que o que 
aquelas mulheres haviam passado se tratava desse tipo de violência e que 
provavelmente outras iriam passar vindos da mão dessa mesma equipe, 
caso algo não estivesse sendo feito a respeito. Aí parei pra pensar um pouco 
sobre o quão absurdo é o hospital, o lugar que devia servir pra cuidar dessas 
mulheres, dxs suas/seus filhxs e da SAÚDE, era justamente o lugar que 
estava proporcionando doença e violentando esses corpos. (Alice, 03 de 
dezembro de 2018).

Esse tema foi bastante discutido no período de realização da 
pesquisa, tendo seu auge com um despacho feito pelo Ministério da 
Saúde, em 03 de maio de 2019, que afirmava “[…] que o termo ‘violência 
obstétrica’ tem conotação inadequada, não agrega valor e prejudica 
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a busca do cuidado humanizado no continuum gestação-parto-
puerpério.” (BRASIL, 2019). Desse modo, foi possível, especialmente 
a partir de uma audiência pública para debater a VO em Alagoas, 
encontrar profissionais do setor que defendiam e militavam pelo parto 
humanizado, implicando-se na construção de práticas humanizadoras, 
no cotidiano da maternidade.

Breves considerações…

O percurso da/na pesquisa nos mostrou um leque de questões 
que se (re)apresentam, quando nos comprometemos em tecer um saber-
poder implicado ético-politicamente com um fazer-sentir. Dessa forma, 
íamos também dando um lugar interno e externo às afetações e questões 
que emergiam com e a partir das conversas no cotidiano, especialmente 
por meio da escrita dos diários de bordo e de nossas reuniões de pesquisa, 
revisitando nossas verdades e nos comprometendo em decolonizar nossos 
modos de pensar e produzir conhecimento.

Uma das principais reflexões que a pesquisa nos trouxe foi 
considerar quão relevante é investir na formação dos cursos em saúde e nos 
espaços de educação permanente em saúde. Na verdade, a aparente falta 
de informação de vários/as discentes, docentes, gestores/as e profissionais 
acerca de como os determinantes sociais de cor/raça, etnia, gênero, classe e 
sexualidade incidem no processo saúde-doença desperta o questionamento 
em como esses temas vêm sendo abordados em sala de aula, ou até mesmo 
se eles estão sendo estudados e dialogados, e nas reuniões de equipe – se é 
que essas, de fato, acontecem.

Para além da graduação, quando perguntamos para as/os 
profissionais parceiras/os da pesquisa se, durante suas formações, tiveram 
contato com essas questões, quando não respondiam que não, diziam 
ter sido pontual, em alguma aula em específico e de forma superficial. 
Destacamos, portanto, a importância da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde (PNEPS, 2007) como estratégia para que essas 
temáticas sejam discutidas de maneira transversal com as equipes no setor, 
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levando em consideração a interseccionalidade entre esses temas e o modo 
como eles atravessam e incidem nas práticas profissionais e no processo 
saúde-doença das mulheres usuárias. 

Efetivamente, entendemos que nossa imersão na pesquisa suscitou 
angústias, inquietações, estranhamentos, encantamentos e aprendizados 
diversos, os quais nos fizeram repensar o modo de fazer saúde, a partir de 
uma prática (inter)profissional que se preocupe em não reproduzir opressões 
e violências, mas sim em combatê-las e preveni-las. As vivências que tivemos, 
no decorrer da pesquisa, nos mostraram que é preciso um posicionamento 
constante, o qual garanta os direitos humanos das mulheres e promova uma 
formação e prática em saúde para além do modelo tecnicista.

Ao mesmo tempo, a pesquisa nos oportunizou, em função 
das conversas no cotidiano, a construção de vínculos com diversas/os 
profissionais, que parecem atentas/os, disponíveis e compromissadas/os 
com o repensar de suas práticas cotidianas. Dessa forma, esse movimento 
parece desafiador e gratificante, pois nos motiva a continuar pesquisando o 
tema, pensando e fazendo novas-outras questões.
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Introdução

O debate sobre gênero, sexualidade e relações étnico-raciais vem 
sendo reiteradamente mitificado por discursos conservadores pautados por 
convicções, especialmente ancoradas no fundamentalismo religioso, acerca 
das identidades de gênero e da diversidade sexual. A ofensiva antigênero tem 
se espalhado por diversos setores da sociedade brasileira e, nos processos 
educacionais, vem se articulando nas tentativas sistemáticas de suprimir 
esse debate, de modo a aterrorizar as pessoas das consequências nefastas de 
se discutir educação sexual, direitos sexuais e reprodutivos nas escolas e nas 
universidades. Nesse cenário obscuro de violações de direitos e banalização 
da violência contra mulheres e LGBTI, alimentadas por discursos fascistas 
e de ódio de classe, a universidade pública tem papel fundamental na luta 
pela democracia, na resistência pela garantia de direitos e no compromisso 
com a formação crítica e política.
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As autoras deste texto, pesquisadoras do Núcleo de Estudos, 
Pesquisa e Extensão em Sexualidade, Corporalidades e Direitos da 
Universidade Federal do Tocantins (UFT), que completou 10 anos em 
2019, pretendem socializar experiências de formação, no contexto do 
ensino e da extensão universitária, em gênero, sexualidade e relações 
étnico-raciais. No território do ensino, destaca-se a disciplina “Gênero e 
Sexualidade”, do Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia da UFT, cuja 
ementa propõe fomentar uma reflexão sobre diversidade sexual, relações 
não discriminatórias, ética de convivência nas relações afetivo-sexuais e 
ruptura na cadeia de reprodução de discriminação e violência. Ressalta-se 
sua importância, considerando-se sua potencialidade de (re)significação e 
subversão de saber em relação a um discurso normativo dominante que 
atravessa o discurso social e, portanto, o meio acadêmico.

No campo da extensão universitária, abordamos a experiência no 
“Encontro de Diálogos Interdisciplinares sobre Interseccionalidades”, o 
qual se articula com o Projeto de Extensão “Grelo” (Ciclo de Debates e 
Grupos de Estudos Feministas e Queer), vinculado ao programa de extensão 
“Assessoria em Gênero e Diversidade”. Objetivamos proporcionar ações 
continuadas em um panorama de ampliação e consolidação dos estudos 
de gênero e sexualidade, na universidade brasileira. O debate está centrado 
nas relações étnico-raciais sob um prisma interseccional ao gênero e à 
sexualidade. O Grupo de Estudos, por outro lado, enfatiza o debate das 
hierarquias sexuais, raciais e de gênero, a fim de construir uma educação 
que possibilite vivências democráticas e transformadoras.

Acreditamos que trazer à tona os temas de gênero e sexualidade, não 
somente no curso de Psicologia, através do ensino, mas também de forma 
interdisciplinar, por meio da extensão, oportuniza a criação de um espaço 
profícuo de produção de conhecimento não cristalizado e mantenedor 
de um discurso exclusivamente biologizante, que, por muito tempo, “[...] 
privilegiavam aspectos descritivos dos comportamentos sexuais e, com 
frequência, apresentavam conclusões de tendência normativa e disciplinar.” 
(BORGES; CANUTO; OLIVEIRA; VAZ, 2013, p. 733). Começamos 
abordando a disciplina “Gênero e Sexualidade”, no Curso de Psicologia 
da UFT e, posteriormente, apresentamos o “Grupo de Estudos sobre 
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Interseccionalidades”, destacando o ensino e a extensão como espaços de 
resistência na produção de vozes plurais.

Gênero e Sexualidade às margens do Rio Tocantins 

“Gênero e Sexualidade” está inserida na grade curricular como 
disciplina obrigatória no Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia da 
UFT. O objetivo dessa disciplina é promover um debate sobre gênero e 
sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos, a partir de uma perspectiva 
feminista e interseccional, refletindo sobre diversidade sexual, por meio 
do compromisso ético e político da Psicologia com os Direitos Humanos. 
Ofertada, pela primeira vez, no segundo semestre de 2018, teve o objetivo 
de promover um debate sobre gênero, sexualidade, interseccionalidades, 
diversidade sexual e atuação profissional. A primeira turma reuniu 27 
estudantes do sexto período do Curso de Psicologia. Do total de alunas/os 
da disciplina, 63% haviam participado de algum projeto de extensão, em 
forma de curso ou de grupo de estudos sobre gênero, sexualidade e relações 
étnico-raciais, promovidos pelo Núcleo de Sexualidade no Campus de 
Miracema, nos últimos dois anos. Os temas das aulas foram debatidos 
através de seminários conduzidos pelas/os alunas/os. A metodologia 
incluiu também aula expositiva dialogada e discussão em grupos.

O conteúdo da disciplina contemplou os estudos feministas, 
de gênero e sobre sexualidade e relações étnico-raciais, e estudos 
em Psicologia Social e Psicologia Clínica. Os temas das aulas foram 
organizados no sentido de promover um debate, a partir de olhares sobre a 
diversidade sexual, discutindo os temas feminismo e interseccionalidade, 
masculinidades e homofobia, mulheres e lesbianidades, mulheres negras 
e racismo, transexualidade e intersexualidade, promoção de saúde 
e HIV, laicidade e democracia. O diálogo foi promovido em função 
das problematizações de pesquisadoras/es feministas e dos debates 
interseccionais, de concepções anticissexistas e antirracistas de gênero, 
especialmente das discussões propostas por Gayle Rubin, Judith Butler, 
bell hooks, Kimberly Crenshaw, Jeffrey Weeks, Guacira Louro, Sandra 
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Azerêdo, Martha Narvaz, Gláucia Diniz, Lenise Borges, Conceição 
Nogueira, Marco Aurélio Prado, Sônia Correa, Tatiana Lionço, Cláudia 
Mayorga e Débora Diniz. 

As produções escritas apresentadas no final do semestre incluíram 
um Diário de Campo e uma Reflexão Crítica. O Diário de Campo foi a 
atividade composta por relatos individuais articulados com o debate da 
disciplina, com base nos temas gênero, sexualidade e atuação profissional. 
Os trabalhos finais, no formato de Reflexão Crítica, incluíram a discussão 
sobre gênero e sexualidade, em articulação com um tema livre. Foram 
produzidas reflexões sobre a importância do enfretamento à violência 
sexual contra crianças e adolescentes, do combate à cultura do estupro, da 
eliminação da discriminação e da LGBTfobia, do diálogo do Feminismo 
com a Psicologia e da defesa da educação sexual nas escolas. Esse 
desdobramento permitiu avaliar positivamente o impacto do debate de 
gênero e sexualidade, no contexto da formação em Psicologia, levando-
se em conta o compromisso social, ético e político dessa disciplina com a 
Educação em Direitos Humanos.

Aproximações com o debate de gênero e sexualidade na 
Psicologia brasileira

Os sentidos sobre gênero e sexualidade em produções acadêmicas 
de um Curso de Psicologia são discutidos por Borges et al. (2013) no 
artigo “Abordagens de Gênero e Sexualidade na Psicologia: Revendo 
Conceitos, Repensando Práticas”. As pesquisadoras analisaram, por 
meio da metodologia das práticas discursivas, trabalhos de conclusão de 
curso e dissertações de Mestrado do Curso de Psicologia da PUC-GO, de 
1993 a 2008, período que marcou a expansão dos estudos de gênero, no 
Brasil. Os resultados mostraram que as temáticas de gênero e sexualidade 
permanecem às margens dos interesses da Psicologia. Em relação aos 
indexadores de sexualidade e homossexualidade, apesar de haver um maior 
número de trabalhos, o teor das discussões aproximava-se de concepções 
biologicistas e essencialistas incorporadas pela Psicologia. Foi verificado 
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ainda que a maior parte desses trabalhos se situa na área clínica e da saúde, 
com uma forte inclinação a práticas intervencionistas.

Na pesquisa de Borges et al. (2013), somente no contexto da 
pós-graduação em Psicologia, foi identificada uma maior presença das 
temáticas de gênero, sexualidade e homossexualidade e de abordagens 
construcionistas nas produções acadêmicas, sobretudo nos trabalhos 
situados na área da Psicologia Social. De acordo com Narvaz e Koller (2007), 
essa resistência para a incorporação da temática de gênero nos currículos 
universitários, em especial nos currículos básicos da Graduação, ocorre 
em quase todos os lugares do mundo. A presença de núcleos de estudos 
de gênero, nos cursos de pós-graduação das universidades, evidencia que 
o gênero é tomado como temática apenas de especialistas, desvelando o 
conservadorismo do meio acadêmico, fazendo-se presente somente em 
alguns campos do saber.

Azerêdo (2010) argumenta que, devido à complexidade do conceito 
de gênero, de modo geral, há uma tendência em tentar domesticá-lo, 
trazê-lo para a segurança do que é familiar, do que é conhecido. Contudo, 
para se estudar gênero, é preciso considerar o aspecto político, o que, 
de acordo com a autora, tem sido um ponto cego nas teorizações em 
Psicologia. Nesse sentido, teorizar sobre gênero implica realmente estar 
em “encrenca”. No intuito de fazer resistência à invisibilidade de gênero 
na Psicologia, a autora destaca a importância de a formação profissional 
não deixar de fora o aspecto político das relações sociais. Nessa direção, 
apontam Borges et al. (2013):

A incorporação de uma ótica de gênero pode ser 
entendida como um dos grandes desafios que a 
Psicologia tradicional tem enfrentado, na medida em 
que ele exige, de um campo eminentemente neutro e 
disciplinar, um posicionamento político e um olhar 
interdisciplinar. (p. 732-733). 

Para além do gênero, o campo da sexualidade também cria 
problemas para os sistemas teóricos na Psicologia que se alimentam de uma 
visão biologicista e essencialista. Segundo Weeks (2000), a sexualidade 
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é um fenômeno social e histórico, que, para além de preocupação 
individual, é uma questão crítica e política que merece investigação e 
análise. Embora nossa crença geral seja a de que a sexualidade nos diz a 
verdade definitiva sobre nós mesmos e sobre nossos corpos, e se encontra, 
portanto, no centro de nossa existência, ela precisa ser discutida como 
um constructo histórico-social que não se restringe à função reprodutiva. 
A sexualidade integra aspectos das diversas dimensões da vida humana 
e está intrinsecamente ligada à maneira como as pessoas se relacionam 
consigo mesmas e com as/os outras/os, afetiva e sexualmente, envolvendo 
a busca pelo prazer.

Em Pensando o sexo, de 1984, Rubin (2017) enfatiza a necessidade 
de uma teoria radical do sexo que pretenda descrever, explicar e denunciar 
a injustiça erótica e a opressão sexual. A partir da discussão sobre uma 
das ideias mais arraigadas a respeito do sexo, que é a de que existe uma 
melhor forma de fazê-lo e, portanto, todos devem fazê-lo dessa mesma 
forma, a autora analisa como as diferentes culturas sexuais precisam de 
um entendimento antropológico, ao invés de serem julgadas e condenadas 
moralmente à punição e ao extermínio. A ideia de Rubin (2017) sobre 
hierarquia sexual, de que as sociedades ocidentais modernas avaliam os 
atos sexuais segundo um sistema hierárquico de valor sexual, é ilustrada 
por um diagrama com dois círculos concêntricos representando o sistema. 
O círculo central, chamado de “círculo mágico”, refere-se à sexualidade 
considerada boa, normal, natural e sagrada. O círculo que margeia o centro 
concerne aos limites externos atinentes a uma sexualidade tida como má, 
anormal, antinatural, considerada maldita. 

A cultura popular é permeada pela ideia de que a 
variedade erótica é perigosa, doentia, depravada, 
e uma ameaça a tudo que existe, desde crianças 
pequenas até a segurança nacional. A ideologia sexual 
popular é um guisado nocivo que reúne ideias de 
pecado sexual, conceitos de inferioridade psicológica, 
anticomunismo, histeria coletiva, acusações de 
bruxaria e xenofobia. (RUBIN, 2017, p. 84-85). 
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No campo da sexualidade, a pesquisa de Sá e Vianna (2018) 
investigou as principais dificuldades nos relacionamentos amorosos e 
sexuais de sujeitos soropositivos e seus mecanismos de enfrentamento. 
Produzido a partir da experiência de uma residente de Psicologia de um 
hospital de referência no tratamento a pessoas que convivem com o HIV, 
trata-se de um estudo qualitativo e descritivo com pacientes em contexto 
de internação hospitalar. Os resultados apontaram que as principais 
dificuldades vivenciadas pelas/os participantes estavam relacionadas ao 
preconceito e à discriminação advindos da condição de soropositividade, 
juntamente com o medo de transmitir o HIV e o rebaixamento do 
desejo sexual causado pela Terapia Antirretroviral (TARV). Diante da 
maior sobrevida das pessoas que vivem com HIV, é preciso atentar à 
especificidade de sua saúde e saúde mental, levando em conta a vivência 
amorosa e a sexualidade. No caso desta pesquisa, as/os participantes 
viam vantagens em ter um relacionamento afetivo, principalmente pela 
companhia e reciprocidade, assim como tinham o prazer como motivação 
para se envolver sexualmente com alguém.

Segundo Lionço (2017), diante da incidência do discurso 
religioso de viés fundamentalista e antidemocrático, no atual cenário 
político brasileiro, a Psicologia se encontra na posição de alvo de 
ofensivas contra normativas éticas da profissão, no campo do gênero 
e da sexualidade. Ao mesmo tempo, também sofre tensionamentos 
internos na lógica da reivindicação de uma “Psicologia cristã”. Desse 
modo, considerar o princípio da laicidade na Psicologia remete ao 
desafio ético de respeito e proteção às diferenças entre sujeitos e grupos 
sociais. A emergência histórica de marcos éticos na profissão, os 
quais explicitam a defesa da laicidade e a recusa do fundamentalismo 
religioso, passam a integrar documentos de referência para a categoria 
profissional, desde 2013, e o Sistema Conselhos de Psicologia vem sendo 
um ator estratégico nessa defesa. 

De acordo com Diniz (2011), a laicidade é um dispositivo, 
um instrumento de um Estado democrático que garante a igualdade, 
o pluralismo, a existência e a emergência das minorias. A laicidade 
é um princípio de organização das práticas do Estado e instituições 



100 Érika Cecília Soares Oliveira | Marcos Ribeiro Mesquita | 
Tatiana Machiavelli Carmo Souza (Org.)

que interfere na organização social e se funda no reconhecimento da 
diversidade moral como fato social. O conceito de laicidade representa 
a ideia da neutralidade confessional de um Estado. Assim, ainda que 
comunidades religiosas tenham um espírito missionário de formar o 
maior número possível de adeptos, a liberdade religiosa não protege 
a homofobia. “Religião não é passe livre para a expressão da injúria 
homofóbica. O discurso do ódio não está amparado na liberdade 
religiosa.” (DINIZ, 2011, p. 136).

Gênero coloca o debate no campo do social, pois é nele que se 
constroem e se reproduzem as relações desiguais entre sujeitos (LOURO, 
1997). Por conseguinte, não opera sem o debate de sexualidade, raça e 
classe social. O feminismo negro denuncia como as experiências entre 
mulheres são distintas entre si e marcadas por muitas dimensões de 
desigualdades. Por meio do debate sobre interseccionalidades e da reflexão 
sobre diferentes formas com que diversos grupos de mulheres negras 
vivenciam a discriminação, Crenshaw (2002) afirma que a consequência 
do cruzamento de mais de um sistema de opressão vivenciado é que, 
à medida que desvantagens interagem com vulnerabilidades, há um 
aumento do desempoderamento dessas mulheres. Nogueira (2017) 
salienta que produzir conhecimento a partir da crítica de gênero e da 
interseccionalidade, em uma época marcada por profundas assimetrias 
e crescentes desigualdades, torna-se um desafio para a Psicologia, 
entretanto, é responsabilidade desse campo escolher o conhecimento 
que quer produzir. Uma proposta que valoriza o debate interseccional 
foi desenvolvida na extensão universitária, em uma perspectiva 
interdisciplinar. O relato dessa experiência de extensão será apresentado 
a seguir.
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A potência do feminismo interseccional na extensão 
universitária 

O Projeto de Extensão “EDIS15 Interseccionalidades” integra 
as ações do “EDIS Feminismos Lésbicos” e “EDIS Masculinidades”, 
realizadas pelo Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Sexualidade, 
Corporalidades e Direitos da UFT, retomando a relevância de grupos 
de estudos nos processos formativos da extensão universitária. Essa 
extensão realizou-se no primeiro semestre de 2019, no formato de Grupo 
de Estudos sobre raça, gênero, sexualidade e classe social, objetivando 
proporcionar um espaço de debate plural sobre diversidade e diferença, 
no ambiente acadêmico. Baseado na metodologia expositiva e dialogada, 
o Grupo de Estudos destinou-se à comunidade acadêmica e externa, com 
vistas à instrumentalização de estudantes, agentes públicos e militantes, 
para o enfrentamento do racismo, sexismo e homofobia, em uma 
perspectiva interseccional.

A ideia de implementar um Grupo de Estudos foi no sentido de 
horizontalizar o processo de construção do conhecimento. Portanto, não 
pretendeu ser no formato de um curso onde existe a presença do professor 
que transmite o saber e o aluno que o recebe. Trata-se de uma construção 
de saber corresponsabilizada, na qual todos que ali estão podem trazer 
questões e suscitar discussões em torno dos textos escolhidos para serem 
trabalhados em cada reunião. Cada dia, um grupo ficou responsável por 
dirigir a reflexão do texto e estimular debates.

O curso foi direcionado por três coordenadoras – uma docente 
do Curso de Serviço Social e duas docentes do Curso de Psicologia – 

15 EDI é um termo utilizado no pajubá para definir a região anal. O grupo de pesquisa 
CUS da UFBA, fez uso do termo EDIS utilizando dessa analogia e redefinindo como 
“encontros de diálogos interdisciplinares” (EDIS). Neste trabalho, tomamos de 
empréstimo o uso dúbio do termo no sentido de provocar a luz da teoria Queer as 
práticas que são consideradas socialmente desprezíveis, como são aquelas vinculadas a 
prática sexual anal em uma sociedade que valoriza o pênis, a penetração, o ativo sexual 
e despreza o passivo sexual pela condição de aproximação com o que se convergiu como 
sendo feminino. Sem dúvida, misoginia e homofobia caminham juntas, e, portanto, 
assumir o termo EDI é nos colocar em uma crítica frontal as normas de gênero e 
sexualidade operadas pela heteronorma.
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contando com dois acadêmicos bolsistas e acolhendo 37 cursistas, de forma 
a promover uma apreensão interdisciplinar das múltiplas e contraditórias 
mediações que tangenciam as diferenças e as desigualdades. No intuito 
de propiciar um debate de caráter introdutório acerca das contribuições 
da análise interseccional para o pensamento feminista, enfatizamos as 
seguintes temáticas: interfaces do feminismo, contextos e perspectivas 
das interseccionalidades, desafios metodológicos da interseccionalidade e 
pesquisa interseccional como diálogo interdisciplinar.

O Grupo de Estudos amparou-se em uma análise interseccional do 
pensamento feminista, através da articulação de raça, gênero, sexualidade 
e classe social. Empreendemos uma leitura teórica e metodológica 
de como as interações baseadas nas hierarquias sociais, sobretudo de 
gênero e raça, promovem desigualdades, através da desvalorização das 
diferenças em torno dos indivíduos sociais. O principal eixo motivador 
da extensão focaliza o contexto de formação sócio-histórica do Brasil e 
as particularidades regionais e culturais do estado do Tocantins, em um 
contexto de acirramento do conservadorismo e naturalização de práticas 
racistas, sexistas e homofóbicas. 

Constata-se que o enfrentamento ao binômio opressão/exploração 
requer a associação com outras formas de dominação que estruturam a 
dinâmica social, cuja emancipação pressupõe uma luta conjunta e articulada. 
Sob esse prisma, ponderamos que a articulação das desigualdades sociais 
com as categorias de raça/etnia, gênero e sexualidade, por intermédio 
de uma apreensão crítica, possibilita a compreensão das relações sociais 
e dos determinantes racistas, patriarcais e homofóbicos que marcam a 
experiência brasileira.

Nessa empreitada, questionamos a manifestação das relações 
sociais de gênero e de raça, bem como de possíveis desigualdades em 
termos contextualizados, histórica e culturalmente. Isto é, atentar para o 
entrelaçamento daqueles componentes “[...] que se mostram relevantes 
contextualmente, ou seja, partindo de análises atentas às diferenças que 
fazem diferença em termos específicos, históricos, localizados e, obviamente 
políticos.” (HENNING, 2015, p. 111). 
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Ao analisar o contexto de florescimento histórico do debate 
interseccional, Hening (2015) aborda a diversidade dos olhares 
teóricos e conceituais da epistemologia feminista que tem promovido 
uma acalorada discussão acerca da noção de interseccionalidade. 
Concebemos a noção da interseccionalidade como uma ferramenta 
analítica e política para apreensão da articulação das desigualdades e 
diferenças, entendendo-as “[...] em sentido amplo para dar cabida às 
interações entre possíveis diferenças presentes em contextos específicos” 
(PISCITELLI, 2008, p. 26), a partir da multiplicidade de diferenciações 
e do entrelaçamento das opressões.

A interseccionalidade adquiriu visibilidade nos estudos feministas, 
através da jurista afro-americana e feminista Kimberlé Crenshaw, que 
enfatizou a interdependência das relações de poder de raça, classe e sexo, 
com a ideia de “discriminação interseccional” (CRENSHAW, 2002). Sua 
origem remonta ao movimento intitulado Black Feminism, no final da 
década de 1970, e alastra-se com ampla repercussão na segunda metade 
dos anos 2000, cuja crítica rebate a apreensão da “mulher” universal do 
feminismo branco, de classe média e heteronormativa. No entanto, a noção 
de interseccionalidade, em termos de análise, profusão e compreensão 
das opressões de forma simultânea – ainda que não nomeadas de 
interseccionalidades –, remontam ao século XIX.

A ocorrência da interseccionalidade nos estudos de gênero é 
devedora da contribuição das feministas negras norte-americanas, em que 
a noção interseccional ia além da combinação e sobreposição das formas 
da desigualdade, mas se manifestava na capacidade de agenciamento, a 
qual confrontava a denúncia com a resistência e superação. Além disso, 
a teoria da interseccionalidade corporifica as críticas das mulheres negras 
ao essencialismo do feminismo convencional que tendiam a homogeneizar 
o significado de ser mulher, permitindo instalar a crítica e enfatizar que 
as feministas que pretendem falar por todas as mulheres não tomavam a 
atenção para outros marcadores sociais (NOGUEIRA, 2017).

Em termos metodológicos, a interseccionalidade projeta um olhar 
para o “todo”, afastando-se da descrição enquadrada e fatiada das relações 
sociais, a qual segmenta experiências sociais complexas e inter-relacionais 
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(SIMÕES, 2014), que, ocasionalmente, projetam um acúmulo de pertenças. 
E, nesse sentido, a interseccionalidade nega eixos classificatórios e 
somatórios de opressão que criam uma escala de valor da dupla e tripla 
opressão, pois “[...] a opressão não é contra uma parte da pessoa que é 
subalternizada; ao contrário, a opressão é contra o sujeito inteiro, como um 
topo.” (FERREIRA, 2014, p. 109). Isso significa que as experiências sociais 
não são baseadas exclusivamente na questão da raça ou de gênero ou de 
sexualidade. Contudo, dentro da dinâmica e dos antagonismos das classes 
sociais, as experiências dos indivíduos sociais envolvem a articulação de 
gênero, raça e sexualidade. 

Ainda no contexto do Grupo de Estudos, visando a atingir o caráter 
interdisciplinar, passamos a nos interrogar sobre a importância do aspecto 
afetivo e subjetivo que envolve esses encontros, no sentido de refletir 
sobre como tal aspecto atravessa a escolha por se debruçar teoricamente 
na temática da interseccionalidade. Pensamos ser importante saber quem 
seriam as/os participantes do Grupo de Estudos, indagando o motivo pelo 
qual escolheram estar ali. Afinal, acreditamos que a discussão acerca da 
intersecção de importantes marcadores sociais (especialmente gênero, raça 
e sexualidade) acaba por agenciar valores, pensamentos e comportamentos, 
os quais trazem efeitos e sentidos subjetivos significativos associados 
a esses marcadores. Por tal razão, julgamos que uma Roda de Conversa 
com as/os participantes do Grupo de Estudos seria uma metodologia 
relevante, não somente para tecer vínculos e estabelecer um espaço para 
troca de experiências, mas também a fim de possibilitar a livre expressão de 
sentimentos que geram no processo de conviver com a diversidade e sentir-
se diferente do que é imposto socialmente como norma.

Segundo Ceccim e Feuerwerker (2004), a Roda de Conversa é 
uma estratégia que possibilita espaços de diálogo e ressonância coletiva, 
estimulando a construção da autonomia dos sujeitos a partir da reflexão 
e troca de informações. A Roda, portanto, caracteriza-se como um 
instrumento de aprendizagem significativa, no qual todos podem ser 
capazes de construir um saber, com o relato de sua própria história de vida. 
Sob a ótica de uma horizontalidade, todos têm poderes iguais a considerar 
o lugar de onde falam. Assim, buscamos, por meio da Roda de Conversa, 
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proporcionar a construção de um saber que não se transmite pelos livros 
e na teoria, mas na própria experiência, no que nos afeta, no que nos toca.

Nessa perspectiva, em nosso primeiro encontro com o grupo, 
sugerimos uma Roda de Conversa, partindo das seguintes questões 
disparadoras: “O que os motivou a participar de um Grupo de Estudos 
sobre interseccionalidades? Essa temática a/o afeta de alguma forma? 
Como? Em que medida os marcadores sociais podem atravessar nossa 
saúde mental”? Objetivamos ensejar um espaço para uma aprendizagem 
significativa, onde cada um pudesse trazer um pouco da sua bagagem de 
vida, da sua realidade, e como alguns marcadores sociais podem atravessar 
a nossa subjetividade e a forma como vemos o mundo. 

No que concerne ao perfil das/os cursistas, fizeram-se presentes, 
no primeiro encontro, uma aluna mestranda, dois professores da UFT do 
Campus Miracema estavam como ouvintes, um aluno de outra universidade 
como ouvinte, uma aluna mestranda como ouvinte. Entre os presentes, 11 
alunas/os já haviam participado de outros cursos promovidos pelo Núcleo 
de Sexualidade e 10 alunos estavam, pela primeira vez, participando de um 
curso do Núcleo. Entre os cursos existentes no local onde foi desenvolvido 
o Grupo de Estudos, na UFT do Campus Miracema, verificamos que a 
predominância das/os participantes foram do Curso de Psicologia, com 
45%, seguido do Serviço Social, com 37%, Pedagogia, com 10%, e Educação 
Física, com 5%.

Nosso instrumento de coleta (questionário de perfil dos cursistas) 
solicitou as/aos participantes apontar como elas/es se identificavam 
em relação ao gênero. Foi possível observar que 75% se identificavam 
com o gênero feminino, ao passo que 21% se identificavam com o 
gênero masculino. Apenas 2% disseram não se identificar com gênero 
nenhum, o que demonstrou a predominância do público feminino, nesse 
Grupo de Estudos. Sobre a orientação sexual, constatou-se que 67% se 
declaravam heterossexuais, enquanto 10% se declaravam homossexuais, 
10%, bissexuais, 8% se apresentaram como lésbicas e 2% não declararam. 
No item raça/etnia, pudemos observar que 59% dos participantes 
se declaravam pretos/as, sendo 22% pardos/as, 9% brancos/as, 4% 
quilombolas e 4% indígenas.
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Entre as expressões marcantes e recorrentes que surgiram na Roda 
de Conversa, estavam “lugar de pertença” e “saúde mental”. A considerar que 
a maior parte das/os cursistas se identificavam com o gênero feminino, é 
válido destacar a realização de um estudo epidemiológico feito por Andrade, 
Viana e Silveira (2006), o qual aponta para uma inegável diferença de gênero 
quanto à incidência, prevalência e curso de transtornos mentais. O estudo 
mostra que a questão do gênero é um aspecto importante na epidemiologia, 
no âmbito da saúde mental. As mulheres, ou mesmo quem se identifica com 
o gênero feminino, estão mais suscetíveis a desenvolver um problema de 
saúde mental, especialmente pelas condições sociais a que estão submetidas. 
As condições sociais, por outro lado, não deixam de se relacionar com o 
marcador classe e raça/etnia, partindo de um recorte interseccional. Sob esse 
viés, sem considerar uma sobreposição de marcadores de opressão, é válido 
atentar para o fato de que cada experiência de sofrer é única e não pode ser 
medida. Por outro lado, não podemos desconsiderar que a intersecção com 
os outros marcadores também é determinante e atravessa a saúde mental.

Há de se supor que a predominância do gênero feminino no Grupo 
de Estudo “EDIS Interseccionalidades” não tenha sido por acaso, em razão 
da importância do lugar de fala que atravessa o desejo de estudar a temática. 
Não à toa, Leslie McCall (2005 apud HENNING, 2015) enfatiza que a 
interseccionalidade não deixa de ser resultado de uma das mais importantes 
contribuições teóricas relativas aos estudos de mulheres, juntamente com 
outros campos afins. 

Na Roda de Conversa, chamou-nos a atenção o quanto se sentir 
pertencente e se reconhecer em um determinado grupo oportuniza não 
apenas a emergência de uma consciência de si e social, mas também 
proporciona a construção de discursividades e narrativas, as quais, por 
sua vez, podem criar condições para que o sujeito desenvolva alternativas 
contra o sofrimento psíquico, a saber, que visem à saúde mental. Sabemos 
que o sujeito, mesmo antes de nascer, é falado por uma cultura, marcado 
por projeções e expectativas sociais. Dessa forma, a pertença aos grupos 
favorece a produção de subjetividade e a busca de um ideal, um objetivo a 
seguir, visto que o sujeito se constitui e se afirma através de uma rede social 
(BION, 1975; FOULKES, 1970). Isso posto, reconhecer-se como mulher 
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negra cis heterossexual, ou como uma mulher trans branca, por exemplo, é 
um importante passo na busca de uma consciência de si e, por conseguinte, 
de uma consciência social. Henning (2015, p. 117) acrescenta:

Em outras palavras, ressalta-se a importância de atentar 
para os modos os quais os sujeitos potencialmente 
se utilizam de suas próprias marcas identitárias 
interseccionais (assim como na relação com os traços 
identitários interseccionais de outras pessoas) de 
modo a lidar com a criação, o questionamento e a 
desconstrução social de desigualdades.

Mais do que oferecer respostas, nosso intuito foi suscitar questões. 
Certamente, iniciar o Grupo de Estudos com uma Roda de Conversa 
permitiu que cada uma pensasse no seu lugar de fala, bem como na 
implicação dos estudos interseccionais com sua história de vida. Ressaltamos 
a relevância dos grupos identitários no processo de desconstrução de 
desigualdades e na luta por políticas públicas mais igualitárias. Entretanto, 
também salientamos o quão bom e libertador pode ser sair da “caixinha”. 
Todavia, primeiramente, é preciso reconhecer-se em determinado lugar, 
sentir-se pertencente a ele, para que, assim, seja possível passear por várias 
posições, sem esquecer sua origem. Dessa maneira, podemos concluir que 
o Grupo de Estudo sobre Interseccionalidades proporcionou a construção 
de um saber acadêmico permeado por afetos e sentimentos de pertença. 

À guisa de conclusão

“e o rio-rio-rio, o rio — pondo perpétuo”

A imensidão do Rio Tocantins e seu curso insubmisso são grandezas 
que nossos olhos conseguem acompanhar apenas em parte. Sua força, seu 
correr valente e perene são inspiração para a gente seguir desbravando 
caminho em contexto interiorano, na conjuntura política atual. Caminhos 
trilhados como pesquisadoras e educadoras que apostam em formação e 
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resistência na universidade. Em tempos de ofensiva antigênero, de ataques 
à educação pública, através de cortes orçamentários e de destituição das 
agências de fomento à pesquisa, resistir é agir na contramão, é fortalecer os 
processos democráticos, é propor ações educativas de combate ao fatalismo 
e à conformidade, as quais incentivem a autonomia, a produção coletiva e a 
potência da partilha, dando visibilidade aos processos de gênero.

A formação acadêmica, a partir da crítica feminista e interseccional, 
é sinal de compromisso político com a produção de conhecimento, e 
com seu papel de educar para a diversidade, por meio de novas práticas. 
A metodologia feminista e interseccional incentiva a produção de um 
debate crítico e reflexivo, por meio de estratégias diversificadas e plurais de 
condução dos processos educacionais e formativos em gênero e sexualidade. 
Acreditamos que a inserção crítica e continuada dessas temáticas nos espaços 
da instituição, complementadas com seu apoio pedagógico e científico e em 
articulação com o movimento social, é uma importante forma de discussão 
com a comunidade acadêmica e a comunidade em geral, a fim de combater 
os discursos de ódio contra os dissidentes da matriz heterossexual. A 
incorporação da temática de gênero, sexualidade e raça no âmbito da 
formação universitária, à luz do debate interdisciplinar, é fundamental 
para compreender como os marcadores sociais da diferença operam como 
elementos seletivos para o acesso aos direitos, em todas as esferas da vida 
social. Finalmente, destacamos a importância de a comunidade acadêmica 
e de a comunidade em geral se tornarem multiplicadoras da discussão 
qualificada em gênero e sexualidade, ampliando o debate, pelo diálogo com 
diferentes grupos, em função da socialização de experiências.
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FigurarCOM: OCUPAÇÕES NA 
BARRIGA DO MONSTRO

Dolores Galindo
Fábio Henrique Martins

Saulo Lourdes Fernandes 

Introdução

Figura 1 - A barriga do Monstro: o cenário de dentro

 Fonte: Desenho por uma estudante da ocupação  
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No capítulo que segue, a partir da semente germinativa de toda 
uma floresta figurada, fazemos ver um processo de ocupação de uma 
Universidade pública do interior paulista, como vasta e múltipla, com base 
em narrativas localizadas de estudantes que participaram das suas tramas. 
“É na floresta que na tradição literária figura como lugar de mistério, de 
perigo, que se estabelece a um ponto de refúgio, de proteção. Um refúgio 
em uma paisagem idealizada.” (GALINDO; SOUSA, 2017, p. 10). A 
floresta atua como ficção fabulativa para proposição de um possível lugar 
de ocupação e refúgio político, no contexto de uma ocupação estudantil, 
como desenhado por uma das discentes que participou de todo o processo 
cotidiano no seu interior (Figura 1), com a qual abrimos este texto. 

A pesquisa dissertativa que deu origem ao texto buscou afirmar 
os modos de ocupação política do desejo de jovens universitários de uma 
instituição pública no interior paulista, tendo como cenário a ocupação 
do campus, no ano de 2016 (MARTINS, 2018). Trata-se de um relato de 
caso composto por linhas biográficas, entrevistas e imagens. O processo 
de construção das narrativas se deu por meio de figurações fabulativas 
sobre a experiência da ocupação. Focalizamos na barriga do monstro 
(MILIOLI; GALINDO, 2015), entendida como uma imagem que permite 
pensar o equipamento de formação acadêmica na universidade pública. 
Narramos práticas coletivas dos jovens universitários e universitárias 
das quais resultaram uma insurgência afirmativa de ampla conectividade 
com outros territórios. 

A consistência do plano de escrita se associa aos trabalhos de Donna 
Haraway, dos quais derivamos o dispositivo metodológico do figurarCOM, 
que corresponde à construção de narrativas fabulativas que conectam 
mundos e existências possíveis. Aposta-se numa política de memória 
que se ancora numa linguagem emprestada da ficção científica, onde as 
linhas duras entre ficção e fato se diluem (HARAWAY, 2013). Fabulamos 
na barriga do monstro, modos de ocupar e habitar, pois, para “[...] Donna 
Haraway, localizamo-nos na ‘barriga do monstro’, e dela não podemos 
escapar. Nela podemos traçar figuras para cartografar as tecnobiopolíticas 
que nos atravessam: nela, vivemos e morremos desigualmente.” (MILIOLI; 
GALINDO, 2015, p. 122). As fabulações exigem “[...] uma doutrina de 
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objetividade corporificada que acomodasse projetos científicos feministas, 
críticos e paradoxais: objetividade feminista significa, simplesmente, 
saberes localizados.” (HARAWAY, 1995, p. 18).

Inventar Histórias Emergentes e Narrativas Dissidentes

Somos convidados e convidadas a experimentar uma condução da/
na pesquisa pelos fios de linguagem de ficção especulativa que abre mundos 
habitados e desejados. Em outras palavras, que abre sementes germinativas 
no nosso imagético político, num campo que Haraway (2013) chama de 
especulações feministas, o qual vemos desde os seus primeiros trabalhos, 
como é o caso da formulação a partir do jogo navajo sobre cama de gato, na 
década de 1990 (HARAWAY, 1984).

Com o título Manifesto ciborgue. Ciência, tecnologia e feminismo-
socialista no final do século XX, publicado em 1985, Donna Haraway 
apresenta o mito político do ciborgue, figura construída entre a máquina 
e o organismo. O ciborgue corporifica o rompimento de algumas 
fronteiras binárias, entre natureza-cultura, homem-mulher, humano-
animal, primitivo-civilizado, passado-presente. Ciborgues estão sempre 
em conexão, “[...] vivem em um mundo intimamente reestruturado por 
meio de relações sociais da ciência e tecnologia que estariam gerando novas 
formas sociais que por sua vez demandam novas formas de compreensão.” 
(GALINDO, 2003, p. 5). Morrem na ausência de conexões, este é seu ponto 
principal de vulnerabilidade e força (GALINDO; CANO; LEMOS, 2017). 

Haraway (2013, s/p) nos convida a tecer fabulações com um 
sério rigor: “Pense neste formalismo como a matemática da SF.” (SF são 
sinônimas de feminismo especulativo, ciência ficção, ficção especulativa, fato 
científico, fantasia da ciência (HARAWAY, 2013).

Assim, incrementamos a pesquisa com uma intrigante investida 
em SF que possibilitam modos de pesquisar e escrever que escapam à 
linearidade e à objetividade fraca. Ressaltamos, com Donna Haraway 
(2016), que não estamos presos à mitologia do antropos, mas partimos de 
uma fabulação que é sobre abraçar a “[...] fluência temporal serpentina 
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da mundificação terrânea em seu passado, presentes e futuros, que em 
certo sentido, serpenteia por entre e através dessas grandes histórias.” 
(HARAWAY, 2014, s/p). 

Como Haraway (2014, s/p) afirma, “[...] não há dúvidas que os 
processos antrópicos tiveram efeitos planetários, em inter/intra-ação com 
outros processos de espécies, desde que nós nos reconhecemos como 
espécie.” Por resistirmos, em nossa ocupação chthulucênica, passamos a 
investir em realidades de mundificação, na luta pelo que está debaixo da 
terra e sobre a terra, aliando-nos às tribos que convivem com seus monstros: 
“[...] ser um é tornar-se com muitos: essa é a normalidade do devir-com em 
algo que chamamos de ctchulhuceno.” (HARAWAY, 2014, s/p). 

Aos ciborgues da década de 1990, Donna Haraway, no início 
do século XXI, após a publicação do Manifesto em Favor dos Animais 
de Companhia (2007), acrescentou as espécies companheiras, animais e 
outros seres que passaram a povoar um tempo temeroso de catástrofes 
ambientais, encharcado de imagens genéticas que nos mostram misturas 
irredutíveis, resíduos capitalísticos, resvalos amorosos: composições. 
Nas histórias locais que tecemos, na ocupação estudantil, habitamos 
uma floresta, arriscamos nossas vidas, ao enfrentar o grande monstro da 
máquina de formação e acabamos devorados e devoradas por ele. Só é 
possível falar desde dentro, ainda que no seu interior ocupemos posições 
diferentes, como docentes e discentes. 

São narrativas de digestão, dizemos. Enquanto discentes iam sendo 
digeridos e digeridas, rompiam com rotinas acadêmicas que consideravam 
insustentáveis e provocavam indigestões, ao ocupar políticas do desejo que 
destoavam do ritmo formativo. O que coletamos para este capítulo são as 
narrativas desse processo digestivo e pós-digestivo, no qual Ser humano(a) 
é Ser-adubo. Investimos em ficções especulativas (SF), inspirados em Katie 
King (2011), guiando-nos por um jogo de cordas navajo que, no Ocidente, 
é conhecido como cama de gato. Katie King (2011) demonstra, em diálogo 
com Donna Haraway, um modelo para um certo tipo de pensamento que 
joga com a flecha de tempo linear ocidental e propõe a ideia de pastpresents, 
os presentes do passado. O pastpresents é uma potente investigação do/
no real desconhecido, que atenta na persistência do passado no presente, 
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interessada nas novas e velhas organizações de pontes mnemônicas, 
narrativas e relacionais. 

Somos convocados e convocadas a contar essa história de uma 
habitação e ocupação na barriga do monstro, que figuramos como sendo 
a universidade pública; acompanhar e prolongar os processos dos quais 
evocamos histórias. Para Haraway (2009), as dominações hierárquicas do 
patriarcado capitalismo branco nos levaram às novas e assustadoras redes 
— chamadas por ela de “informática da dominação”. Explicaremos alguns 
componentes dessa informática da dominação: o mundo é subdividido 
por fronteiras diferencialmente permeáveis à informação. A informação é 
apenas aquele tipo de elemento quantificável (unidade, base da unidade) 
que permite uma tradução universal. Dessa forma, um poder universal 
sem interferências é aquilo que se chama de “comunicação eficaz”. A 
maior ameaça a esse poder é constituída pela interrupção da comunicação. 
Qualquer colapso do sistema é uma função de estresse. Os elementos 
fundamentais dessa tecnologia podem ser condensados na metáfora C3I 
(comando-controle-comunicação-inteligência) — o símbolo dos militares 
para sua teoria de operações (HARAWAY, 2009, p. 65). 

O contemporâneo está marcado pela informática da dominação e 
pela interrupção dessas informações de dominação, que vêm ocorrendo em 
modos de ocupação política como a cidadania ciborgue. Nesse campo de 
dominações e ocupações, o que está em jogo não são apenas patrimônios, 
mas territórios de vida e de morte. Donna Haraway nos provoca a um estado 
de emergência para contar histórias. Aprendemos com a cama de gato que 
os estudos de ciência feministas, antirracistas e multiculturais - sem falar 
da tecnociência - nos ensinaram algo que o que conta como humano não é, 
e não deve ser, autoevidente. 

A cama de gato requer um senso de trabalho coletivo, um 
figurarCOM, ao considerar que uma pessoa apenas não é capaz de criar 
sozinha todos os padrões, linhas e arranjos para emergentes fabulações. 
Inspirados na compreensão do pesquisarCOM, de Ronnaldt Arendt, Márcia 
Moraes e Alexandra Tsallis (2015), os quais propõem, ao pesquisar com 
outros e outras, a produção de hesitações coletivas, de ruídos, dissonâncias, 
vacilos, demos lugar para que se acomodassem nas páginas, em busca de 
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um sentido único ou voz uníssona. Ruídos e brechas que, em seus processos 
hesitantes, podem promover conexões díspares, heterogêneas e inventivas. 

Assim, utilizamos como dispositivo metodológico o 
FigurarCOM enquanto operador coletivo dissonante, que faz reverberar 
heterogeneidades produtivas de ruídos e hesitações nos jogos de cama 
de gato entre aqueles e aquelas que pesquisam. Aproximamo-nos do 
jogo “cama de gato”, para indagar todas as categorias estranhamente 
configuradas como fixas e imutáveis. 

Permanecemos com o problema da ocupação política do desejo 
e alinhavamos, diante da desordem estabelecida pela ocupação no 
espaço da e tempo da universidade, outros modos de habitar a barriga 
do monstro que é a universidade pública. Assim, indagamos as categorias 
estranhamente configuradas do que é público, acessível, legítimo, coletivo 
e ativismo político. Os emaranhados são necessários para a efetiva prática 
de criação, não nos cabendo julgar e purificar categorias: interessa-nos 
percorrer as tramas das quais emergem. Deixá-las um pouco de lado, 
quando necessário, para entrarmos nos jogos de cama de gato nos quais 
essas categorias não se faziam presentes como fixações das práticas 
cotidianas, mas vieram depois.  

Na Barriga do Monstro: a Máquina de Formação Universitária, 
uma Floresta Devastada 

No ano de 2013, quando deflagrada a greve com ocupação, os jovens 
universitários ocuparam o bosque com barracas e colchões. O objetivo era 
experimentar uma relação com o lugar até então não permitida. No ano 
de 2016, ano em que narramos a habitação da barriga do monstro, foi-nos 
apresentada, pelos coletivos e suas práticas, a ideia de que, para se ter acesso 
ao bosque e a outros recursos que uma floresta toda poderia proporcionar, 
era preciso primeiro incomodar de perto e de dentro. Assim, a erupção da 
floresta fez insurgir uma relação de luta pelo uso do espaço com as árvores e 
com trilhas nos bosques, lugar preferido por alguns colegas, para aprender 
e estudar, às inadequadas cadeiras das salas enfileiradas.
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O monstro que evocamos é a máquina de formação, cheia de 
cabos elétricos de conexão rígida de controle, presente na figura do 
Portal de Sistemas da Universidade. O Portal de Sistemas (o que tem o 
domínio de todas as informações do registro do aluno) relaciona ali todos 
os equipamentos de legitimidade e meritocracia, como, por exemplo, 
condições para matrículas, acompanhamento do desempenho acadêmico 
e, num diálogo cada vez mais restrito à informática, vemos ainda a 
possibilidade de análise semestral da Instituição, figurando, assim, a 
imagem de uma máquina/monstro que estreita, cada dia mais, a relação 
entre instituição e aluno. 

Especulamos o monstro em um figurarCom, inicialmente realizado 
na produção literária de um dos colegas entrevistados, impulsionado por 
um evento que ocorreria para prestigiar os escritores do campus. O caso 
resultou em um conto que leva o título de “O devorador de cabeças”. 
Segundo o autor, a intenção era justamente a de contar sobre o processo 
de extração do saber, como se a cabeça fosse o plug conectivo que alimenta 
a própria máquina. Já a máquina provedora de diplomas alimenta-se de 
saberes e, como devoradora de cabeças, absorve o conhecimento e produz 
altos níveis de inovação, extraídos da criatividade e trabalho bruto de tudo 
aquilo que devora. 

Conectados à figuração do monstro à floresta devastada dos povos 
originários, nossas especulações feministas fabulam com o Mapinguari, 
monstro de dois metros com um único olho de fogo, o qual se alimenta 
dos corpos dos caçadores da floresta amazônica, retratado nas narrativas 
dos povos Karitiana (VANDER VELDEN, 2016). Um mapinguari híbrido, 
máquina, sentinela, corresponde a tipagens que dão imagens a um sistema 
de informações que nomeiam, ao mesmo tempo, a função de vigiar algo e 
estar atento a qualquer perigo e ameaça. Um monstro máquina-sentinela, 
devorador de cabeças que se vale do controle de informações a serviço da 
excelência e da qualidade dos saberes. 

Nossa releitura de Mapinguari passa pela urgência, tanto para nós, 
universitários, como para os Karintiana, de conviver com monstros que 
irão determinar nossos modos e práticas. Convivências que produzem 
composto — (com)post-ocupado — que fermentam alterações rigorosas 
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nos modos de formar e romper com linhas de dominação e servidão, as 
quais só quem habitou a barriga, ou experimentou ocupá-la, pode narrar.

A possibilidade de trazer as experiências narrativas ligadas à 
especulação fabulativa, na qual somos devorados e nos tornamos compostos 
de múltiplas formações, permite uma narrativa de ocupação política do 
desejo. Apresentamos diversas histórias de colegas que movimentaram 
ações e práticas nesse percurso de habitar e ocupar a barriga do monstro. As 
entrevistas podiam ser debaixo de uma sombra, no bosque, nas mesinhas 
localizadas no território do Restaurante Universitário (R.U.) – pode ser em 
qualquer canto, podemos marcar, sim! Para os amigos convidados, quase 
sempre se tornava um peso a ideia de pensarmos uma pós-ocupação. É 
delicado entendermos que não foi o medo que absorveu nossos pensamentos 
sobre cidadania, mas uma violenta preocupação em recuperar espaços nos 
planos acadêmicos, que, quando chegava o convite para ocupar novamente 
nossas imagens e afetações, parecia que havia sempre falta de tempo. 

Encontrar modos para falar de desejo parecia ser uma possibilidade 
de lidar com afetações de revolta, ruptura, luta e guerra política que não 
foi desocupada. Haveria ainda aqueles que, com prazer, expeliam, como 
vômito catártico, algo ainda preso e silenciado diante do fim da ocupação 
patrimonial e da forma como ocorreu. 

Os que habitam e os compostados: dentro e fora da barriga 
do monstro

As figurações SF que serão narradas neste capítulo passam pelos 
processos digestivos daqueles que foram engolidos pelo monstro e fizeram 
dessas digestões camas de gato, com linhas que descodificam o aparelho 
de formação em produções de elementos indigestos coproduzidos com a 
máquina acadêmica. Alguns personagens ainda se encontravam dentro da 
barriga do monstro, compondo suas entranhas e vísceras; outros já se faziam 
como compostos, compostagens (ocupostagem), vomitados, digeridos entre 
as entranhas um dia ocupadas. Em suas compostagens, faziam germinar 
novas formas, códigos, táticas de ocupação política do desejo.   
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O fora e o dentro das vísceras do monstro fazem parte do mesmo 
processo digestivo, compõem com as vidas, os sucos, os gases, as contrações 
e as compostagens. São dobras que expressam o dentro de fora e o fora de 
dentro, por aqueles que foram engolidos, digeridos, vomitados, refeitos com-
post e com-past. Na produção de histórias e narrativas produzidas por tempos 
indistintos entre presentes, futuros e passados, as memórias da habitação da 
barriga do monstro e seus processos ocupam novos tempos e espaços. 

Na Barriga do monstro: Ocupando Digestões e Produzindo 
Gases

As primeiras histórias são destinadas a contar de uma movimentação 
que não teve fim, então, não se assustem: são histórias nas quais só há 
começo e meio. Algumas prosseguem em reticências, outras constroem um 
grande hiato; dificilmente, porém, veremos pontos finais.

José é um jovem negro de 28 anos, oriundo da rede pública de 
educação. Prepara-se, atualmente, para colar grau no curso de História e 
pretende seguir nos estudos. Durante sua graduação, esteve constantemente 
ligado a diversas práticas políticas, de maneira que, por meio de um núcleo 
anarquista, participou de ocupações, piquetes e passeatas, durante todos os 
seus seis anos de graduação. 

Mediante a narrativa de José, percebemos a formação que lhe 
fez sentir a ocupação do desejo e provocar ações e práticas indigestas na 
máquina de formação. Com desejos de revolução, busca a academia para 
seus anseios de mudança, sonha com um lugar livre para outros possíveis: 
“Eu passei e vim pra cá pra fazer a revolução. Do sistema, de dentro pra fora. 
Mas eu encontrei um ambiente desconectado, a galera ali comprando a ideia 
de que a gente só tá ali de passagem mesmo.” (José).

Enquanto alguns eram digeridos de forma direta pelas entranhas 
do monstro, seguiam seus fluxos e códigos, outros, como José, buscavam 
ocupar as entranhas, fazer delas não apenas passagem, mas compor com 
as vidas que ali habitam, produzindo novos seres, alimentos, germes e 
germinações.     
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[…] minha ação se deu por meio de hortas, nesses 
três anos, foi usado pra agregar movimentos sociais, 
também de fora da universidade. E o mais recente foi o 
evento de rap que ocorreu numa semana de recepção 
aos calouros alternativa e a gente não usou ofício 
nenhum, nem usou equipamentos da faculdade, só 
o espaço, o bosque e tipo, deu supercerto, as pessoas 
colaram, foi gratificante ver ali a subversão daquele 
espaço usado pra tanta coisa, né? (José). 

Como afirma Haraway (1994), quem quer aprender a jogar a cama 
de gato precisa identificar códigos, padrões, configurar arranjos com as 
linhas de que dispõe para figurar especulações, modos de narrar a si e aos 
outros humanos(as) e não humanos(as). 

A ocupação convocou-nos a um figurarCOM em redes coletivas de 
contrainformação insurgentes, as quais destoam, criam embaralhamentos 
táticos e outras habitações possíveis na máquina da formação acadêmica: 
“É bem bacana ver a maleabilidade que temos que ter nas malhas do sistema, 
nas redes, criando as contrarredes. Assim, circulando uma outra informação 
diferente da que foi imposta e estabelecida.” (José).

Para José, a ocupação da barriga do monstro se produz de forma 
simples, entre os afetos do cotidiano, na possibilidade de figurar entre desejos, 
sonhos e imaginação coletiva: “A batalha é sempre coletiva. Na maioria das 
vezes, surge de forma simples, como esta assim, meio que entrevista, a partir 
de sim ou não, compartilhando o desejo, reflexões, ansiedades, conversando, 
sobre os espaços dos nossos corpos, mente, corações.” (José). 

Outra habitante da barriga do monstro, Mariane, 23 anos. Sua 
narrativa perscruta o cenário de “dentro” e do “contra”, dentro da barriga, 
todavia, contra os processos de dominação e servidão que nela permanecem: 
“Teve muitos movimentos que participei dentro da faculdade, mas tudo isso 
serviu pro meu amadurecimento de não ver mais sentido nisso, chega uma 
hora que querer mudar a universidade não faz sentido, porque a universidade 
é o reflexo da sociedade.” 

Mariane, estudante do curso de Psicologia, notava que a máquina 
de formação funcionava e agia conforme a sociedade também se engrenava 
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e, aos poucos, percebeu que era preciso ampliar as extensões reais entre 
a Universidade e a comunidade, vendo-se impulsionada a dar vida a 
experiências em outros mundos: “Aí tive vontade de recuar e conviver mais 
com a comunidade. No meu terceiro ano, eu tranquei ele inteiro. [...] uma 
coisa que eu aprendi foi viajar e a autonomia que isso traz. Comecei a viajar 
de carona.” (Mariane). 

A experiência de autonomia e aprendizagem, colocada em prática 
nas caronas e viagens, em seu processo de formação, impulsionou Mariane 
a expressar seu desejo de se conectar com outros modos de viver dentro 
e fora da máquina de formação. Ao retornar para o campus, questiona o 
modo de viver acadêmico: “Você escreve pras mesmas pessoas lerem. [...] 
Pode até fazer sim, uma diferença eu estar ali, mas... O jeito que a gente 
aborda as pessoas, isso é uma grande panela de pressão, a academia é uma 
prisão de ventre.” (Mariane). 

Nas figurações de Mariane, a barriga do monstro produz “uma prisão 
de ventre”. É “uma grande panela de pressão”, é entre gases e barulhos que 
experimentamos a densidade dessa problematização com que Mariane ocupa 
seu desejo. Para ela, esses gases indigestos devem se conectar com o fora, com 
a vida comunitária, precisando estar atenta às necessidades do território que 
a compõe. Mariane, vivendo entre gases na barriga do monstro, busca suas 
experiências de liberdade nas ruas, alternativas para a “prisão de ventre”: “Eu 
não vejo mais sentido em tentar levar pra dentro da universidade a cultura de 
rua, ao contrário, é a universidade que tem de sair pra fora.” 

Mariane retoma as experiências vividas nesses processos digestivos 
e já se figura enquanto efeito compostagem: 

Hoje eu penso em outras estratégias, mas na 
universidade não cabe. Aliás, eu acho que nem me 
cabe mais; tô no meu último ano, não consigo ficar 
mais lá dentro. […] vida potente passou e ocupou ali, 
sim. Eu só queria que a gente pudesse ocupar de novo.

As emergências dessas figurações na barriga do monstro pós-
ocupação atualizaram tempos divergentes em nossas memórias e permitiu 
ver que há uma diversidade de vidas dentro das vísceras, com outros corpos. 
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Derivados e Compostagens: alianças a Favor da Floresta - 
(os Fora-Agidos)

Trouxemos narrativas daqueles e daquelas que ocuparam 
politicamente suas máquinas desejantes, em práticas de cidadania do 
tipo ciborgue (isto é, conectivas e frágeis, porque conectivas). Não nos 
cabe resguardá-las em futuros salvíficos (GALINDO; MILIOLI, 2017), 
contudo, em redes de interferências e de conexões que partem de uma 
relação monstruosa com os processos maquínicos de dominação e 
servidão e colocam em marcha os devires revolucionários que são com-
post/compostagem, como Haraway (2014, s/p) ressalta, em uma entrevista:

Ser humano é sempre ser adubo. Enquanto nós 
vivemos e imaginamos passado, presentes e futuros, 
é como adubo, não dentro do pós-humanismo. Isso 
são as humusidades etc. Assim insiste-se que dentro 
da palavra humano, está o devir-com, está não o 
humano como uma espécie limitada, autopoiética, 
auto constituinte e trágica, mas como simpoieses. 

Necessitamos considerar que, no processo digestivo, algumas 
indisposições são tomadas como material heterogêneo. Discentes são 
vomitados e vomitadas pelo monstro, às vezes, sem diploma, às vezes, 
com as experiências vividas na indigestão dos confrontos – falamos de 
excretados e execradas. Estes são os fora-agidos e as fora-gidas, os quais, 
em outras paragens, sentem os perigos e as alegrias de continuar lutando 
contra uma máquina acadêmica que impede a produção da diferença na 
maquinação do desejo. 

A história do jovem Mário - homem de cor branca, com 26 anos de 
idade e filho de trabalhadores - que chegou já reconhecendo a sabotagem 
que os equipamentos da máquina ofereciam, passando por ocupações 
políticas no decorrer de sua trajetória na universidade, nos remete a uma 
parcela de companheiras e companheiros que ousa desafiar o sistema, 
com seus princípios e valores éticos. Dada a sua formação do desejo, não 
se encerra na ideia de que abandou a universidade, entretanto, se figura 
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como vomitado, regurgitado, em conexão e em circuito com diversos 
coletivos e redes de abastecimento teórico e prático para suas ampliações e 
ocupações políticas contemporâneas. Foi Mário que nos trouxe a imagem 
dos vomitados e vomitadas. 

Mário relatou muita alegria em participar de uma entrevista sobre 
e (n)a pós-ocupação. Depois que rejeitou a possibilidade de se graduar, 
ainda guardava histórias de mundos habitados com muita energia e 
potência política, sendo participante efetivo do Comitê Antigolpe. Mário 
permanecia como membro afirmativo e disponível para as ações do 
Comitê, constantemente panfletando nas esquinas, universidades, bares e 
pela internet, considerado também uma espécie de ciberativista implicado 
em denunciar e romper com as linhas em que se interligam as redes de 
servidão dominação.

Apesar de Mário iniciar sua narrativa falando das sabotagens 
vividas no processo educacional que impedem a produção de outras 
narrativas possíveis dentro da barriga do monstro, ele afirma a importância 
da vivência no Comitê para produção de outras possibilidades de ocupação 
do desejo:

No comitê, os alunos se organizaram levados pela luta 
política. O número de coletivos aqui nessa cidade, 
se autogerindo da forma que for... por isso que tento 
viver tanto da prática. Nas ocupações, é prática. 
Autogestão, é muito maior... envolvia muitos coletivos.  
[…] O Coletivo das mulheres tem uma visão monstra, 
e a importância da visão revolucionária que a gente 
traz. O ser humano racionaliza as coisas; na nossa 
militância, é um embate que a gente sempre tem 
muito, de tá se abrindo, de forma sentimental, porque 
a gente se fecha. A gente se fecha muito dentro da 
nossa cabeça. A gente enlouquece. (Mário).

Recusa e rompe com a servidão acadêmica, mas como persistir 
com a formação e tornar-se egresso com um diploma? Ser vomitado pelo 
monstro significa que a ação de Mário na máquina provocou e expeliu 
resistências que não compõem o produto maquínico, todavia que, ao 
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mesmo tempo, revela uma busca conectiva que se recusa à dominação. 
Como produzir espaços na universidade, para que não estejamos na esteira 
de processos de expulsão diante da produção de diferença?

Maria é outra personagem que habitou a máquina de formação e 
tornou-se compostagens germinativas. Psicóloga, 27 anos, de cor branca e 
da camada dos jovens que não atuam em sua área profissional, vive numa 
praia da Região Sudeste. Numa tarde ensolarada de janeiro, o processo da 
pesquisa ainda invadia, e muito, as conexões entre nós. Na Dissertação de 
Mestrado de um dos autores deste texto, consta: 

Enquanto, de algum modo, eu lastimava as histórias 
de habitar a contemporaneidade da universidade, 
aos poucos ela me revelava, em parentesco, modos 
de cidadania em rede, que foram trans-formadas 
quando ocupamos e habitamos a barriga do monstro 
e sentimos a necessidade de participar do processo 
de formação de mundos e de espaços de vida. Ali, 
enquanto o sol nos marcava, uma composteira me 
trouxe a imagem de que ainda carregávamos rastros 
monstruosos e práticas de cidadania ciborgue, que dão 
fluência a pensamentos sobre os mundos danificados. 
A rede de formação, ou ainda de transformação 
política e de ocupação de desejo, levou Maria a se 
estabilizar como educadora de um colégio infantil e 
particular da cidade. (MARTINS, 2018). 

Entendemos, por meio de suas falas, que suas práticas como 
educadora transmitem modos de cidadania que se conectam à rede 
afirmativa que continuamos formando. Perguntamos a Maria, quando 
conta de modo afetuoso seu cotidiano com as crianças, se ela narra histórias 
para elas, ao passo em que responde: “Eu não conto não, mas faço elas 
inventarem e terem que me contar.” (Maria). Essa resposta, aparentemente 
tão ingênua, fez remeter à cama de gato e à rede afirmativa que o desejo 
político ocupou e ocupa, em favor de mundos imaginados e habitáveis. 
Reafirmamos parentescos no mar (na água em que nos banhamos), um 
ponto de conexão. Reafirmamos também nossa compostagem (no sol que 
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nos queima), certos de que nossas micropolíticas estão constantemente 
atentas aos problemas reais e locais. Ao mesmo tempo, indagamos: por que 
a universidade e sua máquina de formação expulsam para o mar? 

A necessidade de contar essas histórias nos convoca, por um lado, a 
prosseguir com o monstro que agora expele aquilo que processou, formou, 
graduou, entregando assim nosso desejo a outras engrenagens. Lembremo-
nos daqueles e daquelas para os quais o monstro não foi capaz de processar, 
formar e graduar. Somam-se, nesse percurso, companheiras e companheiros 
que, em suas práticas, revelam modos e expressões de uma cidadania 
que opera e rompe com as normativas dominantes. Saem da barriga do 
monstro, mas carregam em si o desejo de ocupar políticas reais e urgentes; 
eles/elas vão “ciborguizando” conexões em diversas camadas, as quais, 
surpreendentemente, nos revelam que isso não está certificado e nem poderá 
certificar-se em diploma especializado no sistema de formação. O que os 
vomitados e as vomitadas nos dizem do sistema de formação em vigência? 
Invertendo a questão: o que eles e elas vomitam? O que regurgitam? 

Resíduos Digestivos na FiguraçãoCOM Outros(as)

O presente estudo não buscou fazer referência à Instituição 
acadêmica como o monstro, num sentido ingênuo, o qual atribui ao 
monstruoso uma negatividade inerente, mas, sim, aludir à monstruosidade 
com que se tem danificado o desejo afirmativo de atualizar e repensar os 
caminhos da universidade pública. A produção de narrativas sobre modos 
de ocupação política do contemporâneo ressalta a importância de práticas 
coletivas que correspondem a uma especulação de mundos e histórias 
vividas e germinadas no cotidiano. 

A possibilidade de potencializar pensamentos sobre mundos 
imaginados e sentidos nas estratégias reais de sobrevivência oferece 
à Psicologia uma ampliação clínica e política da produção social de 
subjetividades e singularidades moleculares em conexão, conforme vimos 
nas aproximações entre o mundo de monstruosidades dos povos originários 
e o mundo de monstruosidades no processo de formação.
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Abordamos práticas coletivas, cenários danificados pelo golpe 
político, uma das tramas possíveis na cama de gato contemporânea, que 
ativa formas e expressões de uma cidadania inflamada e contaminada 
pelo rompimento de barreiras e pela invenção de mundos danificados. 
Por meio do dispositivo metodológico das figuraçõesCOM, possibilitamos 
arranjos das/nas narrativas de ocupação do desejo, com um emaranhado 
de histórias que compõem  as escritas de um dos pesquisadores/autores que 
participou dos movimentos de ocupação, mesclando linhas autobiográficas, 
entrevistas e imagens, de sorte a estruturar um texto que não visou a ser 
um diagnóstico ou uma análise de entrevistas, mas uma narrativa possível 
desde uma determinada localização social. 

Finalizamos o capítulo num período de intenso ataque político 
à universidade pública, de modo que as sinuosidades monstruosas se 
tornaram ainda mais intensas, com cortes de bolsas e de repasses que 
aumentam a força de produção de vomitados e vomitadas num contexto 
indigesto. Escrevemos sob um calor escaldante de uma floresta que 
queima criminosamente e faz da escrita um ato de existência ainda 
mais perigoso: escrevemos contra a força devastadora que mina os 
afetos e as condições mínimas para a escritura. Amamos o monstro, 
com ele/ela copulamos em tramas infindáveis e, por isso escrevemos, 
para que continue a existir e possamos nos mover nos seus intricados 
processos digestórios, exaustos e exaustas num presente do passado o 
qual se atualiza às cinco horas da tarde, quando se apagam as luzes da 
universidade federal de onde escreve uma das autoras, a fim de fazer 
frente aos cortes nos repasses de verbas. 

Incubados e incubadas na barriga do monstro, como docentes e 
estudantes, estamos juntos com a indiana Kapil, quando descreve os limites 
da sua escrita: “Desculpe não ter mais nada a dizer sobre o período de 
submersão que procedeu minha chegada. Não me interesso por ele. Não 
me lembro dele. Eu... vim até aqui para concluir algo que comecei em outro 
lugar.” (KAPIL, 2011, p. 43).
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A FORMAÇÃO MÉDICA 
PARA ATENDIMENTO 
À POPULAÇÃO LGBT

Maria Carolina Buiatti Amaral e Silva
Emerson Fernando Rasera

Introdução

A discussão sobre a formação dos profissionais de Medicina para 
atendimento à população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais) destaca o papel da Psicologia no desenvolvimento dos profissionais 
da saúde. A contribuição dos conhecimentos psicológicos se faz importante de 
diversas formas, seja pela necessidade de humanização no atendimento a essa 
população, seja pelo enfrentamento dos preconceitos e discriminações, que 
exigem uma revisão das posturas dos estudantes e profissionais. 

Mota et al. (2006) abordam a relação entre o processo de 
humanização e o papel da Psicologia, aquele como forma de mudança 
nos processos saúde, considerando os sujeitos como seres sociais que se 
mobilizados através de uma busca por seu protagonismo, promovem uma 
transformação em suas realidades e na dos outros. E conclui que o “[...] 
processo do cuidado inclui não somente atribuições técnicas do profissional, 
mas também capacidade de perceber e compreender o ser humano, como 
ele está em seu mundo, como desenvolve sua identidade e constrói a sua 
própria história de vida.” (MOTA et al., 2006, p. 328).
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Os desafios do processo de humanização na atenção em saúde se 
juntam ao combate à homofobia, nos serviços de saúde. Dessa forma, as 
transformações necessárias para melhorar o atendimento da população 
LGBT dependem também das atitudes e ideias dos profissionais de 
saúde. Souza, Abrão, Costa e Ferreira (2009) apontam que práticas 
discriminatórias de alguns profissionais de saúde estão relacionadas à 
influência cultural do padrão heterossexual, constituindo possível entrave 
ao acesso a um dos serviços mais básicos, o da saúde. Assim, os reflexos 
da heteronormatividade acabam por afetar o profissional em atendimento 
oferecido a essa população (CARDOSO; FERRO, 2012).

Nos Estados Unidos, a Gay and Lesbian Medical Association 
(GAY AND LESBIAN MEDICAL ASSOCIATION, 2006) criou um 
documento denominado “Guia para o cuidado de pacientes Gays, 
Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros”, que contém indicações e “dicas” 
para os médicos, no atendimento dessa população. No sentido de reduzir 
as situações de discriminação e homofobia, no âmbito dos hospitais 
americanos, o texto propõe a criação de um ambiente clínico de confiança, 
conforto e confidencialidade para o cuidado da população LGBT, por 
meio de treinamentos de equipe em sensibilização, questionamentos 
efetivos e sensíveis e conhecimento das especificidades de cada uma das 
populações LGBT. 

Em uma pesquisa nacional que buscou identificar possíveis 
situações de homofobia e preconceito no atendimento em saúde de LGBT 
que procuram o SUS (Sistema Único de Saúde), Cerqueira-Santos et al. 
(2010) encontraram resultados que apontam para a ideia do discurso 
heteronormativo como gerador de diferenças as quais colocam os grupos 
LGBT em desvantagem, bem como para um discurso de tolerância apenas 
superficial, que camufla uma falta de habilidade em lidar com as várias 
expressões da sexualidade. Os autores concluem, reiterando que atitudes 
discriminatórias ainda existem nos serviços de saúde, e estas afetam 
a relação médico-paciente negativamente, colocando obstáculos para 
educação e prevenção, além de lançar em descrédito o sistema de saúde, 
impedindo a busca voluntária por exames e, assim, atentando contra o 
direito de saúde.
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Em 2014, foi realizada uma atualização das Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Medicina (BRASIL, 2014) e, nelas, 
aspectos psicológicos do cuidado e atenção em saúde passam a ser mais 
explicitados em várias partes do texto, sublinhando a “[...] compreensão 
dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, 
ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do processo 
saúde-doença.” (BRASIL, 2014, p. 10). Da mesma forma, a sexualidade 
passa a ser inserida como dimensão a ser considerada no processo de 
atenção à saúde, com ênfase na orientação de uma postura ética que leva 
em conta a orientação sexual do paciente (BRASIL, 2014), promovendo 
uma mudança em relação às Diretrizes Curriculares anteriores (BRASIL, 
2001), nas quais não havia nenhuma menção a sexualidade.

Rufino e Madeiro (2015) apontam como a questão da sexualidade, 
nos cursos de Medicina, se baseia ainda em um modelo heteronormativo 
e biológico, reproduzindo uma visão parcial, reducionista e que pouco 
dialoga com os aspectos sociais da sexualidade. A falta de uma dimensão 
biopsicossocial, nessa formação nas graduações, afeta a possibilidade da 
compreensão da diversidade sexual e da expressão e busca pelos direitos 
humanos (RUFINO; MADEIRO, 2017).

Negreiros et al. (2019) levantam a dificuldade de implantar 
as políticas públicas de saúde para a população LGBT, considerando 
as Diretrizes Curriculares do Curso de Medicina, as quais ainda não 
especificam, de fato, como aplicar os referidos conteúdos, que apenas são 
citados. Por fim, os autores frisam que se recomenda “[...] realizar mais 
trabalhos voltados a essa temática, a fim de fomentar a implantação da 
política, facilitando, assim, a compreensão, a resolução e a utilização de 
intervenções no cuidado prestado à população LGBT.” (NEGREIROS et al., 
2019, p. 30).

Lima e Cerqueira (2008) fizeram uma pesquisa sobre as crenças 
em sexualidade de estudantes de Medicina, considerando sua importância 
do ponto de vista da saúde individual e coletiva. As autoras concluem 
seu estudo, realçando duas questões importantes. A primeira delas se 
refere às mudanças no campo da formação médica, nas novas Diretrizes 
Curriculares, no sentido da ampliação do olhar dirigido ao paciente, para 
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além das questões da enfermidade. A segunda aponta que seria importante 
para as instituições formadoras em saúde que começassem a pensar na 
sexualidade como parte da discussão com os futuros profissionais, de modo 
que eles saibam lidar com ela, em suas diversas expressões.

Melo (2010), sobre a temática dos profissionais de saúde e sua 
formação, afirma:

A ausência de formação específica em sexualidade 
e diversidade sexual coloca essas questões fora do 
âmbito do conhecimento técnico, fazendo com que 
sejam muitas vezes compreendidas pelos profissionais 
como sendo de foro íntimo e, por isso mesmo, fora de 
sua competência. (p. 129).

Nessa busca por respostas sobre as mudanças necessárias na 
formação em saúde para atendimento da população LGBT, Moscheta 
(2011) apresenta os desafios das escolas de saúde: desde a presunção 
da heterossexualidade e constrangimento dos profissionais que se 
deparam com um paciente LGBT até a falta de ensino e treinamento 
específico para as necessidades dessas populações. Dessa forma, o 
autor apresenta um novo recurso na capacitação desses profissionais: a 
responsividade, tomada no processo relacional com o paciente LGBT. 
Isso significa não presumir que o paciente seja heterossexual e, assim, 
“[...] se de um lado a responsividade permite que o profissional não 
reduza seu usuário a sua sexualidade, ela também sustenta a abertura 
necessária para que esta sexualidade possa estar presente em múltiplas 
configurações.” (p.161).

De maneira geral, ainda não é extensa a literatura sobre a inserção 
da temática da diversidade sexual nos currículos médicos, bem como da 
relação médico-paciente LGBT. Sobre o processo de formação, durante 
a graduação em Medicina, a literatura aponta que a maioria das escolas 
simplesmente não aborda questões referentes ao gênero, identidade de 
gênero ou orientação sexual na atenção à saúde de forma integral, tornando-
os despreparados para lidar com situações reais com esses pacientes. Assim, 
indica uma revisão nas condutas e anamneses, deixando espaço para o 



133FEMINISMOS, PSICOLOGIA E RESISTÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS

diálogo e criando um ambiente confortável, para que o paciente possa falar 
sobre sua sexualidade (PINTO, 2004). Os profissionais de saúde que têm 
sua formação apenas centrada no âmbito biológico terão dificuldades em 
atender a população em geral e também os LGBT. Logo, cabe questionar 
como poderão atender às necessidades dessa população, se, durante sua 
formação, não tiveram uma aproximação com a diversidade de gêneros e 
identidades sexuais (MULLER, 2007). 

Pensando sobre as diversas possibilidades de expressão da 
sexualidade humana, levanta-se a questão sobre a formação dos 
profissionais de Medicina para as necessidades específicas em saúde dos 
grupos da população LGBT (CARDOSO; FERRO, 2012). É em meio 
a esse contexto de discussões a respeito de formação médica, mudanças 
curriculares e relação com os pacientes que se situa a presente pesquisa, de 
forma a contribuir e buscar aprofundar novos questionamentos, no tocante 
ao desenvolvimento e formação dos profissionais de saúde em sexualidade 
e diversidade sexual.

Assim, tendo em vista a escassez de estudos sobre o tema e a 
crescente preocupação com a qualidade do atendimento em saúde da 
população LGBT, a presente investigação tem como objetivo compreender 
os sentidos da diversidade sexual entre estudantes de Medicina, suas 
implicações para a formação desses profissionais e o atendimento oferecido 
a essa população.

 
A pesquisa: caminhos metodológicos

Esta pesquisa foi desenvolvida em uma perspectiva qualitativa, de 
cunho construcionista social. O método qualitativo facilita o estudo de 
questões em profundidade e detalhe, de maneira a se aproximar do trabalho 
de campo sem ser restringido por categorias pré-definidas de análise, 
cooperando para que investigação qualitativa seja mais aberta (PATTON, 
2002). O construcionismo social reitera a base das práticas humanas na 
linguagem. Levando em conta esse aspecto central da linguagem, entende-
se que é por meio dos momentos de interação entre as pessoas, nos quais elas 
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precisam responder e reagir umas às outras, de forma prática e espontânea, 
que será possível chegar a uma compreensão de como são construídas as 
pessoas. A ênfase aqui é no estudo dos processos de compreensão e resposta 
ativa entre os seres humanos (RASERA; JAPUR, 2001).

A pesquisa foi realizada em uma universidade pública situada no 
interior do estado de Minas Gerais. Após período de divulgação da pesquisa 
e inscrições, participaram efetivamente dos encontros oito estudantes de 
Medicina, sendo sete mulheres e um homem, regularmente matriculados 
no curso, maiores de 18 anos, os quais tiveram disponibilidade e interesse 
na participação na pesquisa, com idades entre 19 e 27 anos e entre o 
começo e o meio do curso de Graduação. Os nomes foram trocados, para 
se preservar a identidade dos indivíduos.

Para a coleta dos dados, foram realizadas cinco oficinas, com 
duração de 1h30 e temáticas que versaram sobre sexualidade, diversidade 
sexual, formação médica em sexualidade e políticas públicas de saúde para 
a população LGBT. Todos os encontros foram coordenados pela primeira 
autora, a qual buscou mediar conversas e ouvir os futuros profissionais sobre 
seus discursos referentes à sexualidade e sua formação. Todos os encontros 
foram audiogravados, com posterior transcrição do material. Ao iniciar os 
grupos, os participantes eram avisados da gravação, tendo sido igualmente 
explicitados os objetivos da pesquisa e os aspectos científicos atinentes 
ao sigilo e não identificação dos participantes. Assim, concordando com 
essas condições e formato dos grupos, os indivíduos assinavam o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.

Os passos da análise foram: 1) Transcrição dos encontros grupais; 
2) Leitura atenta do material obtido, promovendo uma imersão nos 
conteúdos presentes nos diálogos e conversas; 3) Identificação dos sentidos 
produzidos e reflexão sobre sua produção, baseada na literatura da área. 
Buscamos focar nos processos de negociação entre os participantes, 
procurando entender como são produzidos os sentidos entre eles, em 
trocas, construções e desconstruções. Os encontros já traziam temas 
prévios que tinham o objetivo de suscitar discussões. Contudo, esses 
temas iniciais foram apenas pontos de partida das discussões. Logo, a 
construção de sentidos nessa prática grupal ultrapassou o direcionamento 
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dado pelas atividades da oficina, constituindo um processo de dialogismos, 
negociações e trocas entre os participantes.

 
Diversidade sexual e a formação médica

As oficinas grupais permitiram o debate de diferentes aspectos da 
diversidade sexual e a formação médica para atenção a essa população. 
Nessa análise, focalizamos a discussão sobre três aspectos que se mostraram 
muito relevantes, quais sejam: as necessidades em saúde da população 
LGBT, os efeitos da heteronormatividade na relação com os pacientes 
LGBT e o conhecimento sobre as políticas da área.

 
Quais necessidades em saúde?

É comum ver as necessidades em saúde LGBT reduzidas às questões 
da AIDS, especialmente entre gays. Contudo, é preciso considerar como isso 
pode dificultar as possibilidades de real avaliação das suas especificidades 
em saúde e a adequação efetiva dos serviços para esse atendimento. A busca 
pelo conhecimento sobre as necessidades das populações LGBT valoriza 
suas identidades sexuais e reconhece suas diferentes expressões de gênero, 
ensejando o oferecimento de uma atenção em saúde que seja mais adequada 
e respeite a diversidade sexual (TERTO JÚNIOR, 2002).

Para tanto, faz-se necessária uma discussão a respeito de quais 
são essas especificidades em saúde para as diversas populações LGBT, 
de forma a ampliar o conhecimento compartilhado e aprimorar a 
formação profissional em saúde. Partir do pressuposto de necessidades 
em saúde específicas para essas populações requer uma mudança no 
ponto de vista do atendimento médico, que ainda pressupõe uma 
heterossexualidade compulsória.

Durante as oficinas, ao propor uma atividade em que os participantes 
deveriam listar as necessidades em saúde de determinada população, 
surgem discursos compartilhados e estereótipos criados para cada uma 
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dessas populações: lésbicas, gays, travestis e transexuais. O primeiro grupo 
trata da população trans e lista determinadas necessidades, tais como: 
acompanhamento psicológico, qualificação da equipe de saúde para tornar 
o ambiente confortável, prevenção a doenças e ao uso de drogas. O segundo 
aborda as necessidades da população lésbica e cita o acompanhamento 
ginecológico, mastológico e hormonal, acompanhamento psicológico e 
treinamento de equipe de saúde.

Diante desse processo de repetição e restrição frente ao 
conhecimento das necessidades em saúde das diversas populações LGBT, 
optamos por selecionar um desses grupos como forma de ilustração desse 
processo. Desse modo, recortamos as falas do grupo sobre as necessidades 
da população homossexual masculina. O contexto do trecho seguinte é de 
uma atividade em que o grupo lista quais as possíveis necessidades em saúde 
para alguns grupos da população LGBT, e posterior comparação, após um 
relato de atendimento em saúde. Logo, surgem questões sobre a associação 
histórica da AIDS com a homossexualidade, bem como as consequências 
desse panorama, no qual o grupo se posiciona em face de tais pontos de 
vista. O trecho a seguir começa numa discussão sobre as necessidades para 
o grupo dos homens gays:

Martha: Então, a gente pensou em algumas palavras 
e outras surgiram depois com o relato. A gente 
tinha pensado em proctologia e urologista, né? São 
especialidades talvez mais específicas, né? E... DSTs... 
que... [risos] Então... tem umas coisas que a gente tá 
em dúvida. Eu fiquei pensando porque que DST mais 
pra os gays assim do que a pessoa não gay? Eu pensei 
numa coisa... Lya, que que você falou? Eu pensei numa 
coisa assim... Não sei se eu posso estar errada, eu por 
fora, não conheço assim, a gente tem a impressão, 
desculpa, se pensar diferente [risos]. Que... é... o sexo 
pros gays não é tão... é... pesado... pesado eu falo não é 
tão forte quanto pra não gays... É mais cotidiano, mais 
comum, mais rápido de acontecer... Eu não sei se eu tô 
falando bobeira, mas...
Coordenadora: Pera, você tá falando de?
Lya: De ter mais parceiros...
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Martha: De ter mais parceiros, deles fazerem mais, 
com maior facilidade...
Fernando: Promiscuidade.
Martha: Eu acho essa palavra forte.
Fernando: Tem mais promiscuidade, é maior, as 
situações são mais... Ah, tá ali na hora, vamo...
Martha: Então, eu tava com medo de falar isso... 
[risos]
Fernando: Uma coisa divertida, eu fui fazer um exame 
de HIV, eu sentei e fiquei olhando e pensando: quem 
aqui será que é gay? [risos]Tinha um monte! É uma 
coisa... é inato pensar nisso...
Martha: E com relação ao relato, a gente pensou muito 
nessa associação com o HIV, né? Que tipo: ah, é gay, é 
HIV positivo... É meio que inerente uma coisa à outra, 
assim... E... até um deles falou assim que, ah, se uma 
pessoa normal descobrir que é HIV positivo: ah, mas 
como você conseguiu, como que foi? Agora, se um gay 
descobre que é HIV positivo é diferente...
Cecília: É igual ele falou... Você falou na hora certa, 
você foi fazer o exame de HIV e procurou, ah, quem 
que é gay? Mas porquê que você fez isso?
Fernando: Porque a gente acha ainda que... associa...
Cecília: Porque você associa ser gay e ser HIV 
positivo... (E4, T4, P.5-6) 

Martha começa a listar as necessidades e se mostra, por vezes, 
reticente em associar a população homossexual masculina com um 
determinado discurso que fala sobre a prática sexual desse grupo, em 
específico. Ela fala de um ato sexual que carrega determinado “peso” e, 
aos poucos, constrói o sentido de promiscuidade. Quando a palavra é dita, 
há certo desconforto, mas o sentido ainda permanece. Esse trecho inicial 
aponta ainda para uma homofobia que, aos poucos, de acordo com a relação 
dada pelo grupo, se apresenta e se constrói.

O desrespeito à diversidade sexual e, consequentemente, aos 
direitos sexuais, está, muitas vezes, associado ao que se denominou como 
homofobia. Borillo (2010) enfatiza que a invenção da palavra homofobia 
buscou caracterizar traços de uma personalidade homofóbica, sendo 
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definida como “[...] receio de estar com um homossexual em um espaço 
fechado e, relativamente aos próprios homossexuais, o ódio por si mesmo.” 
(Borillo, 2010, p. 21). Segundo esse autor, há pesquisadores que tendem a 
questionar essa dimensão exclusivamente fóbica e sugerem outros termos: 
homoerotofobia, homossexofobia, homossexismo, heterossexismo. Mais 
do que isso, alguns estudiosos possuem um posicionamento divergente, 
quando pensam a homofobia. Assim, criticam a perspectiva patologizante, 
ao apontarem o foco da fobia e de modelos centrados na pessoa, e passam 
a tratar da reflexividade e crítica a comportamentos e ações que são mais 
bem compreeendidos em outros campos, como cultura, política, educação, 
antropologia e sociologia. Desse modo, a homofobia adquire status de 
restrição de direitos, como fator impeditivo à saúde, educação e demais 
direitos humanos básicos (JUNQUEIRA, 2007). 

Os discursos e sentidos que emergem na sequência são vários, e 
dizem muito sobre as históricas associações da homossexualidade ao 
HIV/AIDS, DST, bem como de uma “imoralidade” ligada às suas práticas 
sexuais, reforçando certa homofobia. A moralidade das condutas no sexo 
e a sua tramitação pelos espaços públicos e privados volta a fazer parte das 
conversas, nas quais os participantes aparecem como reprodutores de velhos 
discursos impregnados pela homofobia, a qual insiste em desqualificar a 
homossexualidade pela diferença.

Com a epidemia da AIDS, na década de 1980, a normatividade 
pela regra heterossexual é assinalada e criam-se modelos que 
patologizam todas as sexualidades divergentes. Dessa maneira, o vírus 
HIV transformou-se, nas três últimas décadas, em um eficaz controle dos 
prazeres considerados perversos, pautados nos padrões heterossexuais 
(PELÚCIO; MISKOLCI, 2009).

Foucault (2001) assinala como foi de interesse da Medicina e do 
Estado, desde o século XIX, impor normas e regras sobre as sexualidades 
tomadas como promíscuas, no sentido de elevar a moral da burguesia e 
regular as práticas das camadas populares. Pelúcio e Miskolci (2009) 
levam essa discussão para a epidemia de HIV dos anos 80 e a consequente 
culpabilização do homossexual, nesse processo:
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Desta forma, a perigosa “irracionalidade” é 
implicitamente atribuída aos rapazes que gostam 
de outros rapazes e àqueles/àquelas que buscam 
prazer sexual fora dos preceitos heterossexistas. Na 
perspectiva moralizante e culpabilizadora da mídia, 
apenas estes seriam os “irresponsáveis”, que em nome 
do prazer e do perigo buscariam satisfação sem levar 
em conta os riscos sociais de sua (leviana) sexualidade. 
(p. 140).

Contudo, a epidemia da AIDS pode ter colaborado para a mudança 
no papel hegemônico do discurso médico frente a uma normatização 
das sexualidades. A discussão sobre os comportamentos sexuais passa 
do enunciado médico para o domínio público, promovendo alterações 
nas construções compartilhadas sobre sexo e até uma nova ética sexual 
(CORRÊA, 1994).

O grupo, em sua listagem de necessidades em saúde, não vai além das 
questões de AIDS e DST, e podemos questionar sobre como essa associação 
junto à homossexualidade reflete nas questões da atenção em saúde para 
essa população. Como apontado por Terto Jr. (2002), essa tendência reflete 
um impacto na vida dos gays e pode, de fato, impactar sobre as ações de 
prevenção e assistência, ao colocar entraves na compreensão dos demais 
problemas de saúde que os afetam. Esse reducionismo nas questões de 
saúde dessa população ainda dificulta a adequação dos serviços de saúde, 
para atender às suas reais necessidades. 

Ao final do trecho, na discussão do grupo, Martha associa o 
HIV às práticas homossexuais, considerando que, quando uma pessoa 
heterossexual (ou “normal”) é diagnosticada com a doença, as reações 
seriam de surpresa, enquanto o homossexual que se descobre portador 
é algo normal, ou esperado, naturalizando a associação do HIV com 
a homossexualidade. De modo geral, o consenso compartilhado é 
de que a referida associação persiste, ainda que os participantes não 
consigam indicar as causas desse processo e, assim, apontam para 
a ideia de que esse é um discurso socialmente reproduzido e pouco 
questionado, na sociedade.
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Com efeito, o encontro foi gerador de grandes discussões 
sobre quais sentidos são compartilhados sobre os grupos inseridos na 
população LGBT e da sequência de discursos produzidos sobre como 
ainda é associada à homossexualidade e à AIDS e de que mesmo as 
ideias sobre necessidades em saúde para essa população podem estar 
impregnadas de um discurso heteronormativo e homofóbico. Nesse 
sentido, buscamos enfatizar o mesmo que Lionço (2008), ao ressaltar que 
as necessidades em saúde e as barreiras na qualificação do atendimento 
à população LGBT

[...] dizem respeito não necessariamente a 
características intrínsecas a gays, lésbicas, bissexuais, 
travestis e transexuais, mas tão somente às 
conseqüências das representações e significações 
que recaem sobre suas práticas sexuais e modos de 
vida, enquanto desviantes em relação a um suposto 
padrão de normalidade ou ‘saúde’ implicado na 
heteronormatividade moralmente vigente. (LIONÇO, 
2008, p. 13).

Da mesma forma, podemos concluir que um profissional de saúde 
que atua partindo de uma lógica discriminadora, a qual desconsidera as 
particularidades da população em questão, terá grandes dificuldades em 
oferecer um atendimento em saúde humano e de qualidade (CERQUEIRA-
SANTOS et al. 2010).

 
A heteronormatividade na relação com o paciente

O campo da formação médica tem tido um debate recente acerca 
das mudanças na relação médico-paciente, de sorte que a busca dos meios 
acadêmicos e de formação profissional tem sido referente a uma melhoria da 
qualidade desse atendimento e incorporação de novos valores (CAPRARA; 
RODRIGUES, 2004). Nesse sentido, é preciso ter em vista a dimensão da 
sexualidade na relação entre médicos e pacientes, para se poder concluir 
sobre as mudanças necessárias na formação. Afinal, qual a relação do 
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médico com a orientação sexual do paciente? Como a diversidade sexual é 
tratada, no âmbito do consultório médico?

Tentando estimular a conversa sobre essas questões, a quarta oficina 
apresentou um vídeo16 sobre um atendimento médico com um paciente 
homossexual, o qual chega com seu parceiro para um atendimento de 
rotina e, inesperadamente, ocorre um diagnóstico de maior gravidade:

Coordenadora: Gente e... nesse caso, a médica sabia 
que o paciente era homossexual, ele até tava com o 
seu parceiro, né? [...] vocês acham que vocês precisam 
saber qual a sexualidade do paciente, em algum 
momento? [...]
Adélia: Não, eu acho que no início, imagina que você 
tá chegando pra uma consulta, eu viro e falo: você 
é homossexual ou heterossexual?  Eu acho que eu 
não tenho ainda uma relação bem estabelecida com 
a pessoa pra eu chegar com uma pergunta dessa... E 
eu acho que é relativo, porque, dependendo da área 
que eu for abordar, minha especialidade, não vai 
interferir no meu diagnóstico, nas minhas suspeitas, 
cê entendeu? Eu acho que você se torna invasivo sem 
ter necessidade, eu acho que às vezes fica parecendo 
que é mais uma curiosidade...
Fernando: Mas, dependendo também, a especialidade 
pode te guiar pra alguma coisa. Uma infectologista 
pode te guiar pra observar a qualidade de vida o como 
que é... [...] O infectologista, a que tipo de situação essa 
pessoa se expõe... eu acho que é importante saber...
Coordenadora: Que que você falou, Ruth, você 
também acha que é importante?
Ruth: Eu acho... dependendo da área, do caso da 
pessoa... É importante a gente saber acompanhar, ver 
o tratamento, talvez seja melhor fazer um tratamento 
em conjunto... (E3, T3, p. 6-7). 

Nesse momento, o diálogo cria uma consciência compartilhada 
entre os participantes de que a sexualidade é tema relevante apenas em 

16 Série Americana Saving Hope, 1ª temporada, episódio 10.
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determinadas especialidades médicas, ligadas diretamente às funções 
sexuais. Todavia, não seria a sexualidade um tópico relevante na anamnese? 
Ou seria a heterossexualidade uma assunção feita nas consultas? O 
silenciamento sobre o assunto é uma forma de proteção frente a uma 
possibilidade de constrangimento? Constrangimento de quem? A única 
maneira de abordar o tema é perguntando diretamente? Essas são algumas 
questões levantadas pelo diálogo dos participantes, que são confrontados 
com questões relativamente novas, quando se trata da sua formação e da 
relação com o paciente LGBT.

O trecho em questão traz uma clara referência a uma 
heterossexualidade presumida que impera, tanto no ambiente médico 
quanto na sociedade em geral e mesmo no grupo, onde o silêncio direciona 
para a “norma”. Nessa perspectiva, Junqueira (2010a) assinala:

A presunção de heterossexualidade enseja o 
silenciamento e a invisibilidade das pessoas 
homossexuais [...] Ao mesmo tempo, essa presunção 
dificulta enormemente a expressão e o reconhecimento 
das homossexualidades como maneiras legítimas de 
se viver e se expressar afetiva e sexualmente. (p. 4).

A heterossexualidade presumida está ligada ao que se convencionou 
chamar de heteronormatividade. A heteronormatividade trata de um 
sistema de organização social que coloca a heterossexualidade como 
normal e normativa, em face de outras possibilidades de experiência da 
sexualidade. Assim, a sexualidade dita “normal” aponta para um homem 
e uma mulher, com papéis sociais e sexuais opostos, os quais estabelecem 
uma relação monogâmica de preferência sob os laços do casamento 
(TOLEDO; TEIXEIRA FILHO, 2010). Butler (2003) ainda salienta as 
consequências dessa organização, que resultariam na criação de padrões 
sociais e sexuais impostos a homens e mulheres, quanto ao seguimento de 
regras referentes ao seu sexo, gênero e desejo. A heteronormatividade se 
torna, por conseguinte, um conjunto de determinações de um mecanismo 
de regulação e controle, mesmo para os heterossexuais. Logo, ela não trata 
apenas dos indivíduos legítimos e normalizados, mas é uma nomeação 
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atual para o dispositivo histórico da sexualidade que indica sua meta: 
desenvolver todos para serem heterossexuais e organizarem suas vidas a 
partir do modelo teoricamente mais coerente e natural (MISKOLCI, 2009).

A tradicional educação médica não forma profissionais efetivamente 
capazes de discutir sexualidade com o paciente, deixando muitas vezes 
que os próprios tabus pessoais excluam um tema tão relevante. Contudo, 
os médicos devem ficar atentos a uma boa anamnese, no sentido de uma 
conversa aberta, sincera, sem julgamentos, deixando o paciente confortável 
para expor suas dúvidas e questionamentos (MARQUES; CHEDID; 
EIZERIK, 2012). Da mesma maneira, a atuação do médico junto à saúde 
sexual para um atendimento integral e humanizado tem se mostrado 
restrita quanto a situações de violência sexual e saúde da população LGBT 
(MELLO et al., 2011; RUFINO; MADEIRO; GIRÃO, 2013).

Quando os participantes falam sobre o assunto, há indicações de 
que a sexualidade seria então tema importante apenas em casos nos quais 
ela pode estar diretamente envolvida no diagnóstico, mostrando certa 
preocupação com o biológico, acima do relacional, ou mesmo de uma 
confrontação com a heterossexualidade assumida (URBINA; SOTO, 2013).

Em geral, o encontro foi marcado por um debate sobre algo que 
pareceu ser relativamente novo para aqueles indivíduos, que, em suas falas, 
vão dimensionando as ideias e posicionamentos que surgem rumo a uma 
conclusão compartilhada sobre um bom atendimento médico, além de 
começar a pensar na inclusão da sexualidade como dimensão importante 
da consulta. 

A aplicação das políticas públicas em saúde LGBT

Mello et al. (2012a) desvelam o panorama das políticas públicas 
para a população LGBT no Brasil: relativa quantidade de documentos 
governamentais e encontros entre sociedade civil, movimentos LGBT 
e Governo, que culminaram em políticas públicas ao longo dos anos, 
sobretudo a partir de 2004. Contudo, os autores ressaltam o desafio de 
efetivar tais políticas, bem como as tornar independentes “[...] da boa 
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vontade de governantes e das incertezas decorrentes da inexistência de 
marco legal de combate à homofobia e de promoção da cidadania LGBT.” 
(p. 289). Nesse mesmo sentido, Ferraz e Kraiczyk (2010) sublinham o 
processo de consolidação das políticas públicas e sua dependência de 
diversos atores sociais, realçando a importância dos mecanismos de 
participação social e monitoramento, para que a dimensão da sexualidade 
e gênero sejam de fato incorporadas e resultem em melhorias na saúde 
oferecida à população brasileira.

Duarte (2019), analisando o cenário mais atual de tais políticas 
LGBT, frisa como elas estão fragilizadas e ameaçadas, mesmo depois de 
vários avanços terem acontecido no histórico dos movimentos LGBT. 
O autor questiona ainda a não responsabilização pela efetiva cidadania 
e promoção de direitos LGBT pelos governos atuais, em uma onda 
de retrocesso. Cabe assinalar ainda uma descontinuação das políticas 
LGBT nos últimos anos, representada por baixo investimento de verbas 
e paralisação de ações de proteção social LGBT, estimulada por setores 
conservadores (DUARTE, 2019).

Esse cenário reafirma a necessidade de que essas políticas 
enfrentem, de fato, os efeitos da exclusão pela heteronormatividade e 
homofobia, que acabam por levar os profissionais de saúde a atuarem junto 
à população LGBT, tratando-os como heterossexuais e impondo normas de 
gênero que culminam em situações de preconceito e discriminação, como 
já apontavam Melo et al. (2011).

Dessa forma, podemos refletir sobre a formação dada a esses 
profissionais, em suas nuances de currículo formal e oculto. Torna-se 
importante, no processo de formação em Medicina, considerar também o 
currículo oculto e seus elementos, como parte importante desse processo 
a ser discutido igualmente com os alunos (RIBEIRO; AMARAL, 2008). 
Logo, o currículo oculto também pode disseminar crenças e valores 
preconceituosos e, portanto, se constituir como produção discursiva e 
política (JUNQUEIRA, 2010b). Ademais, a escola tende a ser um espaço de 
reprodução de discursos heteronormativos e garantia dos “[...] processos de 
heterossexualização compulsória e de incorporação das normas de gênero.” 
(BUTLER, 2003).
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Pensar na formação dada aos profissionais de saúde para as questões 
de sexualidade é também um modo de debater a efetivação das políticas 
públicas de saúde direcionadas à população LGBT. Sem a devida formação, 
serão muitos os entraves frente às necessárias mudanças no atendimento 
oferecido a esse público. Os processos de exclusão advindos da homofobia 
e da heteronormatividade precisam ser discutidos e levantados, de forma 
que a discussão sobre a formação e a mudança sejam ampliadas.

Assim, o encontro final do grupo buscou refletir a propósito da 
formação em Medicina, em seu diálogo com as políticas públicas LGBT. 
A atividade proposta relacionada ao trecho a seguir ocorre depois de uma 
breve apresentação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Nesse 
momento, os grupos foram convidados a propor ações para sua aplicação. 
A discussão foi sobre a formação profissional e as políticas públicas para a 
população LGBT, em sua possível aplicação:

Coordenadora: Alguém já tinha ouvido falar que 
tinha alguma política de saúde pros LGBTs ? [...]
Cecília: Não... do nome social eu já tinha ouvido 
falar... e a da Cirurgia de Transexualização também... 
Eu conheço mais por causa do projeto de extensão 
(que participo) e porque eu precisei fazer um trabalho 
e dei uma pesquisada assim...
Adélia: Eu conhecia, mas eu não sabia isso... [risos] 
Que tinha uma coisa sistematizada. Acho bom 
também colocar dessa forma que a gente nem enxerga 
né? Tipo assim... Ah, tipo uma coisa que tá no direito 
mesmo da população... [...]
Coordenadora: Vocês acham que essa política era 
uma necessidade mesmo?
Lya: Eu acho que faz sentido, porque, quando fazendo 
uma política específica os profissionais são, assim, 
preparados pra atender a essa população. Porque se 
eles fossem lidados como qualquer outra população 
não precisaria ter uma política específica. Então, eu 
acho que o Governo reconhece que essas populações 
estão... inseridas no sistema de saúde,  mas, assim... é... 
Igual a gente estudou uma política de saúde específica 
pra... Uns anos atrás, sobre mulheres encarceradas, 
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que estão no sistema prisional.
Coordenadora: Aham. Vocês são alunos, mas vocês 
acham que os médicos lá do hospital os enfermeiros, 
técnicos, têm noção de que tem essas políticas?
Lygia: Não. Tem gente que não quer nem saber... (E5, 
T5, P.4-5). 

Lya entende que o reconhecimento pelo Ministério da Saúde sobre 
as necessidades das populações LGBT constitui um avanço para o acesso e 
preparação dos profissionais para atendimentos específicos. Nesse sentido, 
a fala de Lya vai ao encontro das bases da Política Nacional de Saúde 
Integral para LGBT, no sentido de ser um marco na luta pelos direitos 
das populações LGBT, que até então tinham suas necessidades em saúde 
circunscritas a questões relativas à AIDS, reconhecendo a complexidade 
dos processos de saúde e doença que as afetam. A promoção da equidade, 
de acordo com os princípios universais do Sistema Único de Saúde do país, 
é uma busca pautada pelo reconhecimento das orientações sexual e de 
gênero e dos efeitos negativos dos processos de exclusão e discriminação a 
que são submetidas essas populações (FERRAZ; KRAIZCYK, 2010). Sobre 
a importância da política específica, Lionço (2008) afirma:

É nesse sentido que uma política específica se faz 
necessária: para informar e formar conhecimento 
quanto a estratégias necessárias de ação em saúde, 
diante da especificidade das vivências de GLBT, 
qualificando ações e provocando transversalmente 
diversas áreas técnicas, objetivando a integralidade e 
a equidade. (p. 19).

A conversa gira em torno do conhecimento do público sobre 
a política de saúde específica para a população LGBT, e os sentidos que 
emergem nesse momento são sobre o desconhecimento dos profissionais 
de saúde sobre a mesma. Cecília conhece alguns aspectos da política, 
entretanto, percebe que isso advém de sua inserção na área da saúde e 
sexualidade, enquanto Lygia aponta que, apesar de a política já ter sido 
estabelecida, nem todos os profissionais teriam real interesse em apreciá-la.
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Ainda que o cenário atual seja de descontinuidade de políticas 
LGBT, cabe a reflexão das motivações de todo esse processo, com o seu 
impacto na promoção a saúde LGBT. Duarte (2019) remete ainda ao papel 
de movimentos conservadores que ressaltam a “moral e os bons costumes”, 
fomentando discursos de ódio e impactando vidas LGBT.

 
Considerações Finais

Sobre a formação em Medicina, é importante sublinhar que os 
participantes, ao longo dos encontros, mostraram que têm consciência 
das lacunas, em seu processo educacional, além de conseguir apontar as 
principais dificuldades de uma formação completa, a qual englobe também 
as questões de atendimento e sexualidade. Sobre o currículo formal, o 
excesso de conteúdos biológicos acaba por rechaçar conteúdos das ciências 
humanas ligados aos aspectos relacionais do atendimento médico. Também 
são apontadas necessárias renovações nos referidos conteúdos, no sentido 
de uma renovação dos currículos e materiais didáticos, citados em muitos 
momentos como antiquados e atinentes a outros contextos sócio-históricos 
diferentes dos atuais. Esse caminho sugere, mais uma vez, as necessárias 
reformas na formação desses profissionais, enfatizando como o médico 
deve se relacionar com o indivíduo que vai atender, no contexto do serviço 
de saúde.

O lugar da sexualidade na relação com o paciente pareceu ser ainda 
um lugar muito novo, difícil de ser discutido. Para o grupo pesquisado, 
cabe mais a ginecologistas, proctologistas e urologistas abordar, ou mesmo 
se preocupar, com as questões da sexualidade do paciente. O discurso é de 
não gerar um desconforto desnecessário ao paciente, mas vale ressaltar: 
para quem, de fato, seria desconfortável tratar de uma sexualidade que 
diverge da heteronormatividade? Mais uma vez, há a assumpção da 
heterossexualidade, desde que a diferença homossexual não se apresente 
nos atributos físicos, seja de uma travesti, uma lésbica masculinizada ou 
um gay efeminado. Nesse caso, o assunto torna-se inevitável e pode ser 
gerador de grande incômodo.
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Outra questão que cabe ser levantada é a presença de apenas 
um participante do sexo masculino no grupo. Pensando no formato de 
divulgação para participação voluntária, é possível questionar por que não 
houve maior participação masculina, quando se propõe uma atividade que 
focalizava a temática da sexualidade e a formação médica. Esse fato sugere 
que o trato de questões de sexualidade, que enfatiza a importância de uma 
dimensão relacional no atendimento em saúde, ainda está relacionado 
ao universo feminino e à presumida capacidade das mulheres em lidar 
com a intimidade, os sentimentos e desejos humanos. Para além disso, 
o reconhecimento de que as oficinas tratariam do tema da diversidade 
sexual parece ter sido ameaçador para os alunos do sexo masculino, os 
quais evitavam assim qualquer associação com essa temática e o possível 
questionamento de sua orientação sexual.

Ver a reprodução de tais discursos, ainda pautados na 
heteronormatividade e homofobia, entre os futuros profissionais de 
Medicina, levanta o questionamento da importância da formação 
profissional entre as possibilidades de reproduzir ou questionar tais 
definições sobre as sexualidades. Contudo, é preciso refletir mais e mais 
sobre o que têm aprendido os profissionais de saúde sobre o paciente 
LGBT, suas necessidades, especificidades e possibilidades de atendimento. 
É relevante, no cenário político atual, refletir sobre o esvaziamento das 
políticas públicas de direitos humanos e população LGBT, e o impacto 
na formação do profissional, que posteriormente precisará lidar com 
as diversidades presentes na população. As instituições de ensino como 
formadoras dos profissionais em saúde devem representar seu papel de 
ensinar e apontar os caminhos futuros. A inclusão da temática sexualidade 
nas novas Diretrizes Curriculares demonstra algum avanço nesse sentido, 
porém, de forma geral, o cenário político é desanimador na efetivação de 
novas concepções sobre sexualidade e saúde. 

Novos trabalhos sobre o tema se fazem necessários, tanto para 
discutir a formação desse profissional que vai atender o paciente LGBT 
quanto sobre os processos necessários à retomada efetiva das políticas, 
em seus objetivos de melhor atendimento e redução dos processos 
discriminatórios em saúde. Trata-se de um esforço coletivo que deve 
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resgatar o caráter interdisciplinar do campo da saúde, aglutinando médicos, 
enfermeiros e psicólogos, entre outros, de sorte a afirmar sua dimensão 
política, da saúde como direito de todos.

Referências

ALTMANN, H. Diversidade sexual e educação: desafios para a formação 
docente. Sexualidad, Salud y Sociedad, v. 13, p. 69-82, 2013.

BANDEIRA, L.; BATISTA, A. S. Preconceito e discriminação como 
expressões de violência. Revista Estudos Feministas, v 10, n. 1, p. 119-141, 
2002.

BORRILLO, D. Homofobia: história e crítica de um preconceito. Belo 
Horizonte-MG, Autêntica, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. 
Câmara de Educação Superior. Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Curso de Graduação em Medicina. Brasília: Ministério da Educação, 2001.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde Política 
Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. 
Câmara de Educação Superior. Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Curso de Graduação em Medicina. Brasília: Ministério da Educação, 2014.

BUTLER, J. P. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. 
Tradução de R. Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

CAPRARA, A.; RODRIGUES, J. A relação assimétrica médico-paciente: 
repensando o vínculo terapêutico. Ciência & Saúde Coletiva, v. 9, n. 1, p. 
139-146, 2004.



150 Érika Cecília Soares Oliveira | Marcos Ribeiro Mesquita | 
Tatiana Machiavelli Carmo Souza (Org.)

CARDOSO, M. R.& FERRO, L. F. Saúde e população LGBT: demandas 
e especificidades em questão. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 32, n. 3, p. 
552-563, 2012.

CERQUEIRA- SANTOS, E.; CALVETTI, P. U.; ROCHA, K. B.; MOURA, 
A.; BARBOSA, L. H.; HERMEL, J. Percepção de Usuários Gays, Lésbicas, 
Bissexuais e Transgêneros, Transexuais e Travestis do Sistema Único de 
Saúde. Revista Interamericana de Psicologia, v. 44, n. 2, p. 235-245, 2010.

CORRÊA, M. Medicalização e construção da sexualidade. In: LOYOLA, 
M. A. (Org.). AIDS e Sexualidade: O Ponto de Vista das Ciências 
Humanas . Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. p. 117-140.

DUARTE, M. J. D. O. Violência, saúde e Direitos LGBT: análise crítica 
sobre itinerários e percursos. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
PESQUISADORES EM SERVIÇO SOCIAL, XVI., 2019, Vitória. Anais 
[...] Vitória, 2019, v. 16, n. 1.

FERRAZ, D.; KRAICZYK, J. Gênero e políticas públicas de saúde: 
construindo respostas para o enfrentamento das desigualdades no âmbito 
do SUS. Revista de Psicologia da UNESP. v. 9, n. 1, p. 70-82, 2010.

FOUCAULT, M. (História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de 
Janeiro-RJ: Graal, 2001.

GAY AND LESBIAN MEDICAL ASSOCIATION. Guidelines for Care 
of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Patients. São Francisco, 2006. 
Disponível em: http://glma.org/_data/n_0001/resources/live/GLMA%20
guidelines%202006%20FINAL.pdf. Acesso em: 7 ago. 2013.

JUNQUEIRA, R. D. O Reconhecimento da Diversidade Sexual e a 
Problematização da Homofobia no Contexto Escolar. In: RIBEIRO, P. R. 
C.; SILVA, M. R. S.; SOUZA, N. G. S.; GOELLNER, S. V.; SOUZA, J. F. 
(Org.). Corpo, Gênero e Sexualidade: discutindo práticas educativas. Rio 
Grande: Editora da FURG, 2007. p.59-69.



151FEMINISMOS, PSICOLOGIA E RESISTÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS

JUNQUEIRA, R. D. Currículo, cotidiano escolar e heteronormatividade 
em relatos de professoras da rede pública. In: FAZENDO GÊNERO: 
DIÁSPORA, DIVERSIDADES, DESLOCAMENTOS, 9. 2010a, 
Florianópolis. Anais [...]Florianópolis, 2010.

JUNQUEIRA, R. D. Currículo heteronormativo e cotidiano escolar 
homofóbico. Revista Espaço do Currículo, v. 2, n. 2, p. 208, 230, 2010b.

LIMA, M. C. P.; CERQUEIRA, A. T. A. R. (Crenças sobre sexualidade 
entre estudantes de Medicina: uma comparação entre gêneros. Revista 
Brasileira de Educação Médica, v. 32, n. 1, p. 49-55, 2008.

LIONÇO, T. Que direito à saúde para a população GLBT? Considerando 
direitos humanos, sexuais e reprodutivos em busca da integralidade e da 
equidade. Saúde e Sociedade, v. 17, p. 11-21, 2008.

LOURO, G. L. Gênero, sexualidade e educação: uma abordagem pós-
estruturalista. Petrópolis: Vozes, 1997.

MARQUES, F. Z. C.; CHEDID, S. B.; EIZERIK, G. C. Resposta sexual 
humana. Revista de Ciências Médicas, v. 17, n. 3/6, p. 175-183, 2012.

MELO, A. P. L. (“Mulher Mulher” e “Outras Mulheres”: gênero e 
homossexualidade(s) no Programa de Saúde da Família. 2010. Dissertação 
(Mestrado) – Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.

MELLO, L.; AVELAR, R. B. D.; MAROJA, D. Por onde andam as políticas 
públicas para a população LGBT no Brasil. Sociedade e Estado, v. 27, n. 2, 
p. 289-312, 2012a.

MELLO, L.; BRITO, W.; MAROJA, D. Políticas públicas para a população 
LGBT no Brasil: notas sobre alcances e possibilidades. Cadernos Pagu, v. 
39, p. 403-429, 2012b.



152 Érika Cecília Soares Oliveira | Marcos Ribeiro Mesquita | 
Tatiana Machiavelli Carmo Souza (Org.)

MELLO, L.; PERILO, M., BRAZ, C. A.; PEDROSA, C. Políticas de saúde 
para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no Brasil: em busca 
de universalidade, integralidade e equidade. Sexualidad, Salud y Sociedad 
- Revista Latinoamericana, v. 9, p. 7-28, 2011. 

MISKOLCI, R. A Teoria Queer e a Sociologia: o desafio de uma analítica 
da normalização. Sociologias, v. 21, p. 150-182, 2009.

MOTA, R. A.; MARTINS, C. G. M.; VÉRAS, R. M. Papel dos profissionais 
de saúde na política de humanização hospitalar. Psicologia em Estudo, v. 
11, n 2, p. 323-330, 2006.

MOSCHETA, M. S. Responsividade como recurso relacional para a 
qualificação da assistência à saúde da população LGBT. 2011. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Filosofia,Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011.

MULLER, M. I. “Os médicos nunca me tocaram um dedo. Cansei daquele 
posto!”: a percepção das travestis quanto ao atendimento em Saúde. 2007. 
Trabalho de Conclusão de Curso – Pós-Graduação em Saúde Pública. 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2007.

NEGREIROS, F. R. N.; FERREIRA, B. O.; FREITAS, D. N.; PEDROSA, J. 
I. S.; NASCIMENTO, E. F. Saúde de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais: da Formação Médica à Atuação Profissional. Revista 
Brasileira de Educação Médica, v. 43, n. 1, p. 23-31, 2019.

PATTON, M. Q.). Qualitative Research & Evaluation Methods. 3. ed. 
Thousand Oaks: Sage, 2002.

PELÚCIO, L. M.; MISKOLCI, R. A prevenção do desvio: o dispositivo da 
aids e a repatologização das sexualidades dissidentes. Sexualidad, Salud y 
Sociedad-Revista Latinoamericana, v. 1, p. 125-157, 2009.



153FEMINISMOS, PSICOLOGIA E RESISTÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS

PETCHESKY, R. P. Direitos Sexuais: um novo conceito na prática política 
internacional. In: BARBOSA, R. M.; PARKER, R. (Org.). Sexualidades 
pelo avesso: direitos, identidades  e poder. Rio de Janeiro: IMS/UERJ; São 
Paulo: Editora 34, 1999. p. 15-38.

PINTO, V. M. Aspectos epidemiológicos das doenças sexualmente 
transmissíveis em mulheres que fazem sexo com mulheres. 2004. 
Dissertação (Mestrado) – Departamento de Saúde Materno-Infantil, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

PRADO, M. M.; MACHADO, F. V. Preconceito contra homossexualidades: 
a hierarquia da invisibilidade. São Paulo, SP: Cortez, 2008.

RASERA, E. F.; JAPUR, M. Contribuições do pensamento construcionista 
para o estudo da prática grupal. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 14, n.1, p. 
201-209, 2001.

RIBEIRO, M. M. F.; AMARAL, C. F. S. Medicina centrada no paciente e 
ensino médico: a importância do cuidado com a pessoa e o poder médico. 
Revista Brasileira de Educação Médica, v. 32, n. 1, p. 90-97, 2008.

RUFINO, A. C.; MADEIRO, A. P. Teaching sexuality in Brazilian medical 
schools. Einstein, São Paulo, v. 13, n. 1, p. vii-viii, 2015.

RUFINO, A. C.; MADEIRO, A. P. 6 Práticas Educativas em Saúde: 
Integrando Sexualidade e Gênero na Graduação em Medicina. Revista 
Brasileira de Educação Médica, v. 41, n. 1, p. 170-178, 2017.

RUFINO, A. C.; MADEIRO, A. P.; GIRÃO, M. J. B. C. O Ensino da 
Sexualidade nos Cursos Médicos: a Percepção de Estudantes do Piauí. 
Revista Brasileira de Educação Médica,  v. 37, n. 2, p. 178-185, 2013.

SOUSA, P. J.; ABRÃO, F. M. S.; COSTA, A. M. C.; FERREIRA, L. O. C. 
F. (2009). Humanização no acolhimento de gays, lésbicas, bissexuais, 



154 Érika Cecília Soares Oliveira | Marcos Ribeiro Mesquita | 
Tatiana Machiavelli Carmo Souza (Org.)

travestis e transexuais na atenção básica: reflexões bioéticas para 
enfermagem. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA 
ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, 2.,  Recife, PE. 
Anais [...] Recife, PE: Associação Brasileira de Enfermagem, 2009.

TERTO JUNIOR, V. S. Homossexualidade e saúde: desafios para a terceira 
década de epidemia de HIV/AIDS. Horizontes Antropológicos, v. 8, n. 17, 
p. 147-158, 2002.

TOLEDO, L. V.; TEIXEIRA FILHO, F. S. Lesbianidades e as referências 
legitimadoras da sexualidade. Estudos e Pesquisa em Psicologia, v. 3, p. 
729-749, 2010.

URBINA, A. A. S.; SOTO, E. C. J. La confrontación de la sexualidad en la 
práctica profesional de los futuros médicos: la mirada de los pasantes de 
medicina. Ciência & Saúde Coletiva, v. 18, n. 3, p. 733-742, 2013.

WARNER, M. The trouble with normal: sex, politics, and the ethics of 
queer life. Cambridge: Harvard University Press, 2000.



Parte 2

VOZES DE RESISTÊNCIA 
DE MULHERES NEGRAS 

PARA UM MUNDO 
MELHOR



A ESCRITA DE CAROLINA MARIA 
DE JESUS COMO INSTRUMENTO DE 

INTERVENÇÃO POLÍTICA

Rayanne Caroline da Silva Amorim
Érika Cecília Soares Oliveira

Introdução

Em seu texto Analítica de colonialidade e da decolonialidade, 
Maldonado-Torres (2019) nos introduz em suas teses a respeito dessa 
discussão teórica que tem como primazia produzir novas figurações 
políticas para aquelas(es) que sentem o peso dos processos de colonização, 
em seu cotidiano. Dentre essas teses, o autor traz a noção de condenada(o), 
inspirando-se nas leituras fanonianas e na elaboração desse conceito criado 
pelo pensador martinicano. Condenadas(os) seriam os sujeitos que foram 
extirpados do tempo e espaço humanos, tendo sido descobertas(os) junto 
com suas terras, sem potencial, portanto, para descobrirem algo, formularem 
pensamentos, terem objetividade, racionalidade. Condenadas(os) por 
serem alocadas(os) em lugares imutáveis pelas(os) colonizadoras(es), num 
limbo, num inferno, por assim dizer. Inferno do qual só conseguiriam sair, 
por meio da salvação que, sem sombra de dúvidas, estaria concentrada nas 
mãos daquelas(es) que ali as(os) colocaram: as(os) colonizadoras(es). 

A crítica decolonial feita por Maldonado-Torres (2019), 
inspirada naquilo que ele chama de meditações fanonianas, tem como 
proposta, contra a egolatria cartesiana, a ideia do corpo aberto. Corpo 
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aberto, desse modo, seria pensar numa concepção de subjetividade 
diferente daquela construída a partir de Descartes. Para esse autor, a 
crítica decolonial tem sua âncora nessa ideia de corpo aberto e, para 
tanto, a escrita seria fundamental para autoras e autores decoloniais, 
justamente porque ela permite a reconstrução de si mesma(o), 
combatendo os efeitos da cisão ontológica e da catástrofe metafísica às 
quais foram submetidos os povos colonizados. O corpo aberto, então, 
seria um corpo questionador, criativo, capaz de produzir criações 
artísticas como forma de autorreflexão não somente pessoal, como 
também e, sobretudo, coletiva. Ainda, a noção de corpo aberto valida-se 
na ideia de que é necessário que façamos questões, que nunca deixemos 
de fazê-las, que as perguntas, nesse caso, sejam mais importantes do que 
as próprias respostas, quer pelos deslocamentos que produzem, quer 
pela areia movediça que criam, em pontos de vista cristalizados. 

Ativistas, intelectuais, artistas (MALDONADO-TORRES, 2019; 
HILL COLLINS, 2019) são geralmente aquelas(es) que têm produzido 
essa dimensão na qual os binarismos usuais caem por terra. Elas(es) 
compreendem que o artístico não se separa dos fazeres cotidianos e, com 
isso, levantam suas vozes para que sejam ouvidas, mesmo que alguns espaços 
tenham proibido, sistematicamente, que elas ecoem mais profundamente. 
Estratégias têm sido encontradas na dinâmica “deixar falar/ser ouvido” 
discutida por Grada Kilomba (2019): é necessário um grande esforço de 
resistência, por parte de sujeitos subalternizados, para poderem falar e para 
poderem ser ouvidos. 

No âmbito acadêmico, Kilomba (FOLHA DE S. PAULO, 2019) 
sugere uma transgressão nas disciplinas. Com base em sua experiência 
como psicóloga, a pensadora portuguesa aponta que aprendeu muito mais 
com o candomblé do que com as disciplinas ofertadas em seu curso. Enfatiza 
ela que está nas mãos de sujeitos negros e outros grupos marginalizados 
reinventarem o conceito de conhecimento, bem como movimentar-se no 
sentido de contar a sua própria história. Em entrevista concedida ao jornal 
Folha de S. Paulo, por ocasião da Feira Literária Internacional de Paraty 
(FLIP, Rio de Janeiro, 2019), a escritora e artista plástica afirma que é um ato 
politizado narrar a própria história como autora e autoridade e não como a 
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Outra. Escrevendo, pode-se questionar a língua em sua própria forma, pois 
os termos acabam sendo forçosamente mudados por aquelas(es) que detêm 
a estrutura narrativa, a fala, o conhecimento. 

É assim que surge a necessidade de discutirmos, neste capítulo, a 
possibilidade da escrita como um recurso político acionado por pessoas 
que estão fora das arenas de decisões e de poder e que, apesar disso – ou 
por causa disso – constroem modos muito singulares de serem ouvidas, de 
dizerem o que pensam sobre a realidade que tanto se deseja acobertar. 

A escritora mineira Carolina Maria de Jesus (1914-1977) é uma 
dessas personagens que se inscrevem nessa analítica da decolonialidade 
(OLIVEIRA, no prelo) pela força que possuía para, com seus escritos, 
construir visibilidade e tornar-se conhecida nacional e internacionalmente, 
a partir do lançamento de seu livro, em 1960, Quarto de despejo: diário 
de uma favelada. Neste texto, pretendemos discutir a importância de sua 
escrita, como uma escrita decolonial, feminista, para a produção de novas 
subjetividades no cenário brasileiro. Embora tenha escrito seu primeiro livro 
há mais de 50 anos, suas palavras ressoam absurdamente contemporâneas, 
sobretudo no atual cenário de autoritarismo e recrudescimento de políticas 
que, até este momento, traziam, de forma tímida, grupos marginalizados 
para espaços até então negados para eles. Salienta Maldonado-Torres 
(2019, p. 46): “Com amor e raiva, o condenado emerge como um pensador, 
um criador/artista, um ativista.” 

Logo, o que gostaríamos de apresentar aqui é a escrita de uma 
mulher que, com amor, ódio e uma boa dose de tristeza – pois morreu, 
sentindo-se esquecida –, pôde movimentar, para que as estruturas 
coloniais de nosso país pudessem ser minimamente repensadas. Embora as 
universidades estejam sofrendo um brutal ataque naquilo que possuem de 
primordial – a capacidade de pensar –, Carolina é trazida por algumas(ns) 
de nós que acreditamos que ela tem muito a nos ensinar, em termos do tipo 
de conhecimento que estamos produzindo. 

Nosso texto surge, portanto, de uma experiência de Iniciação 
Científica intitulada “Pistas de Carolina Maria de Jesus para a intervenção 
psicossocial” (2017-2019) desenvolvida no Curso de Psicologia da 
Universidade Federal de Alagoas. Enquanto psicólogas(os), acreditamos 
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que a subjetividade se constitui ancorada em um campo de forças e de 
batalhas por poder desiguais, o que implica um esforço incansável de 
compreendermos as pessoas mergulhadas nesses terrenos políticos. 
Carolina é um exemplo disso. A seguir, apresentaremos discussões sobre 
narrativa íntima, diário e testemunho, a fim de compreendermos melhor a 
tessitura de seus escritos.

Gêneros pessoais: entre o ser ou não ser literatura

Carolina registra o desejo pela Literatura nas linhas e entrelinhas 
de sua narrativa. Ao longo do tempo, escreveu mais de 4500 páginas de 
gêneros literários diversos: romances, novelas, contos e até mesmo músicas, 
como vemos na biografia feita por Tom Farias (2017). Pretendia-se escritora 
e poeta, entretanto, sua vivência na Literatura não seria fácil. Dalcastagnè 
(2002) e Sousa (2012) ajudam-nos a entender o espaço literário como um 
poderoso veículo de construção de discursos, de enunciação, dominado 
por um grupo que possui o poder narrativo e difunde aquilo que convém 
aos seus interesses, rejeitando o resto. Adentrar e se manter nesse meio não 
ocorre de modo simples e ingênuo, mas marcado por relações de poder. 
Enquanto instituição, o meio literário rejeita tudo aquilo que ameaça sua 
estrutura (SOUSA, 2012). Carolina foi rejeitada, criticada e seu livro foi 
desvalorizado por diferentes motivos – não dissociados aos estigmas em 
relação ao seu lugar de moradia, da sua classe, da sua cor, da sua letra. 
Um desses motivos está em sua narrativa pertencer a um gênero de cunho 
pessoal, como veremos a seguir.

Em concordância com Kaplan (1995) e Perpétua (2014), 
consideramos o conceito de gênero como modo de limitar uma escrita que 
é múltipla; a partir de critérios canônicos, demarcam-se certos elementos 
textuais, para diferenciá-los entre si. Apesar disso, podemos analisar os 
aspectos comuns nos diferentes gêneros pessoais: o uso da primeira pessoa 
do singular, o caráter descritivo, a identificação entre vozes de vários “eu” 
e a garantia de verdade (ALÓS, 2009; KOLLERITZ, 2004; SOUSA, 2012). 
São estratégias textuais que fortalecem a fidedignidade do relato, como a 
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garantia de veracidade através de um “pacto” com leitoras(es): demonstra-
se, implícita e/ou explicitamente, que se trata de histórias e lembranças 
reais, ainda que haja pontos de omissões voluntários ou não, esquecimentos 
e afins. Podem aparecer tanto na narrativa quanto no material físico, ou 
seja, na capa, orelha ou título, segundo Andrade (2009) e Kolleritz (2004).

Como destacado, são discursos construídos na primeira pessoa 
do singular, o que, para Kolleritz (2004), espelha a conquista de falar 
sobre si pela própria voz. A descrição é minuciosa quanto aos detalhes, 
são expostos elementos quotidianos de modo contínuo, repetitivo e até 
exaustivo (KOLLERITZ, 2004; PERPÉTUA, 2003, 2014), como ocorre 
nos livros de Carolina: a fome, por exemplo, é tão constante que se torna 
protagonista (OLIVEIRA, 2017). Ela relata seus trajetos e diálogos com 
exatidão, até contabiliza os ganhos e perdas financeiras em números literais, 
enriquecendo a imagem da cena: “Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 
65 cruzeiros. Comprei 20 de carne. 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açucar 
e seis cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se.” (JESUS, 1960, p. 9).17

À primeira vista, pode-se imaginar que o gênero pessoal é destinado 
somente a si, porém, há uma(um) destinatária(o) outra(o), mesmo quando 
o “eu” se torna o outro pela diferença entre o momento da criação e o 
retorno à leitura, como mostram Hess (2009) e Seligmann-Silva (2009). 
Outra característica típica é que, na elaboração do “eu”, tem-se uma junção 
e identificação entre a voz da(o) narradora(or), da(o) personagem e da(o) 
autora(or) (ANDRADE, 2009; SELIGMANN-SILVA, 2010; SOUSA, 2012). 
Há a Carolina que testemunha, a que registra e a personagem que atua 
(CARRIJO; SANTOS, 2012).

Hess (2006) explica que um diário pode ser elaborado por uma 
variedade de formatos, objetivos e funções: há o íntimo/pessoal, de campo, 
de viagem, entre outros. Além das características já citadas, podemos pensar 
em particularidades do diário pessoal, sem a intenção de limitá-lo. Como 
o próprio nome sugere, trata-se de um relato do cotidiano. É guiado por 
uma linearidade cronológica e pode abarcar temas diversos, a depender da 
escolha da(o) autora(or), como descrição de fatos, sentimentos, lembranças 

17 Manteremos a escrita autêntica de Carolina, ao referenciá-la, idêntica à edição 
consultada.
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e afins. O resultado é o acúmulo dos fragmentos elaborados no dia a dia, 
durante um período não determinado previamente, conforme Hess (2006), 
Perpétua (2014), Seligmann-Silva (2009) e Sousa (2012). Carolina escreve 
por essa construção: “6 DE JULHO […] Esquentei o arroz e os peixes e 
dei para os filhos. Depois fui catar lenha. Parece que eu vim ao mundo 
predestinada a catar. Só não cato a felicidade.” (JESUS, 1960, p. 72).

Seus elementos físicos e estéticos, como a caligrafia, as rasuras, os 
borrões, os erros e a própria folha do papel contribuem no convencimento 
de veracidade (SELIGMANN-SILVA, 2010). De acordo com Carrijo e 
Santos (2012), os manuscritos originais de Carolina contam história através 
de uma escrita caracterizada pela força e firmeza no papel, fixando-se nas 
folhas amareladas de cadernos encontrados no lixo, reutilizados, dividindo 
espaço com escritos de outro alguém, em outro tempo, como atividades 
infantis antigas. 

Pela junção desses elementos citados, tende-se a acreditar mais 
no relato diarístico do que em outras narrativas pessoais, por entendê-lo 
mais como uma performance do que uma não-ficção (ANDRADE, 2009; 
SELIGMANN-SILVA, 2010). Os aspectos literários e fantasiosos que surgem 
no texto acabam não impedindo a(o) leitora(or) de confiar na dimensão 
realista da história, em concordância com Seligmann-Silva (2010). Esses 
mecanismos são imprescindíveis para fortalecer o texto diante da crítica, 
são modos de preservar a realidade da história contada. Carolina (1960, p. 
41) escreve: “Há de existir alguém que lendo o que eu escrevo dirá... isto é 
mentira! Mas, as misérias são reais”. Mesmo possuindo tantos elementos 
que consolidam sua obra, a autora ainda foi severamente criticada em seu 
tempo, o que dificulta pensar tal fato dissociado da sua história e de todos 
os estigmas que carrega.

O gênero pessoal está situado no que nomeiam como “literatura 
menor”, textos esses que são marginalizados ou renegados, no universo 
artístico e literário (ALÓS, 2009; SOUSA, 2012), por ser da ordem do relato 
factual, o que é considerado oposto à ficção, conforme Perpétua (2014) e 
Sousa (2012). Amparados em Seligmann-Silva (2010), compreendemos a 
base dessa concepção enquanto pautada em uma perspectiva positivista da 
linguagem como instrumental, a qual seria capaz de descrever a realidade 
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em absoluto, abarcando-a em completude, visando a atingir a verdade por 
uma linguagem neutra e objetiva. Nessa perspectiva, os relatos podem ser 
deslegitimados, caso haja algo tido como inverossímil ou em desacordo 
com elementos factuais, ainda na perspectiva do autor citado. 

A crítica canônica julgou o diário caroliniano através dessa 
lógica, por isso considerou somente seu valor descritivo e documental, 
desvalorizando sua potencialidade literária e, consequentemente, 
retirando-a da posição de escritora legítima (FARIAS, 2017; SOUSA, 
2012). Porém, a construção textual do seu livro se sustenta enquanto arte, 
por sua riqueza em elementos textuais, como metáforas, sinestesias, humor, 
comparações, além da dimensão poética, reflexiva, imaginativa e expressiva, 
de acordo com Coronel (2014), Farias (2017) e Sousa (2012). Observemos: 
“A noite está tépida. O céu já está salpicado de estrelas. Eu que sou exotica 
gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido.” (JESUS, 
1960, p. 28). Além disso, a autora faz frequentes referências a outras obras 
literárias nacionais, como podemos ver em: “[...] eu pensei no Casimiro 
de Abreu, que disse: ‘Ri criança. A vida é bela’. Só se a vida era boa naquele 
tempo. Porque agora a época está apropriada para dizer: ‘Chora criança. A 
vida é amarga’.” (JESUS, 1960, p. 53).

Para Coronel (2014, p. 276), foi “[...] como se o bairro pobre de 
onde vinha empobrecesse-lhe a escrita, comprometendo sua ficcionalidade. 
Como se da mulher pobre não se pudesse esperar mais do que o testemunho 
real da pobreza.” Farias (2017, p. 232) permite-nos observar diversas 
críticas da época, as quais revelam esse pensamento, como a seguinte: “Se 
porventura Carolina conseguir, pelo estudo e pelo esforço, o domínio desse 
meio de expressão [referindo-se ao romance], então poderá considerar-se 
uma escritora no sentido exato da palavra”. Audálio Dantas (2012) avalia 
que as críticas mais ácidas ocorreram no Brasil, principalmente no início, 
e foram direcionadas até mesmo à autenticidade da obra e à capacidade 
de escrita de uma favelada. Contrariamente, grandes críticos do exterior 
levaram em conta tanto o valor documental quanto o estético literário. 
Através das reflexões de Oliveira (2017), concordamos que o incômodo 
causado por Carolina, em seu próprio país, aconteceu por ela ser o “outro” 
que se diferencia e ameaça a classe dominante brasileira. 
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O formato diarístico carrega outro ponto de tensão, tema que gera 
inúmeros debates e conflitos. Trata-se da intencionalidade de publicação 
durante a escrita, marcando ou desclassificando, assim, a literariedade. Sousa 
(2012), a partir de Jacques Lecarme, descreve a transformação ao longo do 
tempo: inicialmente, os segredos contidos em um caderno eram reservados 
à esfera privada, sem a intenção nem representação literária; gradativamente, 
conquistou o espaço da esfera pública. Carolina deixa claras suas pretensões, 
chegando até mesmo a conversar com a(o) leitora(or), como bem observou 
Perpétua (2003). A exemplo: “Eu prefiro empregar o meu dinheiro em livros 
do que no alcool. Se você achar que eu estou agindo acertadamente, peço-te 
para dizer: – Muito bem, Carolina!” (JESUS, 1960, p. 65). 

Outro fator que contribuiu para sua desvalorização literária 
foi a maneira pela qual ocorreu a propagação e divulgação da obra, que 
intensificava o caráter documental. Audálio Dantas (2012) divulgou 
seu lançamento pelo viés jornalístico, como reportagem sobre a favela, 
segundo o próprio. Um novo modo de reportagem no jornalismo estava 
em ascensão naqueles tempos, mais próximo da literatura e crônica urbana, 
com objetivos políticos de realizar denúncias, através de relatos anônimos. 
Ele foi um dos pioneiros nessa nova linguagem (DANTAS, 2012). A história 
da mineira encaixava-se perfeitamente nesse molde, por ser recheada de 
críticas e protestos que descortinavam a imagem construída no projeto de 
modernização e pela política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, 
segundo Coronel (2014), Farias (2017) e Perpétua (2013). Ao registrar 
as injustiças sociais, a severa desigualdade do país, as diversas formas de 
opressão e exclusão, ela revelava as falhas do plano político e questionava a 
história oficial (FARIAS, 2017; FERNANDEZ, 2008). 

Com o êxodo rural e a crescente marginalidade, o tema da pobreza 
entrou no discurso político e artístico, tendo sido representado na música 
como um lugar de felicidade, o qual Carolina contrariou. Isso aparece até 
mesmo no seu segundo diário, quando conta a reação de um motorista que 
“ficou horrorizado”, quando foi levá-la à favela: “- Credo, que lugar! Então é 
isso que é favela? [...] Eu pensava que favela era um lugar bonito, por causa 
daquele samba [...]” (JESUS, 1961, p. 21). Perpétua (2013) ressalta que era o 
cenário propício para reportar sobre a favela. Diante disso, pautado nos seus 
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interesses jornalísticos, Audálio valorizou a força discursiva de Carolina 
apenas na elaboração de diários, descartando os outros gêneros literários 
(DANTAS, 2012; FARIAS, 2017; PERPÉTUA, 2013). Também construiu 
uma imagem midiática acoplada à favela: era a escritora “favelada” ou, 
posteriormente, “ex-favelada”, como podemos ver estampado em diversas 
reportagens do seu tempo, através de Farias (2017).

Seligmann-Silva (1998) já tratava sobre uma impossibilidade 
na linguagem em traduzir experiências vivenciadas em totalidade, 
principalmente em relatos sobre violências e opressões. É inviável 
compreender certas narrativas, como a testemunhal, como descrição literal 
de um evento ocorrido, afinal nenhuma(um) escritora(or) realizará uma 
cópia da vida, mas fará a criação de um novo universo. O próprio ato de 
se representar em palavras implica interpretação em um tempo e espaço 
diferentes do momento original, tornando-se um processo de autoficção 
que não anula a dimensão de verdade do relato, apenas retrata o olhar 
da(o) artista, ainda segundo Seligmann-Silva (1998). Para Andrade (2009), 
a narrativa autobiográfica é, ao mesmo tempo, fato e ficção, porque toda 
obra, não somente as de cunho pessoal, transporta elementos da realidade 
social da(o) escritora(or) que transborda, intencional ou não.

Perpétua (2014), Seligmann-Silva (2008, 2009) e Sousa (2012) 
concordam que qualquer ficção ocorre em função de experiências reais, 
não sendo possível separá-la da vida. Cada sujeito representará o mundo 
a partir do seu lugar, da sua perspectiva singular, já que “[...] é preciso 
conhecer a fome para saber descrevê-la.” (JESUS, 1960, p. 26). Por isso, 
concordamos com Andrade (2009), Dalcastagnè (2002), Fernandez 
(2008) e Sousa (2012), ao reconhecer igualmente o duplo valor no diário 
caroliniano: o histórico e social do relato testemunhal e a força ficcional. 

Literaturas de resistência e testemunho: surgimento de um 
novo discurso

Alós (2009),  Kaplan (1995) e Magnabosco (1999) fazem uma 
reflexão sobre a palavra gênero, por ela remeter a um problema de dois 
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lados na crítica literária, que tocam diretamente à experiência de Carolina 
no universo da literatura. De um lado, há gênero no sentido literário e a 
divisão hierárquica estabelecida entre eles. Do outro, aparece no sentido de 
identidades sociais pautadas no masculino e feminino: há um movimento 
de silenciar e anular escritoras mulheres, no processo de produção da 
história e da própria literatura, ainda segundo Alós (2009) e Magnabosco 
(1999). Quando não totalmente silenciada, a narrativa feminina aparece 
em grande parte nos gêneros considerados menores, como anotações, 
diários e afins (ALÓS, 2009; CORONEL, 2014; MAGNABOSCO, 1999). 
Sousa (2012) ressalta como os gêneros baixos são reservados para a escrita 
feminina e dos excluídos. Coronel (2014) relaciona essa característica com 
a herança da escrita doméstica, realizada no campo da vida privada.

A mulher, por muito tempo, foi um ser sem palavra, sem lugar 
discursivo. As que escrevem são consideradas monstras perigosas, para 
Oliveira (2017, p. 383), utilizando a expressão da teórica feminista Gloria 
Anzaldúa, por deterem o poder da escrita. Em diálogo com perspectivas 
decoloniais e feministas, Oliveira (2017, p. 381) analisa que a produção de 
conhecimento, de história, de verdades e de teorias é ainda um “privilégio 
epistêmico” de um grupo composto por vozes masculinas e ocidentais. Por 
desestabilizar a ordem e esse lugar pré-estabelecido, os grupos subalternos 
e suas produções textuais são considerados desviantes e perigosos. Essa 
perspectiva auxilia-nos a entender por outro viés a frase do crítico com 
pseudônimo de “Casmurro de Assis”, em A Voz de São Paulo, datada de 20 
de agosto de 1960 (FARIAS, 2017, p. 230): “O perigo é que Carolina Maria 
de Jesus queira se tornar uma escritora.” 

Pelo período do século XIX e meados do século seguinte, a produção 
da História e da Literatura foi edificada por vozes masculinas (ALÓS, 2009; 
MAGNABOSCO, 1999). O cenário começa a mudar nos anos 1960 e 1970, 
com o nascimento e o crescimento de um novo discurso pautado na voz 
subalterna, a qual emerge em um cenário de extrema violência, como 
totalitarismos e genocídios (SELIGMANN-SILVA, 2008). Kaplan (1995) 
emprega o termo literatura de resistência, de Barbara Harlow, para pensar 
aqueles textos postos à margem, que surgem como resposta a conflitos 
políticos de determinado tempo, rompendo com as leis fixadas por uma 
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literatura de elite. São textos que se constroem pela voz de sujeitos de grupos 
subalternizados, como resposta a uma intensa opressão sofrida, como 
modo de resistência e até mesmo como uma urgência em expressar-se e se 
representar. Trata-se da narrativa testemunhal, nomeada como testemonio, 
destinado aos elaborados na América Latina (ALÓS, 2009; KAPLAN, 1995; 
KOLLERITZ, 2004; SELIGMANN-SILVA, 2008).

Segundo Alós (2009), a literatura de testemunho pode ser pensada a 
partir de diversas perspectivas possíveis, impossibilitando sua conceituação 
por um viés único e totalizante; além disso, há o risco de limitá-la a 
concepções redutoras e simplistas, tão fechadas que não haveria espaço para 
casos singulares, com particularidades que fogem à regra estabelecida. Sem 
essa pretensão, pensamos tais textos como discursos caracterizados por 
forte teor político, marcados por denúncias às marginalizações e opressões 
realizadas contra os considerados subalternizados de linguagem, ou seja, 
àqueles que não possuem poder de enunciação na história oficial, os que não 
falam sobre si, conforme Magnabosco (1999) e Kaplan (1995). São textos que 
acabam reescrevendo a história oficial, as “verdades” postas, possibilitando o 
grito de vozes silenciadas (ALÓS, 2009). É válido pensar que, embora a voz 
subalternizada tenha conquistado espaço no campo acadêmico e cultural, 
por revelar situações específicas de outro lugar de fala, a crítica literária 
hegemônica ainda não a reconhece (PERPÉTUA, 2013; SOUSA, 2012).

No Brasil, há outro ponto que nos inquieta: o “não-lugar” de 
narrativas testemunhais em relação à Ditadura Civil-Militar, de acordo 
com reflexões de Seligmann-Silva (2010, p. 11). Enquanto a produção 
testemunhal é ampla em outros países da América Latina, o mesmo não 
acontece no território brasileiro. A memória desse tempo ainda parece 
velada, quando há verdades que nem sequer foram estabelecidas como 
fato. Para o autor, há um grupo, vítima desse período, lutando por verdades 
dos fatos, por uma memória e por justiça. O testemunho aparece, portanto, 
como possibilidade de elaboração de uma identidade, de esclarecimentos, 
de transformação do lugar de vítima para quem narra, de construção 
de discurso; todavia, “[...] nossos testemunhos estão sufocados pelas 
amarras de uma ‘política do esquecimento’ que não conseguimos até agora 
desmontar.” (SELIGMANN-SILVA, 2010, p. 14). 
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Essa luta obteve resultados, como os feitos pela Comissão de 
Familiares de Mortos e de Desaparecidos Políticos em abertura de arquivos, 
construção de memoriais e, a exemplo, a publicação do Dossiê Ditadura: 
Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil (1964 - 1985), segundo o autor 
supracitado. Mas há um longo percurso a ser vencido. Cremos, pois, que a 
memória é um forte instrumento político e a sua ausência, o esquecimento, 
pode ocasionar não apenas a injustiça e a falta de uma identidade, mas 
também a repetição de um passado violento.

As narrativas testemunhais se diferenciam da autobiografia, justamente 
pelo caráter de uma coletividade para além da dimensão individual (ALÓS, 2009; 
KOLLERITZ, 2004; SOUSA, 2012). Como o objetivo principal é a expressão 
e a representação, mostrar vivências, singularidades e lutas, prioriza-se o 
enriquecimento e fortalecimento da narrativa em detrimento da forma estética – 
a definição de estética já é algo politicamente implicada, para Alós (2009). Desse 
modo, o texto pode ser construído com base em diferentes materiais e estratégias, 
como reportagens, fotos, elementos ficcionais e afins, enlaçando-se com outros 
gêneros. A intertextualidade é, portanto, um forte elemento característico do 
testemunho, ponto diferencial diante dos gêneros pertencentes à literatura “maior”. 
O hibridismo, aspecto de caracterização da narrativa, possibilita a construção 
discursiva das vozes silenciadas e, ainda, de funcionar como intervenção política 
– elemento que também é alvo de críticas (ALÓS, 2009). 

 Seligmann-Silva (2010, p. 5) apresenta uma compreensão do 
testemunho por uma via da “incomensurabilidade” entre a experiência 
vivida e as palavras. Nessa perspectiva, o testemunho se constitui como 
algo que está entre o “real” (o vivido) e o que a linguagem pode captar; 
entre a experiência, a história e a memória; entre narrativas e o factual. 
Ainda para esse autor, todo o caminho de memória, considerando também 
o esquecimento, faz parte do elemento de construção da narrativa. O 
testemunho é complexo, misto, com elementos que se completam de modo 
harmonioso e, também, conflituoso (SELIGMANN-SILVA, 2010, p. 5).

Realizamos uma leitura dos diários carolinianos, tendo em vista 
essa perspectiva, por emergir de um contexto de extrema violência, por 
representar um grupo que é silenciado no discurso, além de promover 
poderosas denúncias sociais e elaborar um texto que serve como 
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instrumento político de resistência e visibilidade. Ela fala não somente por 
si, mas por um “nós”: “[...] as aves deve ser mais feliz que nós. [...] O mundo 
das aves deve ser melhor do que dos favelados, que deitam e não dormem 
porque deitam-se sem comer.” (JESUS, 1960, p. 30).

 
A escrita caroliniana: inovadora e estranhada

É necessário destacar um ponto fundamental da história da poeta 
em questão: sua escrita é subalterna, apesar das inúmeras tentativas de 
não o ser; ela se organizou a partir da estrutura canônica. Sousa (2012) 
assinala como, devido ao desejo e com o objetivo de possuir voz, o 
subalterno acaba por escolher a forma discursiva que o exclui. Carolina 
depositava maior valor nas escritas de gêneros maiores, desejando lançar-
se por poemas, dramas, contos ou provérbios, mas se centrou no diário, 
por conta do repórter Audálio Dantas (PERPÉTUA, 2003). Em um trecho 
do livro, observamos um certo posicionamento que parece questionar 
o valor daquele gênero: “[...] há tempos que eu pretendia fazer o meu 
diario. Mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo.” 
(JESUS, 1960, p. 25). Também baseia sua concepção de poesia pela lógica 
canônica, considerando arte como o oposto das mazelas da favela. Essa 
é uma visão que Perpétua (2003) constatou e analisou, através de uma 
frase presente no segundo diário publicado: “Disse-lhe que vou mudar 
da favela neste mês e que não gosto do diário. Eu não sei o que é que êles 
acham no meu diário. Escrevo a miseria e a vida infausta dos favelados.” 
(JESUS, 1961, p. 28).

Carolina Maria de Jesus desejava adentrar no universo da cultura 
letrada e da literatura maior, de pertencer ao lugar discursivo legitimado, 
dominante e canonizado, vendo-o como espaço nobre – porém, recusaram-
lhe essa posição. Como efeito, modelou sua narrativa referenciada pelo 
modelo de objeto estético da norma culta, imitando os poetas românticos, 
como Casimiro de Abreu (ANDRADE, 2009; CARRIJO; SANTOS, 2012; 
FERNANDEZ, 2008; SOUSA, 2012). No entanto, até mesmo essa forma de 
escrita já se encontrava ultrapassada naquele momento e a literatura tentava 
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afastar-se do academicismo, visando a uma linguagem mais cotidiana 
(ANDRADE, 2010; SOUSA, 2012).

Outra consequência foi o “enfeitamento” exagerado do texto, com 
utilização excessiva de pronomes, por vezes gramaticalmente incorretos; 
ênclise até quando deveria ser próclise; termos raros, incomuns, elitistas, 
buscados no dicionário, conforme Andrade (2010), Carrijo e Santos (2012). 
Farias (2017) analisou suas palavras rebuscadas e exemplificou, no seguinte 
trecho: “ablui as crianças, aleitei-as e ablui-me e aleitei-me.” (JESUS, 1960, 
p. 9). Para Andrade (2010), a hipercorreção não é necessariamente um erro, 
contudo, um reflexo do desejo de pertencimento à norma hegemônica. 
O conjunto dos elementos exacerbados, o vocabulário diferenciado e 
a demonstração de leitura marcavam-na em uma posição distinta dos 
favelados “incultos”, segundo Dalcastagnè (2002). Durante conflito 
com vizinhas, Jesus (1960, p. 17) dispara: “Vocês são incultas, não pode 
compreender. Vou escrever um livro referente a favela. Hei de citar tudo 
que aqui se passa. E tudo que vocês me fazem.” 

Nesse ponto, chama-nos a atenção o termo incultas e refletimos 
sobre como sua noção de cultura refere-se a um sentido intelectual, sábio, 
educado e sofisticado, como DaMatta (1986) nos ajuda a pensar. É no 
sentido de algo que alguém obtém ou não, dependendo do acúmulo de 
determinados fatores: leituras, informações, títulos e habilidades mentais e 
afins. Nesse sentido, quanto mais cultura, mais dignidade e superioridade. 
Esse conceito de cultura é um modo discriminatório de excluir um grupo, 
através da relação cultura/civilização contra ignorância/ser primitivo. É 
válido ressaltar que, no âmbito antropológico e social, o conceito cultura 
concerne a todo e qualquer modo de vida, de comportamento, de códigos 
que organizam uma sociedade, grupo ou indivíduo, sem relação hierárquica 
– não é algo que pode se ter ou não, ainda conforme DaMatta (1986).

Ao contrário da norma desejada, Carolina foi alvo de ataques 
pela crítica: deslegitimaram seu livro e o enxergaram como algo estranho 
(ANDRADE, 2010; FARIAS, 2017; SOUSA, 2012), tachando-a de 
“pernóstica” (FARIAS, 2017, p. 236). De acordo com Sousa (2012, p. 196), 
“[...] ‘o estranho diário’ é perturbador porque traz o diferente, o outro de 
classe do leitor, numa posição estranhada: a posição de narrador.” (p. 196). 
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Para a crítica, ela atingiu somente o lugar de poeta dos pobres, da favelada, 
semianalfabeta, exótica – não da literatura culta, afinal, este é reservado a 
um grupo específico, em geral, homens brancos letrados e de classe social 
elevada (FARIAS, 2017; SOUSA, 2012). 

Carolina incomodou por sua pretensão de entrar no cenário da 
literatura nacional. Analisamos uma crítica da leitora Rutília, na Folha 
de S. Paulo, em 22 de setembro de 1960, relembrada por Farias (2017, p. 
235): “Sem dúvida que devemos olhar Maria de Jesus com muita ternura 
e simpatia. Mas feri-la na sua simplicidade, vestindo-a de escritora, é 
falta de humanidade cristã.” Em outra crítica, dizem que “Carolina 
passou da sombra para a luz sem transição. Só desejo que essa mudança 
tão súbita e brusca [...] não a faça levar longe demais as suas ambições 
literárias.” (p. 231).

Conforme Fernandez (2008), a escrita de Carolina apresenta o 
elemento da desterritorialização e recolocação territorial: trata-se de 
processos de rompimento físico, cultural e simbólico de um território 
geográfico e social e entrada em outro, tal como a favela e a casa de 
alvenaria. Ela vacila entre ambos os espaços, em diferentes dimensões, 
sem, no entanto, encaixar-se totalmente em algum: não está inserida 
totalmente nem no discurso da “sala de visitas” nem do “quarto de despejo” 
(FERNANDEZ, 2008; PERPÉTUA, 2014). Pautada no conceito do indiano 
Homi Bhabha, Fernandez (2008) a situa em uma terceira posição: o entre-
lugar. Este gera como fruto uma nova linguagem híbrida que reelabora 
discursos hegemônicos. 

Somam-se à fragmentação as revisões e editorações de Audálio 
Dantas, na qual foram feitos acréscimos, substituições e supressões, para 
distanciar as tentativas da escritora de utilizar termos não populares, 
objetivando aproximá-la de sua realidade social da favela, segundo Perpétua 
(2003). Além disso, visou a construir uma imagem da autora diferente da 
que aparece em seus manuscritos: construiu  uma personagem passiva, a 
qual era “[...] produto e não produtora de um destino.” (PERPÉTUA, 2003, 
p. 66). O hibridismo é a junção de várias linguagens, gêneros, formas 
culturais e elementos diversos dentro de um único texto, construindo um 
novo modo de expressão (FERNANDEZ, 2008). Essa intertextualidade é 
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um elemento político comum e diferencial na literatura subalterna, como 
a testemunhal, pois, ao unir uma diversidade de elementos, de sorte a criar 
uma escrita legítima de representatividade, elabora-se uma estética que 
contraria o cânone, os gêneros considerados como maiores, segundo Alós 
(2009) e Magnabosco (1999). 

Como resultado, produz um universo linguístico híbrido, 
fragmentado, inovador, singular, caroliniano, com estética própria e 
original, em concordância com Andrade (2010) e Sousa (2012). Carrijo e 
Santos (2012, p. 422) qualificam a escrita caroliniana com o elemento da 
incanonicidade, a fim de situar como sua discursividade está fora do cânone 
vigente. Diante de um discurso que exclui o subalterno, sua narrativa 
resiste aos padrões pré-estabelecidos hegemonicamente, problematizando-
os, ao criar sua própria linguagem (FERNANDEZ, 2008; SOUSA, 2012). 
“Carolina de Jesus problematiza a literatura e, por seu intermédio, também 
a sociedade, ao apresentar a tensão entre o alto e o baixo, o lixo e o livro, a 
figura do escritor e a favelada.” (SOUSA, 2012, p. 20). 

Assim, é possível compreender que, no diário caroliniano, há o 
encontro (ou choque?) de dois mundos, de dois universos opostos. Sua 
forma híbrida e fragmentada de construir o texto, a partir da catação e 
colagem de diferentes linguagens, é um modo de resistência ao modelo 
canônico vigente, desestruturando-o e criando uma nova linguagem. 
Enquanto tudo empurra para Carolina não desenvolver sua escrita, 
sendo rejeitada nos diferentes espaços, antes e depois do lançamento, 
ela persiste na produção e utiliza sua letra como ferramenta política 
poderosa, realizando, intencionalmente ou não, intervenção política até 
os dias atuais. Concordamos com Alós (2009), no posicionamento de que 
escrita subalterna já é, por si, uma forma de intervenção política, por ter o 
caráter de representação do grupo por sujeitos do próprio grupo, por dar 
visibilidade a uma cultura silenciada. Sua experiência de vida e seu ato de 
escrever são modos de resistência frente ao sistema de produção de saber e 
aos cânones literários, seja em suas críticas políticas, seja em sua “ousadia” 
em ser ela mesma.
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MARIELLE FRANCO: 
CORPO-FRONTEIRA

Flávia Fernandes de Carvalhaes

Eu sou favela porque nós somos resistência.
Marielle Franco

Introdução

Em 14 de março de 2018, a vereadora do Partido Socialismo e 
Liberdade - PSOL - Marielle Franco foi exterminada na cidade do Rio 
de Janeiro, após sair do evento “Roda de Conversa Mulheres Negras 
Movendo Estruturas”, no qual mulheres discutiam sobre projetos na 
Casa das Pretas, espaço de convivência localizado na Lapa, Centro do 
Rio de Janeiro (PUTTI, 2019). Desde então, sua trajetória de luta e o 
modo brutal como foi morta reatualizam e acirram um conjunto de 
forças (de controle e de resistência) que coexistem em intensa disputa 
no Brasil e que reverberam em discursos e práticas plurais, em âmbitos 
nacional e internacional.

Como mulher, negra, periférica, lésbica, mãe e militante, entre 
outros marcadores, a história de Marielle e a sua morte ecoam na sociedade 
brasileira como a noção foucaultiana de acontecimento. Em A arqueologia do 
saber, Foucault (1972) articula o conceito de acontecimento como central, 
localizando-o como irrupção de uma singularidade única e aguda, no lugar 
e no momento da sua produção. Nessa perspectiva, o acontecimento pode 
ser considerado uma abertura de um campo de possibilidades.
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Ora, Marielle se inscreve na população em uma dimensão coletiva, 
convocando-nos à experimentação do “somos todos Marielle” e do “eu 
sou porque nós somos” (CASTILLO, 2018) e a produção de intensidades 
e movimentos imprevisíveis de luta. Ao circular como acontecimento 
histórico, Marielle se constitui como dispositivo exaltado por parcela 
significativa da população, mas também como referência de ódio dos 
grupos conservadores. Corpo coletivo que insiste e existe como fronteira.

Fronteira, neste texto, assume dimensão política, pois funciona 
como categoria relacional entre territórios, entre (im)possibilidades. 
Fronteiras se articulam como espaços cujas diferenças se evidenciam 
e se delineiam, nos intercruzamentos entre racionalidades coloniais, 
normativas, instituídas, bem como entre traçados periféricos, marginais e 
fugitivos (NOGUEIRA, 2007).

Fronteiras, portanto, se organizam em constante mobilidade, 
porosidade e circulação de expressões parciais dos modos de habitar este 
lugar, assim como enuncia o pesquisador colombiano Felipe Guhn (1991, 
p. 153):

Es obvio que la frontera es vista  de  modo diferente  
por  el  colono,  el  capitalista  extranjero,  el  geógrafo  
o  el  político; y el experto militar  lo  evalúa  diferente  
que  el  contrabandista  o  el  patriota  de  buena  fé; 
pero todos estos puntos de vista son fuerzas activas - 
de diferente intensidade - que influyen sobre el espacio 
y sus fronteras políticas de acuerdo con el tempo.  

Ao localizar Marielle como acontecimento e corpo-fronteira, 
deparo-me com a complexidade de forças que atravessam esse dispositivo 
e, nesse campo de disputas, destaco uma cena em particular para elucidar 
essa perspectiva.  

Em 31 de outubro de 2018, viralizou nas redes sociais a imagem 
dos candidatos do Partido Social Liberal (PSL), Daniel Silveira e Rodrigo 
Amorim, comemorando a destruição de um cartaz que simulava uma placa 
de indicação de rua denominada “Marielle Franco”, a qual havia sido colada 
por cima da placa de indicação de rua “Marechal Floriano Peixoto”, tratado 
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popularmente como “Marechal de Ferro”, militar e político brasileiro 
cujo governo abrangeu o período da história brasileira conhecido como 
República da Espada (NOGUEIRA, 2018).

A “placa Marielle Franco” foi idealizada em homenagem à trajetória 
de luta da vereadora, sendo marco simbólico de combate às práticas de 
extermínio no Brasil. Na época, a tentativa de destruição desse símbolo foi 
justificada pelos candidatos como um modo de restaurar o patrimônio e a 
ordem no Brasil. Mas quais demarcações representacionais e normativas 
precisam ser restauradas? Que riscos a imagem de Marielle implica à ordem 
colonialista vigente?

A problematização dessas questões é também foco desta análise, 
por considerá-las como disparadoras para a construção de uma leitura 
parcial e localizada de discursos, os quais, no Brasil, circulam desde o 
início do processo de golpe contra a presidenta Dilma Roussef, no ano de 
2015. Obviamente, os discursos a que me refiro traduzem racionalidades 
colonialistas presentes no país desde a sua invasão pelos portugueses, mas 
que se apresentam de modo efervescente, na atualidade. Outra intenção 
deste texto é somar forças na construção de uma psicologia brasileira, que, 
de fato, okupa a produção de conhecimento científico desde uma posição 
crítica e resistente.

Logo, na tentativa de construir pinguelas para problematizar 
tais questões, busquei referências em obras produzidas em meio às 
reverberações de estudos que articulam perspectivas dissidentes de 
construção de conhecimentos. Dialogo, mais especificamente, com alguns 
debates articulados no campo dos estudos de gênero e com o conceito de 
necropolítica, proposto por Mbembe (2016, 2017) e debatido por autoras/
autores de referência do pensamento decolonial.

O pensamento decolonial implica luta contínua, na medida em 
que subverte e transgride pressupostos científicos brancos, masculinos, 
universalizantes e eurocentrados, denunciando etnocídios, os quais, ao longo 
da história, subalternizam e desqualificam conhecimentos circunscritos 
como periféricos (OLIVEIRA, 2018). Nesse viés, ressalto a importância da 
produção de saberes situados e parciais, sendo as análises interseccionais 
fundamentais na produção de teorias e práticas (HARAWAY, 1995).
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Escrevo, ainda, a partir do meu lugar de privilégio como mulher 
proveniente de uma família de classe média alta, como psicóloga branca, 
como pesquisadora que transitou por universidades públicas no Sudeste e 
Sul do Brasil. Por conseguinte, por mais que eu tente hibridizar meu corpo 
às vielas das periferias por onde transitei, nos últimos anos, por mais que eu 
tente colorir meu corpo com os tons dos movimentos sociais e acadêmicos 
que me atravessaram, há uma escrita (im)possível em mim.

Ainda assim, parto da perspectiva da escrita como resistência, como 
campo no qual forças impre(visíveis) se intercruzam e reverberam de modos 
plurais em quem escreve e em quem lê. Aposto, portanto, na escrita como 
uma força a mais no conjunto das lutas contra os massacres de populações 
demarcadas socialmente como marginais, objetos, mercadorias, moedas 
de troca, perigosas e que, conforme denunciam Mbembe (2017) e Spivak 
(2010), não podem falar, não são ouvidas e são apenas representadas nos 
regimes de “colonialidade do poder” (QUIJANO, 2002) como “estranhas”, 
“abjetas”, “anormais” e “subalternas”.

A seguir, apresentarei parte da trajetória de Marielle Franco, com 
o objetivo de subsidiar a análise dos “riscos” que sua existência (viva ou 
morta) representas para a ordem social vigente.       

 
As rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe 
rosas, mas vamos estar com o punho cerrado, falando de 
nossa existência contra os mandos e desmandos que afetam 
nossas vidas18

Nascida e criada na favela da Maré no Rio de Janeiro, Marielle 
Franco fez curso pré-vestibular comunitário e adentrou a graduação em 
Ciências Sociais como bolsita/cotista na Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC/RJ). No Mestrado em Administração Pública, 
realizado na Universidade Federal Fluminense (UFF), Marielle abordou o 

18 Frase dita por Marielle Franco, em 08 de março de 2018, durante um pronunciamento 
sobre o Dia Internacional das Mulheres, ao receber flores de um homem no plenário da 
Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro (FERREIRA, 2018).
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tema da segurança pública e sua pesquisa resultou no livro UPP – a redução 
da favela a três letras: uma análise da política de segurança pública do 
estado do Rio de Janeiro.

Como “cria da maré”, filha de Marinete Francisco e Antonio 
da Silva Neto, mãe de Luyara Santos, companheira de Mônica Benício, 
feminista, militante dos direitos humanos, ex-dançarina de funk e ativista 
do movimento LGBT, Marielle Franco foi eleita em 2016 como a segunda 
vereadora mais votada no Rio de Janeiro, com 46.502 votos.

Em sua trajetória como militante, Marielle denunciava 
constantemente as condições de opressão edificadas em noções 
conservadores de classe, raça, etnia e gênero, as quais implicam múltiplas 
violências no cotidiano de mulheres, homossexuais, moradores de 
territórios periféricos, indígenas, entre outras populações demarcadas 
como minorias.

Nessa perspectiva, a existência de Marielle materializava uma 
articulação interseccional entre as pautas dos movimentos feministas, 
negros, periféricos e homossexuais e a construção de políticas públicas 
relacionadas ao direito à vida urbana renovada. 

Sua existência mostra a urgência da luta pela vida de 
mulheres negras. Uma luta de mulheres que pensam 
o direito à favela, como direito à cidade; que lutam 
contra o racismo em um país que entre os anos de 2002 
e 2013, teve um aumento de assassinatos de mulheres 
negras ampliado em mais de 54%; de mulheres que 
lutam contra o lesbocídio (assassinatos de lésbicas), 
contra a transfobia e a homofobia, contra a intolerância 
religiosa, contra o racismo institucionalizado em 
sistemas jurídicos e naturalizado no cotidiano e 
contra as violações sofridas pelas mães dos jovens 
negros assassinados. (OLIVEIRA, 2018, p. 133). 

Como vereadora, Marielle foi presidente da Comissão da Mulher da 
Câmara Municipal e, pouco antes de ser exterminada, em consequência de 
sua atuação em oposição às milícias e abusos de autoridade policial contra 
moradores das periferias cariocas, ela assumiu a função de relatora em 
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uma comissão instituída na Câmara dos Vereadores, que tinha o objetivo 
de fiscalizar a intervenção militar, com o poder de aprovar relatórios e 
providências contra militares e policiais. 

Pouco antes de morrer, a vereadora publicou graves denúncias 
nas redes sociais de atuações da Polícia Militar (PM) na comunidade do 
Acari, bairro de classe popular localizado na zona norte da cidade do Rio 
de Janeiro. No dia 10 de março de 2018, Marielle Franco denunciou a ação 
do 41° BPM e escreveu em redes sociais: “O que está acontecendo agora 
em Acari é um absurdo! E acontece desde sempre! O 41° batalhão da PM é 
conhecido como Batalhão da Morte. Chega de esculachar a população! Chega 
de matarem nossos jovens.” No dia 13 de março de 2018, um dia antes de 
ser executada, Marielle postou: “Quantos mais vão precisar morrer para que 
essa guerra acabe?”

No dia 14 de março de 2018, logo após sair da “Roda de Conversa: 
Jovens Negras Movendo as Estruturas”, Marielle Franco e o motorista 
Anderson Gomes foram brutalmente assassinados no cruzamento das 
ruas Joaquim Palhares e João Paulo I, no Rio de Janeiro. Desde então, 
intensificam-se movimentos de clamor e reivindicação no Brasil e exterior, 
sustentados em torno das perguntas: “Quem matou Marielle?” e “Quem 
mandou matar Marielle”?

Ainda no ano de 2018, no Brasil, assistimos ao crescimento e 
intensificação de movimentos de direita e de extrema direita, que vinham 
sendo incitados por organizações nacionais e internacionais desde o início 
do processo de impeachment da presidenta Dilma Roussef, em 2015, 
alimentados pelo “ódio” midiático e politicamente construído contra 
o Partido dos Trabalhadores, pelo deleite com a prisão política do ex-
presidente Luís Inácio Lula da Silva e pela edificação do político Jair Messias 
Bolsonaro como mito, candidato ultradireitista do Partido Social Liberal. 

Em um contexto de medo, ódio e rivalidades acirradas entre a 
população brasileira, o ano de 2019 se inicia com a posse de Bolsonaro 
como presidente. Desde esse tempo, nós nos deparamos com intensos 
retrocessos no campo dos Direitos Humanos e suspeitas de envolvimento 
da família Bolsonaro em escândalos de corrupção e com milícias, no Rio 
de Janeiro.
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Ainda no início de 2019, o samba-enredo da escola Estação Primeira 
da Mangueira, vencedora do Carnaval, denunciou os massacres cometidos 
na história oficial do Brasil e homenageou heróis invisíveis nos livros. No 
desfile, Marielle foi homenageada como um dos ícones de heroísmo no 
país, sendo anunciado: “Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mahins, 
Marielles, Malês” (trecho do samba-enredo da Mangueira, em 2019).

Poucos dias após o término do Carnaval, no dia 12 de março, o 
policial reformado Ronnie Lessa e o ex-policial Élcio Vieira de Queiroz, 
moradores no condomínio onde reside o atual presidente Bolsonaro, são 
presos por suspeita de envolvimento no assassinato de Marielle.

A morte de Marielle, assim como frisado anteriormente, se atualiza 
como acontecimento (FOUCAULT, 1972), pois tem sido gatilho para a 
organização de movimentos de reivindicação em diversas cidades. Não são 
todos os extermínios cometidos no Brasil que assumem a potência simbólica 
que a execução de Marielle teve, em âmbito nacional e internacional, o que 
configura sua morte como um crime político.

Como corpo-fronteira, Marielle e sua trajetória se constituem 
como emblema (metáfora), que convoca a articulação de um corpo coletivo 
da resistência. Atualmente, placas com o nome de Marielle Franco ocupam 
várias ruas (exemplos) e monumentos, no Brasil e em outros países, e se 
instaurou como bandeira de luta.

No tópico a seguir, problematizarei o extermínio de Marielle, bem 
como o ato de rasgar sua placa simbólica de localização de rua, como 
práticas agenciadas à noção de necropolítica proposta por Achille Mbembe.
 

Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra aos 
pobres acabe?19

O assassinato de Marielle Franco, assim como de tantas outras 
pessoas e populações massacradas na história, está posto na ordem social na 

19 Frase escrita por Marielle Franco, em 13 de março de 2018, em rede social, como 
desabafo sobre a morte de um jovem na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro 
(FERREIRA, 2018).
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racionalidade da necropolítica, pois “[...] a expressão máxima da soberania 
reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode 
viver e quem deve morrer.” (MBEMBE, 2017, p. 5).

Necropolítica assume dimensão de governamentalidade da 
população, operando discursos e práticas que circunscrevem quem 
deve viver e quem deve morrer, ou seja, um poder de determinação 
sobre a existência de alguns sujeitos localizados politicamente como 
extermináveis. Nesse sentido, o conceito de necropolítica (MBEMBE, 
2016) assume dimensão analítica para compreender o ato de extermínio de 
Marielle Franco, como expressão contemporânea da tradicional política de 
matabilidade colonial.

A racionalidade do extermínio engendra técnicas e aparatos 
meticulosamente planejados para a execução de uma política de morte e 
de produção de invisibilidades. Ao contrário do que preconiza Foucault 
(1999), a dimensão necropolítica não se configura como intencionalidade 
de controle da população, entretanto, funciona como política de exclusão/
extermínio de grupos que, de fato, não têm lugar algum no sistema. Logo, 
“[...] em larga medida o racismo é o motor do princípio necropolítico.” 
(MBEMBE, 2017, p. 65).

O debate necropolítico relaciona o extermínio de parcelas da 
população a um devir negro, ao ampliar os processos de morte e de 
precarização da vida para além dos corpos negros, ressaltando também 
os não negros empobrecidos e cada vez mais precarizados. No cenário 
brasileiro, nós nos deparamos com esses corpos alvos das estratégicas 
necropolíticas, materializados na população carcerária, nos homossexuais 
(sobretudo transexuais), nos moradores de rua e/ou das periferias, nas 
emergências hospitalares, nos militantes de esquerda, entre outros exemplos 
(LIMA, 2018).

Sobre essa racionalidade, Spivak (2010) denuncia saberes e 
poderes articulados na perspectiva colonial eurocêntrica, os quais 
representam populações (negras, homossexuais, indígenas, orientais, 
periféricas, venezuelanas, entre outras) ditas marginais desde perspectivas 
essencializadoras, como subdesenvolvidas, bestiais, selvagens, previsíveis, 
idênticas entre si, ignorantes, supersticiosas, entre outras noções pejorativas.
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Populações circunscritas como anormais e subalternas são localizadas 
como perigosas à ordem vigente, como aquelas que desestabilizam a 
perspectiva normativa de organização social, sendo necessário controlá-
las e, se possível, extingui-las, para retomada da segurança de parcelas da 
população hegemônica. Essas pessoas, portanto, devem ser hostilmente 
combatidas, suas vozes devem ser silenciadas, a fim de que não possam ter 
nomes próprios, não se reivindiquem nos estatutos de humanos, pois, assim 
como analisa Lugones (2014), a hierarquia dicotômica entre o humano e o 
não humano se configura como a dicotomia central da modernidade colonial.

Desse modo, a noção de necropolítica possibilita a problematização 
de traços de neocolonialidade que imperam no Brasil e que engendram 
relações de poder racistas (assimétricas, opressoras e assassinas). Um dos 
principais efeitos dessas relações de violência é o evidente processo de 
genocídio da população negra e, em destaque neste artigo, de mulheres 
negras periféricas, como Marielle Franco.

A correlação entre raça, gênero e necropolítica também se evidencia 
em dados oficiais que circulam no país. Segundo o Atlas da Violência 2018 
(IPEA, 2018), o número de homicídios no ano de 2017 foi de 63.895. 
Considerando o recorte racial, a taxa de homicídios de negros é de 40,2% e 
a de não negros é de 16,0%, ou seja, a taxa de homicídios de negros equivale 
a 2,5 vezes a de não negros, tornando urgente o debate sobre o genocídio da 
população negra no Brasil.

Nessa conjuntura, ressalto também a condição das mulheres. 
Segundo dados publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
(DATAFOLHA, 2018), os quais indicam que, no ano de 2017, 16 milhões 
de mulheres sofreram algum tipo de violência, no Brasil, e 4.539 foram 
assassinadas, sendo as mulheres pardas e negras alvos “privilegiados” 
da violência.

É na perspectiva da necropolítica, por meio da análise da lógica 
opressiva do pensamento colonial, que problematizo o extermínio de 
Marielle Franco e o ato simbólico de rasgar a placa construída em sua 
homenagem. Esses atos se materializam como tentativas de “restaurar 
a ordem social” racista, machista e classista e silenciar as denúncias dela 
sobre o terrorismo de Estado no cotidiano das periferias, afinal, Marielle 
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afirmava que “[...] essa cidade [Rio de Janeiro] precisa ser de fato cuidada, 
e a gente sabe que não está sendo. Os nossos corpos, o nosso transitar, a 
nossa mobilidade sempre fica ameaçada.” (PAREM, 2018).

Para José Cláudio Alves (FACHIN, 2018), o assassinato de Marielle 
Franco assinala a estrutura e o poder do crime organizado no Rio de Janeiro 
e de agentes do Estado. A eliminação de Marielle se sustenta na premissa 
de impunidade em relação às práticas de violência e de extermínio que 
existem (e que são legitimadas) de modo cotidiano e silencioso contra 
determinadas populações, no Brasil.

Exterminar uma figura pública com a posição política da vereadora 
Marielle, contudo, demarca uma mensagem estratégica que tenta impor 
terror e medo aos que lutam no campo dos direitos humanos, no país. Tal 
ato se articula a uma rede “transnacional de repressão” (MBEMBE, 2017, 
p. 17), que engendra e legitima discursos e práticas constituídas a partir de 
leituras binárias da realidade, delimitadas em torno de noções duais como, 
por exemplo, normais ou anormais, direita ou esquerda, conservadores 
ou resistência, centrais ou periféricos, homens ou mulheres, brancos ou 
pretos, heterossexuais ou homossexuais, adequados ou pervertidos.  

Segundo Lugones (2014, p. 935), “[...] a modernidade organiza o 
mundo ontologicamente em termos de categorias homogêneas, atômicas, 
separáveis.” Essa lógica eurocêntrica de localização (e divisão) da população 
desde noções binárias se atualiza como paradigmas dominantes. Bhabha 
(2007) critica conhecimentos (e intervenções) que reduzem as diferenças 
econômicas, culturais, raciais, étnicas e de gênero da população a leituras 
dualistas, por concebê-las como produções múltiplas e situadas, o que 
implica o exercício cotidiano de traduções e negociações na vida em 
sociedade. Nesse viés, Bhabha (2007) propõe a criação de entre-lugares 
de enunciação dos sujeitos que se constituem como dinâmicos, múltiplos, 
descontínuos e conflituosos, o que, necessariamente, implode noções 
essencialistas e naturalizantes edificadas no paradigma colonial.

Na perspectiva da multiplicidade, considero a urgência de nos 
compormos a movimentos que lutam pela reformulação da história oficial, 
construída a partir de etnicídios e genocídios de determinadas populações, 
demarcando outras narrativas possíveis e encarnadas (BHABHA, 2007), a  
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visibilidade de outros modos de contar a história, parte do reconhecimento 
da pluralidade de posições de sujeitos que transitam e são representados 
de modos distintos na vida em sociedade, o que acarreta um processo de 
interdição e/ou de expansão do acesso a direitos fundamentais e, em última 
instância, da possibilidade de viver.

Pautada na premissa de que “eu sou porque nós somos” 
(CASTILLO, 2018), Marielle apostava na construção de outras narrativas 
possíveis para a história e, conforme relata Angela Davis (ALVES, 2017), 
mesmo com a perpetuação de mais de 500 anos de racismo, no Brasil, a 
vereadora acreditava e lutava para que este fosse superado. Assim, Davis 
afirma que, mesmo após sua morte, Marielle “[...] continua sendo um 
farol de esperança para as pessoas que, ao redor do mundo, acreditam 
profundamente na possibilidade iminente de uma transformação radical 
no Brasil, nas Américas e em todo o planeta.”

Marielle Franco, contudo, se articula como corpo-símbolo, corpo-
acontecimento, corpo-fronteira, em que relações plurais de poder e 
resistência coexistem em guerra. Dessa maneira, ainda que se evidenciem 
em seu assassinato os efeitos mortíferos de articulações necropolíticas que 
circulam na sociedade brasileira, há também em seu extermínio (e nas 
reverberações em contextos nacional e internacional) o atravessamento 
de movimentos de transgressão da ordem vigente, os quais circunscrevem 
Marielle como uma das referências do feminismo negro, no Brasil. Este é o 
debate que articulo a seguir. 

Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura se 
movimenta com ela20

O assassinato de Marielle Franco se atualiza como tentativa de 
exterminar a figura da mulher negra, periférica, lésbica, funkeira e ativista, 
no Brasil. Imagem disruptora que embaralha as narrativas edificadas na 
ordem dos gêneros, bem como os microfacismos que circulam, muitas 
vezes, nos próprios movimentos que se afirmam como resistência. 

20 Frase dita pela feminista Angela Davis (ALVES, 2017).
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Entretanto, as milícias políticas não esperavam que, morta, Marielle Franco 
estaria ainda mais viva na luta contra aparatos necropolíticos que insistem 
em dimensionar parcelas da população como subalternas e invisíveis. 
Desde seu extermínio, Marielle se tornou símbolo nacional e internacional 
de resistência contra discursos e práticas opressoras, reverberando no 
fortalecimento de movimentos sociais, no Brasil.

Segundo o jornalista Ferreira (2018), no dia do enterro de Marielle 
Franco, a hashtag #MariellePresente teve 600 mil menções no Twitter. Cerca de 
50 mil pessoas foram às ruas no Rio de Janeiro, em protesto pelo seu extermínio, 
e outras 30 mil pessoas okuparam a cidade de São Paulo em manifesto.

Marielle Franco, atualmente, é nome de rua na cidade de Colônia, 
na Alemanha; na cidade de Paris, na França; na cidade de Salvador; em 
uma creche na favela da Maré, no Rio de Janeiro; em uma das ruas do 
assentamento do Movimento Sem Terra de Valmir Morta, em Cascavel;  
em Sertânia, no Sertão do Moxotó; em rua que fica no corredor principal 
do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); e 
a sessão de Florença da Confederação Geral Italiana do Trabalho, principal 
sindicato da Itália, aguarda resposta do pedido realizado à Prefeitura, para 
que batize uma via pública da cidade com o nome de Marielle Franco.

Uma semana após a morte de Marielle, o Papa Francisco ligou 
para a mãe da vereadora, a fim de expressar solidariedade à família. Logo 
após esse ato, a cantora estadunidense Katy Perry homenageou Marielle e 
recebeu a filha e a irmã da vereadora no palco em show no Rio de Janeiro. 
Ainda no ano de 2018, no festival Lollapalooza, realizado na cidade de São 
Paulo, a cantora sueca Zara Larsson também homenageou a vereadora.

Um mês após o seu assassinato, aconteceram ações em diversas 
cidades do mundo, em homenagem a Marielle; destaco, como exemplos, 
os movimentos “Amanhecer por Marielle e Anderson”, que aconteceram 
em Londres, Quebec, Budapeste, Buenos Aires, Lima, entre outras cidades.

Um ano depois de sua morte, no dia 14 de março de 2019, milhares 
de pessoas saíram às ruas em diversas cidades no Brasil e em cidades da 
América do Sul, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Europa. Mobilizados 
também em torno da campanha “Amanhecer por Marielle e Anderson”, 
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manifestantes questionaram “quem mandou matar Marielle?”; esses 
ativistas lembraram que a vereadora virou “semente” e que germina em 
diferentes movimentos de resistência, desde o seu assassinato. Nesse dia, 
as mortes de Marielle e Anderson foram capa em quase todos os jornais e 
revistas do Brasil (PUTTI, 2019).

Apesar de ainda não ter sido localizado o mandante de seu 
assassinato, o processo de investigação das mortes de Marielle e de seu 
motorista, Anderson Pedro Gomes, tem reunido a Polícia Federal, a 
Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e as Forças Armadas. Logo, 

[...] a jovem vereadora, de 38 anos, deixou um legado 
àqueles que acreditam na promoção da igualdade 
e na prioridade que deve ser dada à educação no 
país. Marielle denunciava as violências racistas 
e misóginas cotidianamente sofridas por corpos 
femininos, sobretudo aqueles sobremarcados 
por marcadores sociais de raça, classe, religião, 
orientação sexual, idade, lugar de nascimento ou 
moradia. (FERREIRA, 2018).         

Como ícone de luta agenciada também ao movimento 
feminista de luta pelo direito à cidade, a trajetória de luta de Marielle 
Franco se presentificou como estratégia de visibilidade das violências 
que mulheres, sobretudo negras e periféricas, sofrem no cotidiano. 
Ressaltam-se as incidências de um sistema de sexo-gênero (BUTLER, 
2001) que interfere na vida da população e no planejamento urbano, 
delimitando (im)possibilidades.

Os processos pelos quais se constroem perspectivas de gênero, 
muitas vezes, estão alicerçados na premissa de que o corpo feminino 
é uma estrutura natural e que carrega “verdades” ocultas, sendo esse 
corpo agenciado a um “sistema de sexo-gênero” (BUTLER, 2001) que 
institucionaliza a feminilidade a atributos sociais, como passividade, 
sensibilidade e reprodução. Pautado pela premissa da heterossexualidade 
como modo “normal” de subjetivação, esse sistema se produz em meio 
a um conjunto de representações que se materializam em discursos, 
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enunciados, convenções, normas, práticas, aparatos biomédicos, jurídicos 
e tecnológicos, os quais intervêm na regulação da ordem dos gêneros (DE 
LAURETIS, 1994; PRECIADO, 2008).

O sistema de sexo-gênero, portanto, se organiza como contrato 
social, como regime político de regulação da vida, resultando em processos 
de diagnóstico e classificação dos corpos. Entretanto, o corpo materializado 
não se ajusta totalmente às normas, sendo esse processo instável, o que 
possibilita brechas nessa articulação e a produção de expressões existenciais 
dissonantes à ordem dos gêneros (BUTLER, 2001).

Nessa produção, mulheres (sobretudo as mulheres negras) 
que experimentam formas de vida classificadas como desviantes são 
representadas como inconcebíveis, como não humanas, como “[...] zonas 
‘inóspitas’ e ‘inabitáveis’ da vida social, que são, não obstante, densamente 
povoadas por aqueles que não gozam do estatuto de sujeito, mas cujo habitar 
sob o signo do ‘inabitável’ é necessário para que o domínio do sujeito seja 
circunscrito.” (BUTLER, 2001, p. 155). Como efeito dessa construção, as 
mulheres negras são expostas, de modo mais contundente, aos efeitos 
coercitivos e violentos de práticas e discursos regulatórios.

Discursos e práticas normalizadoras, por conseguinte, apresentam 
impactos diferentes nas trajetórias de mulheres negras e brancas. A 
chegada das mulheres negras ao Brasil, por exemplo, foi marcada por 
relações violentas e exploratórias, evidentes durante o colonialismo. 
Juntamente com as crianças, elas eram vendidas como mercadorias baratas 
e submetidas a múltiplas intervenções, como a captura para o trabalho 
escravo e a exploração sexual, o que deixou como resultado a miscigenação 
da população brasileira (CARMO, 2012). Ainda hoje, as mulheres negras 
e mulatas são representadas como “objetos sexuais” e “pessoas perigosas”, 
sendo consideradas, muitas vezes, como ameaças à sociedade. 

Por conseguinte, há que considerar que feminilidades são 
produzidas em uma trama heterogênea de discursos, interseccionados a 
modalidades raciais, de classe, étnicas, sexuais e regionais, resultando (im)
possibilidades diferenciadas na população. Nessa perspectiva, é importante 
ter em vista que a cidade não é um lugar seguro para muitas mulheres, 
sobretudo para as negras, indígenas, periféricas, as quais estão expostas de 
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modo mais evidente aos efeitos nocivos de discursos machistas, classistas 
e racistas, que as dimensionam como passíveis de serem controladas, 
silenciadas, abusadas e/ou exterminadas.

É fundamental, contudo, não considerar as mulheres desde 
perspectivas coloniais (modernas), que insistem em dimensioná-las como 
seres universais. Lugones (2014) problematiza que a modernidade organiza 
o mundo ontologicamente em termos de categorias homogêneas, atômicas 
e separáveis. No entanto, a crítica contemporânea ao universalismo 
feminista, articulada principalmente pelas mulheres de cor e do terceiro 
mundo, ressalta a urgência da produção de saberes e práticas localizadas e 
interseccionais, que assumem a indissociabilidade de marcadores sociais de 
raça, classe, sexualidade e gênero. Mulheres negras, da periferia, indígenas, 
do campo, homoafetivas, transexuais, entre outras, indicam as pluralidades 
das mulheres e suas condições múltiplas de vida.

Destaco, neste artigo, principalmente o feminismo negro que 
“[...] nos convoca a reimaginar nossas conexões, nossas relações e como 
elas podem ser expressas nas estruturas obsoletas do Estado-nação 
capitalista”, afinal, “[...] o corpo negro é elemento central na reprodução de 
desigualdades. Está nos cárceres repletos, nas favelas e periferias designadas 
como moradias.” (MARTINELLI, 2019).

Em conferência realizada no Brasil, Angela Davis (ALVES, 2017) 
analisou a trajetória e potência dos movimentos de mulheres negras 
brasileiras e a importância delas na construção de novas pautas, lideranças 
e modos de atuar na luta feminista. Davis enfatizou e elogiou a importância 
de mãe Stela de Oxossi, na luta pela preservação das tradições do candomblé; 
Dona Dalva, como guerreira na tradição de manter o samba de roda no 
Recôncavo Baiano; o movimento das trabalhadoras domésticas negras; a 
moradora de rua Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de despejo, que 
“[...] nos lembrou que a fome deveria nos fazer refletir sobre as crianças 
e o futuro”; a antropóloga e ativista baiana Lélia Gonzalez, pioneira nos 
debates interseccionais entre raça, classe e gênero.

Assim, inspirada pela potência dos movimentos de resistências 
de mulheres negras, rabisco a seguir algumas considerações, ainda que 
provisórias, sobre as questões que problematizei ao longo deste texto.
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Considerações provisórias 

Ao localizar o fenômeno Marielle como símbolo mundial de luta, 
como acontecimento, como erupção que transborda sua própria existência 
e reverbera em possibilidades outras de produção histórica, compartilho 
de Angela Davis, quando afirmou que “[...] o feminismo negro de Marielle 
Franco visava transformar o mundo.” (MARTINELLI, 2019).

De fato, os múltiplos efeitos da trajetória de vida e luta de Marielle, 
bem como o modo trágico e explícito como foi ela morta, implicaram efeitos 
(im)previsíveis nos contextos nacional e internacional, nos convocando 
a questionar como produzir movimentos macro e micropolíticos que 
nos desloquem da posição subalterna que nos encontramos? Como 
possibilitar fissuras nos muros do CIStema? Como podemos contribuir 
para não reproduzirmos epistemicídios colonialistas em nossas produções 
acadêmicas e militância feminista? Como (r)existir ao governo de Jair 
Messias Bolsonaro?

Encerro este texto ousando também circunscrever Marielle como 
dispositivo, ou seja, como um 

[...] conjunto decididamente heterogêneo que 
engloba discursos, instituições, organizações 
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito 
e o não dito são os elementos do dispositivo. O 
dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes 
elementos. (FOUCAULT, 2000, p. 244). 

Como dispositivo, portanto, Marielle Franco seguirá como ícone 
de luta no campo dos direitos humanos e, em especial, na luta pelo direito 
das mulheres. Corpo-acontecimento, corpo-fronteira, que nos desloca e 
convoca ao movimento, anunciando a premissa de que “nem um passo 
atrás” é o único modo de seguirmos vivas em um tempo histórico onde 
ninguém solta a mão de ninguém.
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GENOCÍDIO, LUTO E RESISTÊNCIAS: 
40 ANOS DA VOZ DE MARLI

Lisandra Espíndula Moreira
Vivane Martins Cunha
Rafael Porto Francisco

Na avenida, deixei lá
A pele preta e a minha voz

Na avenida, deixei lá
A minha fala, minha opinião
A minha casa, minha solidão

Joguei do alto do terceiro andar
Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida

Na avenida, dura até o fim
Mulher do fim do mundo

Eu sou, eu vou até o fim cantar
(O que se cala – Elza Soares)

Introdução

Diante da proposta de pensar em resistências, buscamos nesta 
escrita relembrar a história de Marli Pereira Soares, mulher negra e 
periférica, que, em 1979, denunciou a morte de seu irmão por agentes 
do Estado. Nossa aposta nesta escrita é recuar na história e procurar a 
inspiração nessa mulher que enfrentou o regime da ditadura militar, no 
Brasil (1964-1985), ao cobrar justiça pela morte do irmão, Paulo Pereira 
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Soares. Ao retomar uma história de violência e luta por justiça ocorrida 
40 anos atrás, procuramos pensar nas transformações e permanências 
em relação à forma como algumas vidas são vulnerabilizadas no 
atravessamento de questões de raça, gênero e classe. O que Marli pode 
nos ensinar sobre resistência? 

Propomos aqui lutar contra o apagamento dessa história. Visibilizar 
o caso de Marli torna-se ainda mais relevante, por vivenciarmos um período 
conturbado da política nacional, em que a frágil democracia brasileira dá 
sinais do seu arrefecimento, favorecendo o avanço das políticas genocidas 
do Estado. O enredo genocida é como um velho toca-discos, que sempre 
arranha a mesma nota: polícia mata homem, negro e jovem. Poderia ser 
em Belford Roxo/RJ ou na Rocinha/RJ. De Paulo Pereira Soares a Amarildo 
Dias de Souza21, multiplica-se o número de corpos negros caídos no chão.22 
O assassinato de Paulo Pereira Soares foi em 1979, período no qual o Brasil 
estava sob o domínio ditatorial. No entanto, em que difere o assassinato 
de Paulo de outros tantos ocorridos em 89, 99, 2009 ou agora, em 2019? 
Existem mudanças nos mecanismos de produção dessas mortes, ao longo 
desses anos? Há mudanças nas formas de enfrentamento ao genocídio 
negro, ao longo das transformações políticas brasileiras? 

Nesse sentido, o objetivo principal deste texto é analisar, a partir 
da memória do caso Marli, aspectos presentes no genocídio da juventude 
negra no Brasil, em especial, a luta por justiça/responsabilização, a 
interdição do luto e as marcas de gênero. Marli nos mostra a urgência de 
21 Amarildo Dias de Souza foi levado da porta da sua casa, na Rocinha/RJ, por policiais 

militares, em 2013, e nunca mais ele foi localizado. A campanha “Cadê o Amarildo?” 
ganhou grande visibilidade nacional e internacional e foi importante para pressionar 
o Estado por justiça e reparação. Mesmo assim, somente no ano passado (2018), a 
família de Amarildo recebeu indenização do Estado. Disponível em: <https://www.
esquerdadiario.com.br/Familia-de-Amarildo-recebe-indenizacao-apos-cinco-anos>. 
Acesso em: 30 jul. 2019. E, neste ano (2019), quatro dos 12 policiais envolvidos no crime 
foram absolvidos pela Justiça, não sendo informada a sustentação jurídica de tal decisão, 
haja vista que o processo do assassinato de Amarildo corre em segredo de justiça. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/03/14/pms-
acusados-pelo-desaparecimento-de-amarildo-sao-absolvidos-pela-justica.ghtml>. 
Acesso em: 30 jul. 2019. 

22 Aqui fazemos referência ao livro da Ana Luiza Pinheiro Flauzina (2017), Corpo negro 
caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado brasileiro, que tem sido 
uma importante referência nos estudos do genocídio negro no Brasil. 
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luta, mesmo diante de um cenário não democrático. Na atual conjuntura 
social e política do país, o debate em torno da democracia surge novamente. 
E, para avançarmos nessa discussão, torna-se imprescindível questionar o 
que foi e é chamado, até então, de democracia, no Brasil. Há democracia 
em um país que se sustenta no racismo e na aniquilação de corpos negros? 
Ou, como interroga Flauzina (2018): “O tipo de democracia que se admite 
entre nós depende do racismo para o seu bom funcionamento?”23 Essas são 
perguntas que nos atravessam, ao rememorar a história de Marli e de tantos 
outros corpos negros vitimados pelo Estado.

Compreendemos, nessa análise, o acirramento de algumas políticas 
de morte do Estado brasileiro, desde o golpe de 2016, a proliferação de 
discursos neoconservadores na disputa eleitoral de 2018 e a ampliação dos 
desmontes das políticas sociais e de direitos conquistados por meio de lutas 
populares, com a mudança presidencial em 2019. Entretanto, retomando as 
narrativas de luto de mulheres negras, no Brasil, evidenciando o genocídio 
da juventude negra e a violência que recaem sobre seus próprios corpos, 
torna-se urgente compreender a regularidade dos mecanismos de morte, 
mesmo em períodos democráticos e, até mesmo, de governos que assumem 
o compromisso com políticas sociais.

Aproximações teórico-metodológicas 

Nos rituais de escrita acadêmica, após a introdução da temática a 
ser trabalhada, convém apresentar alguns apontamentos metodológicos e 
epistemológicos. Entretanto, quais seriam os parâmetros metodológicos 
para justificar a escolha de Marli como figura central para esta escrita? 
Não há nenhuma justificativa metodológica – seguindo padrões clássicos 
de justificativa amostral, geográfica, temporal, histórica ou social – que 
destaque a narrativa de Marli de qualquer outra. Todavia, ampliando o 
conceito de justificativa metodológica para o modo como algumas histórias 
nos encontram e nos afetam, talvez possamos tornar acadêmica esta escrita.

23 Disponível em: <http://bradonegro.com/produtos.asp?TipoID=4>. Acesso em: 30 jul. 
2019.
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Em 1977, dois anos antes dos acontecimentos transformarem a 
vida de Marli, o filósofo francês Michel Foucault24 escreveu “A vida dos 
homens infames”, considerado por ele uma “antologia de existências”. 
Nesse texto, o autor subverte as regras clássicas de escolhas metodológicas, 
reunindo fragmentos documentais de vidas, não seguindo outra regra mais 
importante do que “[...] seu gosto, seu prazer, uma emoção, um riso, a 
surpresa, um certo assombro ou qualquer outro sentimento.” (FOUCAULT, 
2006, p. 203).25

Pensando numa metodologia da infâmia, a escolha de Marli se 
justifica pelo modo como seu relato nos afeta e produz efeitos interessantes, 
para se pensar em questões que aqui nos tocam. Uma história que é pessoal 
e, por isso mesmo, “[...] íntima e, em igual medida, social e política e que, 
costumeiramente, seria varrida para debaixo do tapete.” (OLIVEIRA; 
ROCHA; MOREIRA; HUNING, 2019, p. 181). Cabe advertir que essa 
narrativa não deve ser compreendida como um exemplo. A intenção é que 
ela seja conhecida e provoque reflexões, em especial na forma como nos 
conecta com o debate do genocídio da juventude negra e a questão do luto 
e da responsabilização.

Para além da escolha, é importante compreender as condições de 
produção da narrativa de Marli, através dos materiais que acessamos. O que 
torna possível que uma história de 40 anos atrás chegue até nós? Uma história 
de violência do Estado que, diante da quantidade de registro desse tipo de 
violência, seria mais uma história banal no Brasil. Mas há um feixe de luz que 
arranca essa narrativa do silenciamento e do apagamento da história.  Essa 
é uma narrativa que possui um material privilegiado. Foi possível consultar, 

24 Publicado na Coleção Ditos & Escritos, volume IV (FOUCAULT, 2006).
25 Apesar de referir inicialmente sobre sentimentos, Foucault (2006) sistematiza algumas 

regras para a escolha das existências-relâmpago que narra. São elas: “[...] que se tratasse 
de personagens que tenham existido realmente; que essas existências tivessem sido, ao 
mesmo tempo, obscuras e desventuradas; que fossem contadas em algumas páginas, ou 
melhor, algumas frases, tão breves quanto possível; que esses relatos não constituíssem 
simplesmente historietas estranhas ou patéticas, mas que de uma maneira ou de outra 
porque eram queixas, denúncias, ordens ou relações, tivessem feito parte realmente da 
história minúscula dessas existências, de sua desgraça, de sua raiva ou de sua incerta 
loucura; e que do choque dessas palavras e dessas vidas nascesse para nós, ainda, um 
certo misto de beleza e terror.” (p. 205-206).
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além de alguns jornais e notícias da época, um livro publicado por Maria 
Alice Rocha e Maria Teresa Moraes, em coautoria com a própria Marli 
Pereira Soares.26 O livro, chamado Marli Mulher (1981), surge do encontro 
de Marli com uma jornalista e uma ativista do movimento feminista, após a 
repercussão da denúncia de Marli, apresentando a narrativa dela sobre sua 
história e sobre o assassinato do irmão.

Nosso compromisso é acadêmico, pretendendo que esta escrita 
possa fundamentar-se em reflexões teóricas e embasar outras, contudo, 
é também um compromisso ético com essas vidas. Inserimo-nos, então, 
em uma política de escritas que, “[...] ancoradas numa padronização 
acadêmica, ambicionam ir além, produzindo-se autobiograficamente, num 
exercício de bricolagem de escritas e subjetividades, cavoucando entre 
lugares, inaugurando-os.” (OLIVEIRA; ROCHA; MOREIRA; HUNING, 
2019, p. 181).

Assim como as narrativas recolhidas por Foucault (2006), a 
narrativa de Marli se torna audível, a partir do choque com o poder. 
“Todas essas vidas destinadas a passar por baixo de qualquer discurso e 
a desaparecer sem nunca terem sido faladas só puderam deixar rastros – 
breves, incisivos, com frequência enigmáticos – a partir do momento de 
seu contato instantâneo com o poder.” (2006, p. 207-208). Entretanto, há 
pelo menos duas diferenças entre essas narrativas e a história que aqui 
lembraremos. A primeira está relacionada com a forma como Marli não 
apenas é contada, mas também como conta sua história. 

A outra diferença está ligada com a análise das relações de poder que 
apareciam no período dos materiais apresentados pelo autor (1660-1760), 
enquadrados no que configuraria um poder soberano, exercido através do 
“[...] direito de causar a morte ou deixar viver.” (FOUCAULT, 1988, p. 128). 
Já a narrativa que aqui analisamos estaria atrelada a um período marcado 
pelo poder disciplinar, quando o poder se exerceria como biopolítica da 
população, concentrando-se na “[...] administração dos corpos e na gestão 
26 Conforme as informações presentes na apresentação do livro, a obra é considerada “[...] 

um trabalho realizado por três mulheres e, portanto, os direitos autorais são divididos” 
(SOARES; ROCHA; MORAES, 1981, p. 8). Assim, Marli concordou, assinou o contrato 
e, além de entrevistada, revisou e aprovou o texto. Optamos por referenciar apenas 
Soares, quando aparece em primeiro plano o relato/narrativa de Marli.
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calculista da vida” (1988, p. 131). Essa diferenciação entre poder soberano 
e poder disciplinar tem sido colocada em questão por algumas leituras 
contemporâneas, as quais chamam atenção para a permanência de políticas 
de morte, especialmente quando analisamos o modo como as relações de 
poder se exercem de maneira distinta, por questões raciais.

Pode-se destacar aqui o ensaio intitulado “Necropolítica” (2018), 
do filósofo camaronês Achille Mbembe, que dá um importante passo 
teórico em relação ao biopoder de Foucault, ao pensar as noções de 
soberania, em função da leitura histórica das colônias, compreendendo-
as enquanto primeiras manifestações biopolíticas. É possível considerar, 
portanto, que a origem da necropolítica se dá nas colônias, haja vista que 
“[...] o colonialismo não tem como base a decisão sobre a vida e morte, mas 
tão somente o exercício da morte, sobre as formas de ceifar a vida ou de 
colocá-la em permanente contato com a morte.” (ALMEIDA, 2018, p. 90). 
Em outra obra, Políticas da Inimizade (2017), Mbembe sublinha que o “[...] 
racismo é o motor do princípio necropolítico” (p. 65) e que “[...] governar 
pelo terror já não tem tanto a ver com reprimir e disciplinar, mas sobretudo 
com matar, em massa ou em doses contidas.” (p. 61).

No Brasil, antes mesmo dos acontecimentos na vida de Marli 
e Paulo, que apresentaremos a seguir, Abdias Nascimento, militante, 
pesquisador e fundador do Teatro Experimental do Negro (TEN)27, 
escreveu, em 1977, O genocídio do negro brasileiro: processo de um 
racismo mascarado. O texto foi rejeitado para um colóquio em Lagos/
Nigéria, por questões políticas, as quais, ao longo do evento, ficaram 
mais explícitas. Os delegados oficiais do Brasil insistiam na imagem do 
país como símbolo da fraterna integração racial, reforçando o mito da 
democracia racial. Em contraposição aos enviados oficiais do Brasil, 
Nascimento se identificava “[...] não como representante do Brasil, mas 
como um sobrevivente da República dos Palmares.” (NASCIMENTO, 
2016, p. 46). No seu trabalho, Nascimento chama atenção para estratégias 

27 O TEN foi uma companhia de teatro, localizada na cidade do Rio de Janeiro, que atuou 
entre 1944 e 1961, com o objetivo de resgatar os valores da cultura africana e afro-
brasileira. No referido livro de Abdias Nascimento, publicado pela primeira vez em 
1978, constam, no capítulo XIV - “Uma reação contra o embranquecimento: o Teatro 
Experimental do Negro” - mais elementos sobre a construção do TEN e seus objetivos.
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de silenciamento e neutralização de questões centrais da vida do povo 
negro (religião, cultura, arte) como forma de produção da morte. A noção 
de genocídio se amplia para a impossibilidade de reconhecimento dessas 
vidas, nos seus variados aspectos, construindo um continuum de morte, 
antes mesmo do aniquilamento físico.

Dessa maneira, tomar em análise a narrativa de Marli nos impõe 
pensar os limites conceituais da biopolítica como uma forma de poder 
que resultaria na produção de mais vidas, tendo em vista que o racismo 
estabelece um corte entre quem deve morrer e quem deve viver. Talvez o 
caminho para pensar as resistências seja exatamente confrontar o poder 
com suas maquinarias de morte tão fortemente enraizadas nas relações 
cotidianas. Reconhecer a herança escravocrata brasileira e a manutenção 
de engrenagens genocidas, ao longo da nossa história, não significa 
invisibilizar algumas conquistas nos embates políticos e na construção de 
políticas que potencializam a vida. Não obstante, é necessário evidenciar 
que essas conquistas não são distribuídas igualitariamente e, ainda, foram 
construídas em bases tão frágeis que correm o risco de se tornarem um 
pequeno lampejo de democracia, na história brasileira.

A história de Marli e Paulo

Os eventos que lançam a vida de Marli e Paulo no feixe de luz 
da história aconteceram no ano de 1979. Para Paulo, tudo acabou no dia 
12 de outubro, quando foi assassinado pela polícia na Vila Pauline, em 
Belford Roxo/RJ. O roteiro de tal ato: no dia 12 de outubro de 1979, oito 
policiais entraram armados na casa de Marli, espancaram o seu irmão 
e o levaram, com o argumento que ele seria encaminhado à delegacia. 
Entretanto, Paulo foi retirado de casa para ser assassinado com treze 
tiros pelos policiais. Mas a mira já apontava para Paulo antes dessa 
data, quando em 27 de setembro, a casa de Marli já tinha sido invadida. 
Nessa ocasião, dez policiais entraram na casa, roubaram alguns objetos e 
dinheiro e sequestraram o namorado de Marli, Carlos Barbosa, e Paulo, 
os quais foram soltos cinco dias depois.
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Marli, no dia 13 de outubro, vai à delegacia em Belford Roxo 
e denuncia o assassinato do seu irmão pela polícia civil e militar. Nesse 
dia, ela reconhece um soldado militar participante do homicídio e 
também identifica os policiais militares (PM) que invadiram a sua casa e 
sequestraram o seu namorado e o seu irmão. Inicia-se, assim, o calvário de 
Marli por justiça. 

A narrativa de Marli, apresentada no livro Marli Mulher, aponta com 
detalhes a sua peregrinação após a realização da denúncia. Ressaltamos, 
nesta análise, três pontos que nos possibilitam pensar as condições que 
tornaram possíveis tal crime e os desdobramentos dessa história: a estrutura 
genocida do Estado, as estratégias de resistência construídas por Marli, na 
interlocução com outras estruturas institucionais, e o lugar do luto na vida 
de mulheres negras.

Em relação aos mecanismos genocidas do Estado, é importante 
compreender que eles se capilarizam permanentemente na vida cotidiana de 
algumas pessoas. Na história de Paulo, irmão de Marli, o enquadramento 
na maquinaria de morte do Estado tinha começado com uma primeira 
passagem por tribunais, quando respondia a um processo por porte de arma.

Isso foi em março, abril de 1979. Dizem que a vara onde 
caiu esse processo é da juíza mais severa de Caxias, 
dizem que ela não absolve ninguém... e absolveu ele! 
Foi assim, ele estava junto com outros três rapazes 
conversando, e quando viram a patrulhinha, os outros 
três correram. Ele contou que, como estava esperando 
uma garota, ficou. Os homens da patrulhinha acharam 
um revólver escondido numa moita de capim perto de 
onde ele estava. O próprio tenente que prendeu disse 
que a arma realmente não foi encontrada com ele. 
Mas nesse dia, apanhou muito. Chegou na delegacia 
bem machucado. Bateram antes de chegar lá porque 
disseram que o lugar onde ele estava era “suspeito”. 
(SOARES, 1981, p. 19).

Nesse relato, fica claro o modo como Paulo estava exposto às 
engrenagens de criminalização, sem garantia de direitos mínimos, 
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evidentes na violência do espancamento e na prisão, mesmo com a 
fragilidade das provas, que só foi revertida 28 dias depois. Além disso, 
essa passagem, ao invés de se desdobrar em alguma forma de reparação 
do Estado, passa a ser uma marca que perseguirá Paulo nos próximos 
embates com a polícia.

Essa prisão é lembrada por Marli, assim como o relato de um dos 
PM sobre o envolvimento de Paulo com sua mulher, quando questionada 
sobre o porquê da morte de seu irmão. Contudo, nenhum desses episódios 
parece se encaixar completamente na vida de Paulo, que escorrega dessas 
categorias de enquadramento: “Podia não ser um santinho. Mas não 
acredito que vivesse uma vida tão torta como eles dizem.” (SOARES, 1981, 
p. 19). Nas perguntas direcionadas a Marli pelas entrevistadoras e na 
própria narrativa de Marli, parece que há uma premissa de que algumas 
vidas seriam alvos prioritários do Estado, quando enquadradas com a 
moldura criminal e/ou moral, principalmente quando articuladas com a 
categoria racial. 

Conforme afirma a filósofa brasileira Sueli Carneiro (2005), “[...] 
a matéria punível é a própria racialidade negra.” (p. 129). É o racismo 
que produz desvalor das vidas negras, tornando aceitável socialmente e 
institucionalmente as suas mortes. Assim, em uma sociedade que impede a 
existência digna à população negra, as mortes negras estruturam a política 
genocida do Estado (CUNHA, 2019). Portanto, entender que o Estado 
atua no fazer morrer ou deixar morrer “[...] implica em reconhecer que a 
degradação e morte negra não são acidentais, mas estruturais.” (VARGAS, 
2017, p. 100). Além disso, a construção do sujeito perigoso que coloca em 
risco a proteção da sociedade (ou do inimigo, de acordo com Mbembe) já 
está definida a priori. Por isso, a passagem de Paulo pelo sistema criminal 
é utilizada para reforçar os contornos de criminoso que a cor de sua pele já 
imprime em seu corpo. 

A maquinaria genocida do Estado, que talvez tenha se iniciado em 
muitos outros embates cotidianos de que não temos registro, na vida de 
Paulo, se tornou evidente na primeira prisão amenizada com a absolvição 
no processo, mas se intensificou no episódio de sequestro no mês anterior 
à sua morte e se consolidou no dia 12 de outubro de 1979. No entanto, 



204 Érika Cecília Soares Oliveira | Marcos Ribeiro Mesquita | 
Tatiana Machiavelli Carmo Souza (Org.)

essa maquinaria genocida não se encerra com a morte de Paulo, ela vai 
se espalhando em engrenagens torturantes no próprio luto familiar e na 
tentativa de intimidar e enfraquecer a denúncia. 

Três dias após o crime, a casa de Marli foi incendiada e, por isso, a 
perícia não foi realizada. Desde esse dia, Marli abandonou o emprego de 
doméstica e refugiou-se em lugares inusitados. “Eu me escondi até dentro 
da delegacia, por ordem de uma juíza. Estava aquele tumulto, não tinha 
onde ficar, todo lugar era perigoso.” (SOARES, 1981, p. 16). 

Como mencionado, o reconhecimento dos policiais ocorreu no 
dia posterior ao crime, na delegacia de Belford Roxo. Nessa ocasião, 
Marli estava aguardando numa sala da delegacia com uma janela que 
dava para o pátio e viu passar três PM, entre os quais havia um “[...] 
que tinha acabado de invadir minha casa nessa madrugada e matado 
meu irmão e dois que estavam na primeira invasão... não sabia o nome 
deles.” (SOARES, 1981, p. 21). Nervosa, Marli chamou o encarregado 
e avisou que tinha reconhecido os policiais, mas não sabia os nomes 
deles. Solicitaram que ela se acalmasse e, posteriormente, fariam os 
procedimentos necessários, uma estratégia para retirá-los de vista. 
Marli foi saber o nome desses policiais meses depois, através de uma 
pessoa de sua comunidade.

Além disso, Marli precisou ir mais de 30 vezes a outras unidades, 
pois era preciso identificar os demais agentes responsáveis pelo homicídio 
do irmão. 

Eu ia todo o santo dia para delegacia. Não esperava 
eles dizerem que tinha que voltar, porque se esperasse, 
não iam dizer nunca! Meu pai ficou endividado até o 
pescoço, porque tinha dia que apanhava o dinheiro 
da passagem emprestado, que ele ficou sem trabalhar 
um tempo, e feirante sem trabalhar não ganha. Íamos 
todo santo dia. (SOARES, 1981, p. 25).

Na peregrinação da denúncia, vai se tornando visível o modo como 
a família, especialmente Marli, foi intimidada. Pela falta de interesse das 
instituições públicas em apurar o assassinato, a família estabeleceu uma 
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rotina de visita e pressão na delegacia. Na contramão dessa estratégia, a 
polícia construiu mecanismos cansativos e arriscados para a busca dos 
assassinos, facilitando a identificação de Marli e dificultando a identificação 
dos agentes responsáveis pelo assassinato. A proteção parece estar aqui 
bastante invertida.

Num dos reconhecimentos, um capitão tenta amedrontar Marli. 
“Assim, com o dedo no meu nariz gritava: ‘reconhece direito que isso aqui é 
sério’. Meu pai que estava lá falou: ‘não te intimida com as estrelas dele, que 
a gente sai daqui e vai falar com a juíza’.” (SOARES, 1981, p. 25). Em outros 
momentos, mesmo utilizando salas específicas para o reconhecimento, ou 
seja, em que a visão só é possível de um lado da janela, impedindo que 
vejam quem está fazendo o reconhecimento, o procedimento colocava 
Marli em situação vulnerável.

Eles fizeram um troço tão mal feito que, quando me 
mandaram entrar para a sala de reconhecimento, os 
soldados ainda não estavam lá dentro e me viram. 
E começou o xingamento de nomes ‘essa aí é uma 
panaca, é isso, é aquilo...’ Meu pai ainda voltou, mas o 
delegado empurrou ele pra dentro, que ele não podia 
fazer nada, se se manifestasse matavam ele ali mesmo, 
e depois, como morto não fala, diziam que meu pai 
tinha agredido alguém. (SOARES, 1981, p. 25).

Em algumas situações de reconhecimento, a polícia enfileirava 
soldados de determinado batalhão no pátio e pedia que ela apontasse os 
envolvidos. A imagem estampada em jornais e revistas na época mostra 
uma mulher, jovem e negra, frente à tropa perfilada do 20ª batalhão 
da cidade de Belford Roxo, com o intuito de reconhecer os executores 
do seu irmão. Marli comentou, tempos depois, que não reconheceu 
ninguém naquele dia: “Acho que tinha uns duzentos ou trezentos homens 
armados. Tinha umas quatro fileiras com aqueles homens tudo em pé, 
com a mão para trás! Passei porque tinha que passar! Perguntaram: 
reconheceu? Falei não, e nem podia reconhecer!” (SOARES et al., 1981, 
p. 31).
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Figura 1: Reconhecimento. A tropa do 20º BPM, enfileirada, para Marli 
reconhecer os assassinos do irmão. 

Fonte: <http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/domestica-botou-tropa-
em-revista-para-reconhecer-os-assassinos-do-irmao-10561218>.

 
Essa imagem/cena, assim como os mecanismos de reconhecimento 

solicitados pela polícia, na época, às vezes frente a frente, às vezes em sala 
específica, porém, de maneira descuidada, permitindo que ela fosse vista, 
revelam mecanismos que almejam o impedimento da responsabilização dos 
assassinos. Como apontar diretamente um homem armado, acusando-o de 
um crime? A questão que se coloca é que a identificação de Marli produzia 
uma vulnerabilidade extrema. Não apenas como uma estratégia da polícia, 
ao longo da investigação do assassinato, mas também pelas características 
do crime, que aconteceu a partir da casa de Marli, incendiada três dias 
depois. Ela não circulava mais na sua antiga comunidade e precisou sair do 
trabalho. Todavia, a exposição na mídia produzia certa proteção.

Segundo Marli, para prosseguir na procura pelos PMs que 
mataram seu irmão e obter autorização do Estado para entrar nos quartéis 
e delegacias, um fator foi essencial: a mídia se interessou desde o início 
pelo caso. E isso foi um facilitador para o acesso de Marli a locais de risco, 
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como os quartéis. Como ela mesma afirma: “Quem garantiu a minha vida 
primeiramente foi Deus, depois a imprensa” (SOARES, 1981, p. 24). 

A repercussão da imprensa foi fundamental, quer na divulgação da 
situação, quer no acompanhamento cotidiano do calvário de Marli, haja 
vista que alguns repórteres a acompanhavam na delegacia, e isso parece ter 
sido crucial para a sua proteção. Um dos PM apontados por Marli como 
assassino do irmão, em certa ocasião, teria confessado para outra pessoa 
que só não a matou, porque estava sempre com a imprensa. 

Mas ele disse que foi duas vezes à delegacia pra me 
matar, não me matou porque eu estava com uma 
cambada de repórteres do meu lado. Isso foi dito 
dentro da delegacia. Ele falou: “vim duas vezes 
pra matar essa neguinha, mas não fiz porque ela 
tava rodeada de repórter!” Antes de ter advogado, 
qualquer coisa que havia, quando eu e meu pai íamos 
pra delegacia ou pra outro lugar qualquer, sempre 
ficavam dois ou três repórteres conosco. Repórter de 
rádio, televisão, jornal, imprensa de modo geral. A 
toda ela eu devo. (SOARES, 1981, p. 24). 

Parte da imprensa via no caso Marli uma oportunidade de noticiar 
o racismo e a perseguição a que moradores de favelas e periferias estavam 
submetidos, diante da arbitrariedade policial. Contudo, ocorreu também 
a romantização do caso por alguns meios de comunicação, ao construir a 
imagem emblemática de Marli enquanto uma mulher negra, semianalfabeta, 
pobre e favelada em busca dos responsáveis pela morte do irmão. 
Despertou-se, assim, um interesse social (ou uma curiosidade fortuita) em 
saber se Marli conseguiria ou não tal feito. Provavelmente, isso se deve aos 
contornos excepcionais que a luta de Marli estava obtendo, na época, tal 
como a visibilidade midiática e a sua circulação pelas instituições militares. 
Como Marli ousava reivindicar justiça? Será que uma doméstica, negra e 
favelada, conseguiria responsabilizar militares pelo crime cometido, em 
plena ditadura militar? São questões que possivelmente ajudaram a manter 
o interesse de parcela da sociedade e da imprensa no acompanhamento da 
jornada de luta de Marli.
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Essas questões nos fazem pensar também na forma como alguns 
casos conseguem despertar a comoção, enquanto outros não obtêm o 
mesmo sucesso. Quais são os enquadres que permitem que certas mortes 
produzam mobilização social? No conjunto de ensaios que compõem o livro 
Quadro de Guerra, Butler (2015) se dedica a pensar na distribuição desigual 
do luto como ferramenta política. A proposta da autora é compreender 
os quadros de guerra que destituem alguns sujeitos da categoria de vidas 
passíveis de luto. Pensando no contexto brasileiro, é possível analisar que 
o enquadramento bélico se constitui de maneira um pouco diferenciada, 
por conta de uma guerra que está travada mais fortemente com o inimigo 
interno do que externo (MOREIRA, 2018). 

Nesse sentido, dada a regularidade de mortes violentas de sujeitos 
enquadrados de maneira semelhante a Paulo – jovem, negro, morador de 
favela, pobre, com alguma passagem pela polícia –, a mobilização que o caso 
recebe é algo que chama atenção. Talvez uma pista para pensar a ruptura 
que o caso produz seja exatamente perceber a ação de Marli tão imediata 
ao assassinato e tão corajosamente direcionada aos aparatos da polícia, 
contrariando qualquer recomendação e/ou imposição de silenciamento.

Lélia Gonzalez (1984) explica, em seu artigo “Racismo e sexismo 
na cultura brasileira”, o fato de o “Caso Marli” ter sido levado a sério 
pela imprensa, diante de tantos outros que foram ridicularizados e/ou 
invisibilizados:

É sério porque se trata do seu irmão (e não do seu 
homem); portanto, nada melhor para neutralizar a 
culpabilidade despertada pelo seu ato do que o gesto 
de folclorizá-la, de transformá-la numa “Antógina 
Negra”28, na heroína, única e inigualável. Com isso 
a massa anônima das Arlis é esquecida, recalcada. E 
tudo continua legal nesse país tropical. (GONZALEZ, 
p. 233, 1984). 

28 Mantivemos a escrita conforme o texto acessado, tendo em vista que há um 
posicionamento epistemológico e político na estratégia de escrita da autora, ao assumir 
palavras não reconhecidas no português formal do Brasil. Gonzalez aposta numa 
linguagem que incorpora a africanização do português falado, nomeado por ela de 
“pretoguês”. (GONZALEZ, 1988a). 
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Na análise de Gonzalez (1984), Marli foi aclamada pela imprensa 
por procurar justiça pela morte de seu irmão e não de uma relação 
conjugal, apontando para uma relação fraternal de vínculo familiar. 
Além disso, ela faz um questionamento sobre a aproximação de Marli 
do mito de Antígona. Esse questionamento é interessante, porque o mito 
mostra a força de uma mulher para garantir a possibilidade de enterrar 
seu irmão. No caso de Marli, a luta não é pelos ritos fúnebres, porém, pela 
responsabilização dos assassinos, que talvez seja também uma forma de 
rito de elaboração do luto. 

Na sequência, Gonzalez (1984) mostra o risco de isolar Marli como 
uma personagem diferenciada, romantizada e no limite neutralizar sua 
potência. Quantas outras Marlis (ou Arlis) não conseguiram o respaldo da 
imprensa na sua luta? Quantas outras sucumbiram nas primeiras tentativas 
de silenciamento e intimidação do Estado? Quantos outros Paulos, nesses 
40 anos, foram mortos por forças policiais, sem que nenhum movimento 
de responsabilização tenha surgido nas devidas instâncias de investigação? 

Além disso, a “garantia de vida” através da imprensa não é muito 
perene, porque ela costuma ter validade apenas enquanto durar o interesse 
pela notícia, o que parece ter se confirmado no caso da própria Marli, a 
qual teve o paradeiro desconhecido, depois de um tempo. Ou seja, onde 
está Marli? 

A notícia mais recente que conseguimos acessar sobre o caso de 
Paulo e a situação de Marli data de 2013.29  Na atualização do desdobramento 
do processo pelo assassinato de Paulo, a informação que essa notícia 
apresentava dizia respeito às condenações: “Dos acusados de envolvimento 
na morte de Paulo, cinco foram levados a julgamento. O PM Jairo Pedro 
dos Santos Filho foi condenado a 23 anos e 8 meses. João Gomes Amorim 
Filho e José Jorge Manoel de Mattos pegaram penas de 12 anos, enquanto 
João Batista Gomes foi condenado a 16 anos e 8 meses. Moisés Luiz da 
Silva foi absolvido.” Apesar das condenações, não encontramos informação 
sobre a execução da pena. Em casos com certa repercussão, a condenação 

29 Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/domestica-botou-
tropa-em-revista-para-reconhecer-os-assassinos-do-irmao-10561218>. Acesso em: 01 
ago. 2019.
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pode ser uma forma de saciar a comoção, mas, apesar da condenação, às 
vezes há flexibilização no cumprimento da pena.

Nessa curta reportagem, o jornal O Globo resgata informações do 
assassinato de Paulo e apresenta também atualizações frágeis sobre a vida 
posterior de Marli, marcada ainda pela violência e o genocídio: “Em 13 de 
janeiro de 1993, seu filho Sandro foi assassinado e ela voltou a acusar PMs. 
Três meses depois, policiais do 18º BPM mataram o afilhado de Marli, Luiz 
Carlos Fusco, de 18 anos”. 

Assim, observa-se que a condenação isolada de alguns policiais não 
repercute na mudança estrutural de uma instituição que atua como braço 
armado do Estado e que desempenha função primordial na sustentação 
e perenidade do genocídio negro brasileiro. Em vista disso, mesmo após 
o regime ditatorial e de todas as lutas populares presentes no processo 
de redemocratização do Brasil, as Polícias Militares permanecem como 
forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro. E, assim, os policiais, em 
regimes antidemocráticos ou não, continuam a produzir intensamente 
sofrimento e morte à população negra, como no caso de Paulo ou de 
Sandro e Luiz Carlos. 

Expressões de um luto proibido e as resistências

As mulheres negras que perdem um ente querido em situações 
violentas, como foi o caso de Marli, comumente não usufruem de um 
momento de reflexão e de vivenciar a dor da perda, pois esses são substituídos 
pela procura por justiça e pela responsabilização dos culpados. Nessa busca, 
não raras vezes, as mulheres negras sentem-se impotentes e violadas, frente 
a um Estado que institucionalizou o racismo e que determina qual vida 
é digna de viver (e como viver) e qual deve ser descartada, de sorte que 
negros/as, principalmente, pobres têm importância reduzida na escala de 
valoração da vida. 

A busca pela condenação dos culpados também pode ser lida 
como uma forma de as mulheres negras evidenciarem a responsabilidade 
do Estado na produção das mortes de seus familiares, de modo a tentar 
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diminuir o peso do fracasso e da culpa que a sociedade deposita em seus 
ombros. As mulheres negras são destinadas socialmente a desempenhar 
funções de servir, proteger e cuidar e, a qualquer momento, elas podem 
ser julgadas moralmente e também judicialmente, assim como desenhadas 
como incompetentes, se algo escapa ao que lhes foi prescrito. Embora isso 
ocorra apenas discursivamente, como é a estratégia geralmente utilizada 
pelo Estado e parcela da sociedade, os quais, mesmo cientes de que um 
policial cometeu um homicídio, buscam indícios na biografia do jovem 
morto e de seus familiares para justificativa do assassinato: “a mãe não 
cuidou”, “a família é desestruturada”, “o pai é alcoólatra”, “o irmão já teve 
passagem pela polícia”, “o jovem era traficante” entre outros.  

Nas falas de Marli, observa-se que a luta pela responsabilização 
envolve a necessidade de “provar” a idoneidade do familiar morto. Parece 
que a possibilidade de compaixão e o direito ao luto e à justiça estariam 
atrelados ao não envolvimento com atividades criminosas. No relato 
de Marli, há um investimento grande em contestar as versões policiais 
que associavam o irmão a crimes. Entretanto, mesmo num cenário de 
envolvimento com práticas ilícitas, esse desfecho (o assassinato) deveria 
produzir responsabilização do Estado. Parece que o reconhecimento de que 
o assassinato seria da mesma forma um crime aparece no questionamento 
de Marli à razão de os policiais não apreenderem seu irmão novamente e o 
deixarem preso, se ele era culpado de alguma coisa.

Geralmente, as mães ocupam um lugar destacado nas dinâmicas de 
culpabilização familiar, incidindo, muitas vezes, no aumento do sofrimento 
delas. Marli menciona, em seu livro, que percebia que o calvário de ir nas 
delegacias não seria suportável para a mãe: “Geralmente ia com meu 
pai. Teve uma vez que minha mãe não aguentou ficar olhando pra eles. 
Expulsaram ela, porque, poxa, por muito que eu e meu pai se contesse, mas 
ela é mãe, a que mais sente, a que perdeu... ficou nervosa, começou a chorar, 
gritar, então botaram ela pra fora do DPO; se quisesse, que esperasse lá 
fora.” (SOARES, 1981, p. 24). A voz de Marli reverbera e ecoa de forma 
intensa, ao encontrarmos a informação de que, anos depois, ela mesma 
vivenciou a morte de seu filho, Sandro. “Mas ela é mãe, a que mais sente, a 
que perdeu...” (1981, p. 24). 
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De certo modo, Marli retrata que a cada nova tentativa em localizar 
os responsáveis pelo crime é um modo intenso e sofrido de reviver a perda. 
Além disso, as mulheres comumente são submetidas a outras formas 
de violências institucionais, tal como a intimidação nos momentos de 
reconhecimentos dos culpados, como ocorreu com Marli. 

Em recente pesquisa sobre o genocídio da população negra, 
em que se destaca a narrativa de mães que tiveram seus filhos mortos 
pela polícia, a psicóloga Vivane Cunha (2019) chama atenção para 
importantes aspectos da engrenagem genocida do Estado antinegro, o 
qual mata os filhos e silencia as mães, seja pela ameaça, caso busquem 
a responsabilização dos culpados, seja pela dor medicalizada de 
tão insuportável que se apresenta. A pesquisa apresenta também as 
resistências a esse cenário desolador. 

As vozes das mães tencionam os discursos hegemônicos 
e oficiais que usam do poder e da violência para 
apagar as histórias dos seus filhos e as delas. Desde 
a diáspora africana/negra, as vozes negras têm sido 
confiscadas para dissimular e expandir o genocídio 
negro em curso no Brasil. Logo, a restituição da fala e a 
amplificação das vozes negras que denunciam o Estado 
genocida e lutam por transformação social são forças 
políticas de resistência e luta das comunidades negras, 
principalmente, quando articuladas coletivamente. 
(CUNHA, 2019, p. 192).

Por conseguinte, pode-se considerar que, para Marli, ecoar a sua 
voz na busca da responsabilização dos assassinos do irmão teve uma função 
importante, por um lado, ao fazer contraposição aos discursos oficiais 
sobre o assassinato do seu irmão e, por outro, na elaboração do sentimento 
de culpa e, até mesmo, do luto, por ela não ter acompanhado Paulo durante 
o percurso da casa até o local do assassinato, conforme demonstra esta 
passagem do livro Marli Mulher: 

Perguntei: pra onde vocês vão levar meu irmão? “Pra 
54”. Acreditei, porque já tinham levado uma vez! 
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Acho que foi Deus, porque se tenho aquela noção do 
que ia acontecer, tinha morrido junto com ele, me 
atracava com eles, íamos morrer nós dois. (SOARES, 
1981, p. 13).

Ao Marli ocupar uma posição de linha de frente na busca por justiça, 
em plena ditadura militar, construíram midiaticamente uma imagem de 
uma mulher que tudo aguenta e suporta, geralmente atribuída às mulheres 
negras tidas como guerreiras e detentoras de uma força sobrenatural, 
mesmo quando elas dão claros sinais de que lutar sozinhas contra o Estado 
genocida é extremamente adoecedor.  

Ainda lembro da primeira vez que a vi. Apesar de 
viver uma situação tão difícil, até mesmo trágica, ela 
não despertava piedade, estava longe de ter um ar de 
“coitadinha”, Marli me transmitiu – e isso sinto até 
hoje – muita força, muita coragem e determinação, 
tranquilidade e confiança em si mesma, apesar de 
muitas vezes dizer que se sentia nervosa, preocupada, 
e revelar uma certa descrença na própria justiça... 
(SOARES; ROCHA; MORAES, 1981, p. 8).

Tem-se, portanto, nessa percepção uma impossibilidade de 
permitir/aceitar o sofrimento de Marli e ter compaixão, apesar de a própria 
Marli relatar seu sofrimento de maneira muito clara, dizendo-se nervosa 
e preocupada. O feminismo negro, desde o discurso de Sojourne Truth30, 
evidencia que a fragilidade e o respeito ao sofrimento são direitos garantidos, 
sobretudo, às mulheres brancas. “Eu pari treze filhos e vi a maioria deles ser 
vendida para a escravidão, e quando eu clamei com a minha dor de mãe, 
ninguém a não ser Jesus me ouviu! E não sou uma mulher?” questiona 
Sojourne Truth, em 1851, ao ver sua dor e a sua condição de mulher 
negra serem negadas. O racismo desumaniza o/a negro/a, de modo que os 
sofrimentos em seus corpos não são registrados. 

30  Sojourner Truth, escritora e abolicionista afro-americana, questiona, em seu discurso 
denominado “Não sou uma mulher?”, em 1851, na Convenção dos Direitos da Mulher, 
como ela era vista pela sociedade, considerando que o modelo universalizado de mulher 
não condizia com sua experiência.
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Logo, a força que a mulher negra encontra para lutar cotidianamente 
pela vida não é algo natural ou proveniente de uma força sobrenatural. 
“É a urgência da luta pela sobrevivência em um mundo antinegro que 
mobiliza suas forças.” (CUNHA, 2019, p. 161). Assim, a origem de tal 
força é decorrente de experiências concretas de um passado marcado pela 
escravização (DAVIS, 2016), que continua a reafirmar as suas marcas no 
presente. Dessa maneira, “[...] não se pode exigir que todas as mulheres 
negras suportem o peso das opressões sozinhas, tampouco que possuam 
as mesmas formas de resistência e estratégias de sobrevivência.” (CUNHA, 
2019, p. 161). Em outras palavras, a responsabilidade de romper com 
processos violentos de silenciamento não são apenas dessas mulheres, mas 
de todas e todos que lutam por um outro projeto de sociedade.

Considerações finais

mangue-vermelho
a vala comum

para o corpo marrom
é adubada pelas

histórias
é ninada pelas 

vozes
é nutrida

pelas avós
por aquelas que

dormiram
o sono da injustiça

as avós do corpo
comum

jogado deitado
emprestando

o marrom ao solo
as avós

ninam memórias
e cantam ...

(ARRAES, 2018, p. 24)
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A escritora, cordelista e poetisa brasileira Jarid Arraes faz essa 
poesia em homenagem a Débora Maria da Silva, uma das fundadoras 
do movimento Mães de Maio/SP, e às demais mães que integram esse 
movimento. Uma poesia que carrega a dor de mulheres que choram 
pelos corpos negros mortos, porém, que carrega também o canto, a voz, a 
memória que precisa ser preservada e o acolhimento, como na continuação 
da poesia: “[...] filho nos ouça o riso. Existiram cantos e contos. Deita teu 
rosto na vala imaginando ser nossos ombros.” (ARRAES, 2018, p. 25). Nesse 
sentido, a história de Marli nos interpela de maneira intensa. A voz de uma 
mulher que, ainda na década de 1970, denuncia a morte de seu irmão. São 
irmãs, são mães, são avós, são tias. Cobra a forma como a violência, na 
história de Marli, vai confrontá-la no exercício de muitas dessas posições 
ocupadas na sua família: foi o irmão, depois o filho, depois o sobrinho. 
Quantos mais?

A história de Marli nos põe a pensar sobre a permanência das 
práticas genocidas, ao longo das transformações políticas brasileiras. 
A regularidade e a perversidade das engrenagens que reproduzem 
cotidianamente as mortes e o silenciamento. A possibilidade de 
expressar esse luto e de lutar pela responsabilização do Estado é negada 
também, porque aceitá-la seria descortinar a face genocida do Estado 
direcionada intensivamente à juventude negra e indicaria a necessidade 
de reparação dessas mortes. Além do mais, o genocídio negro, em suas 
múltiplas facetas, produz diariamente violências e mortes - social, 
simbólica e física - às mulheres negras, por representarem potentes forças 
de resistências ao Estado genocida e de preservação das comunidades 
negras (ROCHA, 2017). 

Quando surgem debates sobre o cenário atual, pós-2016, como um 
cenário de perda de garantias constitucionais e de abalo da democracia, 
compreender a permanência do genocídio imposto pelo estado antinegro, 
no Brasil, nos faz questionar quais vidas estavam garantidas em períodos 
ditos mais democráticos. Isso não significa que não devemos estar atentos à 
intensificação da necropolítica, todavia, que é preciso compreender como a 
alguns corpos até mesmo a resistência é negada ou usada como justificativa 
para a morte, como nos autos de resistência.
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Importante ressaltar que um forte sinal de intensificação do 
cenário genocida como política, cada vez mais explícita do Estado, pode 
ser percebido no modo como a chamada “crise econômica” está sendo 
utilizada como argumento para o recuo das políticas públicas vinculadas a 
direitos sociais, como educação, assistência social e saúde. Por outro lado, 
há um direcionamento de recursos para as políticas públicas de segurança, 
justificadas por discursos de combate à criminalidade. Tal justificativa só se 
sustenta no reforço e manutenção da figura de um inimigo a ser abatido, o 
qual, como mostra a regularidade do genocídio no Brasil, será direcionado 
ao corpo negro.

Nesse sentido, a imagem de Marli caminhando entre policiais 
enfileirados, na saga que enfrentou para o reconhecimento dos responsáveis 
pela morte do irmão, é uma referência histórica a nos lembrar que a 
resistência e a coragem precisam ser proporcionais à intensidade das 
violências. É também a imagem da luta e da não desistência diante de um 
cenário tão cruel.
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POLÍTICA E RESISTÊNCIA PARA
 JOVENS NEGRAS FEMINISTAS:

 SENTIDOS, ARTICULAÇÕES 
E AFETOS

Ana Cecília Ramos Ferreira da Silva
Marcos Ribeiro Mesquita

Introdução

A geração, o gênero e a raça são os três marcadores sociais da 
diferença considerados centrais nesta pesquisa, para pensar as experiências 
de mulheres negras jovens feministas que compõem e atuam junto ao 
cenário de militância política aqui investigado. A relevância de tais 
categorias na construção das trajetórias das protagonistas deste estudo 
se dá pela compreensão de que elas resultam de processos compostos 
historicamente, socialmente e culturalmente, os quais tomam como base 
elementos biológicos para materializar a desigualdade no corpo. Assim, a 
partir dessa marcação, “[...] a presença ou ausência da vagina, do pênis, 
a cor da pele, a textura do cabelo, entre outras passam a ser referências 
a partir das quais relações de poder desiguais são tecidas e articuladas, 
trazendo o corpo para arena política.” (BORGES, 2013, p. 33).

No contexto brasileiro, os temas de gênero, geração e raça podem 
ser discutidos sob o ponto de vista de várias abordagens; na Psicologia, 
quando analisados isoladamente, podemos perceber a existência de uma 
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tradição que trata, por diferentes ângulos, essas temáticas. No entanto, 
quando se propõe a interseccionalidade desses temas, há ainda um campo 
a se percorrer e aprofundar, pois só muito recentemente a produção de 
pesquisas com base nessa perspectiva ganha destaque.

Assim, por se tratar de uma área de estudo que ainda está 
incorporando tal perspectiva às suas práticas de pesquisa, fica evidente a 
atual necessidade e a importância de se pensar a interlocução de diferentes 
marcadores identitários, através de um olhar atento às diversidades e aos 
modos como eles dialogam e se apresentam, circunscrevendo coletiva e 
subjetivamente as vidas de diferentes sujeitos.

A interseccionalidade, categoria que surgiu dentro do feminismo 
negro norte-americano – mas que já se pluralizou e está presente em 
discussões feitas pelas feministas do Sul-Global –, é usada por autoras 
feministas (PISCITELLI, 2008; BORGES, 2013; SILVEIRA, 2013; 
AKOTIRENE, 2018), com o objetivo de relacionar diferentes sistemas de 
poder e opressão que operam sobre a vida das mulheres – em especial, 
das mulheres negras –, sem hierarquizar qual deles é mais importante, no 
processo de formação subjetiva. 

Neste texto, propomos discutir, junto com cinco jovens negras 
feministas, suas concepções e olhares a respeito da política e da resistência, 
conceitos caros para se pensar o atual cenário de participação. Por meio 
de suas narrativas, buscamos atentar não só para os sentidos atribuídos a 
cada uma dessas categorias, mas também tentamos entender como elas se 
articulam, tanto entre si quanto nas trajetórias de militância das mulheres 
negras jovens que protagonizam esta pesquisa. 

As protagonistas deste trabalho, aqui apresentadas como Nátaly, 
Stephanie, Carol, Evelyn e Rayza31, são mulheres negras jovens que possuem 
diferentes inserções nos movimentos feministas da cidade de Maceió 
e, embora compartilhem experiências de vida – resultado dos processos 

31 Os nomes são fictícios e uma homenagem às negras jovens que se destacam no cenário 
brasileiro, devido a suas diversas formas de ativismo. São elas: a ativista e colunista da 
Marie Claire, Stephanie; a youtuber Nátaly Neri; a cantora de funk Mc Carol; a graffiteira 
Evelyn Queiroz, mais conhecida como Negahamburguer; e a digital influencer negra 
mais seguida nas redes sociais, Rayza Nicácio.
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e discursos que engendram suas vidas num lugar de não-privilégio, em 
relação a outras mulheres –, existem singularidades que as posicionam 
em lugares distintos, quer no campo da política, quer na composição do 
cenário feminista local. 

Cada uma dessas jovens vivencia os feminismos à sua maneira: 
produzindo conhecimento científico na academia; participando 
organizadamente em coletivo feminista e de classe; ressaltando a organização 
na internet e o ativismo digital como forma de militância; buscando, numa 
organização partidária de esquerda, espaço para organização política das 
mulheres pela democracia; ou, ainda, articulando feminismo negro e 
militância LGBT.

Em comum, todas as jovens possuem um entendimento em relação 
às discussões que tocam as mulheres e as juventudes negras; a maioria 
delas reside nas periferias da cidade e estava no momento da realização 
da entrevista cursando o ensino superior. Essa última característica, 
embora não tenha sido pensada a priori, mostrou-se bastante importante 
na caracterização do perfil das entrevistadas e revelou, ainda, o quanto 
os programas sociais de acesso ao ensino superior impactaram as suas 
trajetórias.32 Apesar de reconhecerem a importância de ocupar esse espaço 
majoritariamente branco e burguês – conforme, em geral, parece ser a 
universidade –, as jovens ressaltaram em suas narrativas o quanto esse 
acesso era a exceção e não a regra das juventudes negras – sendo, parte 
delas, a primeira da família a ingressar esse espaço. 

32 O Programa Universidade para Todos (ProUni), o Fundo de Financiamento Estudantil 
(FIES), o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (REUNI), bem como a implementação de cotas para indígenas, negras, negros 
e estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas são políticas de acesso 
ao ensino superior frequentemente destacadas pelas entrevistadas, políticas essas que 
redesenharam o perfil das ingressantes das universidades. Uma pesquisa da Associação 
Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), 
realizada em 2018, mostra que, em 15 anos, as ações afirmativas elevaram o número de 
estudantes pretos e pardos de 160.527 para 613.826, com variação de 282%. Além disso, 
informa que 70,2% dos estudantes vivem em famílias com renda per capita mensal de 
até um salário mínimo, desmistificando a ideia de que os estudantes das universidades 
federais são das classes sociais mais favorecidas. Todas essas políticas estão ameaçadas 
com os recorrentes cortes na educação superior, promovidos desde a posse do novo 
governo, iniciado em janeiro de 2019. 



224 Érika Cecília Soares Oliveira | Marcos Ribeiro Mesquita | 
Tatiana Machiavelli Carmo Souza (Org.)

A seguir, buscaremos, por meio das narrativas das jovens, 
compreender quais são suas concepções acerca dos temas da política 
e da resistência. De antemão, frisamos que os significados atribuídos a 
essas duas categorias dialogam, aproximando-se em muitas definições 
aqui compartilhadas pelas mulheres negras jovens feministas. Ademais, o 
feminismo negro surge nesse contexto como um importante espaço para 
construção de resistências políticas, dando sentido às interlocuções entre 
essas duas categorias.

Política como ferramenta para a transformação social e 
pessoal

De maneira geral, Nátaly, Stephanie, Carol, Evelyn e Rayza 
possuem uma concepção sobre a política como um mecanismo para se 
alcançar mudanças na sociedade. Todas, em alguma medida, acreditam 
ser possível transformar a realidade, a partir do engajamento político, que 
se dá não só pela via da participação formal, mas também pelas escolhas 
e posicionamentos cotidianos, nas relações interpessoais e diálogos 
estabelecidos entre os pares, e ainda no fato de resistirem politicamente ao 
extermínio das juventudes negras.

Além disso, podemos observar que elas se colocam no cenário 
político em disputa com base em duas concepções de política. A primeira, 
como via de transformação; e a segunda, como mecanismo de resistência 
– ambas estarão relacionadas à questão da sobrevivência, especificamente, 
por meio de suas condições de gênero, raça e geração.

A política, na compreensão de Stephanie, uma das jovens que se 
constitui na participação via movimentos sociais e partido político, “[...] 
nada mais é do que a gente conseguir mudar o que não funciona e o que 
pode vir a ser melhor, então, para mim, quando eu discuto política, eu 
discuto mudanças: de sistema, de realidade, de conjuntura,”

Essa compreensão da política revela uma dimensão importante de 
ser pensada, que é a política como via possível de transformação social. 
Podemos entender que sua inserção em grupos e coletivos estudantis 



225FEMINISMOS, PSICOLOGIA E RESISTÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS

e feministas vinculados às instâncias partidárias é um exemplo de sua 
aposta numa dimensão da participação política mais institucional. Essa 
compreensão de política, elaborada na narrativa de Stephanie, somada à 
sua trajetória de militância, dialoga com uma das concepções de política 
encontradas em outras pesquisas, como a de Mesquita e Oliveira (2013, 
p. 382), onde ela é concebida “[...] através da participação, das ações 
coletivas e de protesto, dos processos de luta e reivindicação, das escolhas 
de representantes.” 

Nátaly, ao refletir sobre o que é a política e como que ela se articula 
em sua vida, traz uma dimensão que entende que todos os embates, os 
conflitos e os processos que ela trava diariamente são reflexo de como ela se 
situa frente às coisas – e isso é fazer política. Ela nos diz: 

Política é tudo, é o que eu emprego enquanto diálogo, 
o que eu tento modificar, eu acho que a política está 
muito relacionada a isso, a essa dialética das coisas. É 
nas discussões, naquilo que a gente propõe discutir, 
nas pautas, naquilo que a gente acredita, por exemplo, 
eu acredito que uma política, um estabelecimento, o 
que está posto aí enquanto proposta, ou então a lógica 
vigente não é interessante, não me atende... então, a 
gente parte para a luta, assim, contra essa lógica posta, 
colocada no cenário. Então, a nossa luta está sempre 
anti, né? Ao que está posto, colocado, enfim, nos 
espaços sociais. (Nátaly, 24 anos).

A ideia de que “a política é tudo”, colocada por Nátaly, dialoga com 
a compreensão de que “a política a gente faz todo dia”, apresentada por 
Rayza, ao entender que ela se faz presente em diversos espaços. A política 
como transformação social está igualmente presente nos de(em)bates 
postos além das instâncias partidárias. Política, para Rayza, é um canal 
que possibilita a conquista de algo que está sendo reivindicado: “Política 
é o movimento feminista, é o movimento negro, não só os vereadores e 
deputados, mas tudo que a gente consiga ocupar algum espaço, ganhar 
alguma coisa, desconstruir com alguma coisa. Política a gente faz todo 
dia.”
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Essa concepção da política, surgida nas narrativas, sinaliza 
a necessidade de não limitar sua compreensão aos espaços que 
constituem a arena da política formal, estendendo-a ao que podemos 
denominar, com base em Mayorga, Castro e Prado (2012), a uma 
política da vida cotidiana, feita a partir da ação e mobilização 
realizadas em espaços onde as juventudes habitam e convivem, como 
suas casas e universidades. A política da vida cotidiana é uma forma 
que as e os jovens encontraram que “[...] interroga a sociedade e suas 
práticas de opressão em novos espaços que não têm a pretensão de 
autonomear, ou de produzir efeitos sobre as instituições políticas.” 
(CASTRO; NASCIMENTO, 2013, p. 360).

É nesse sentido que vamos compreender o que Evelyn concebe, 
quando considera que “a política é ser”: 

No campo como um todo, eu acho que política é isso, 
é ser. [...] A gente precisa discutir muito sobre, mas 
uma das coisas no “político do Brasil”, vamos dizer 
assim, que me aflige muito é o fato da esquerda não 
conseguir chegar na periferia, porque a esquerda 
não fala a língua da periferia, por exemplo. Então, 
dificilmente, a gente vai conseguir chegar com um 
discurso político na periferia. A partir de mim e do 
que eu faço, do que eu falo, sem confronto, sendo e 
construindo, é uma forma de política. [...] É aquela 
coisa do eu ser quem eu sou e o que eu quero e os 
meus pensamentos, sem precisar impor para o outro. 
Eu estou aqui me colocando visível. Mulher, preta, 
visível e você está vendo. A partir daí a gente começa 
a dialogar sobre. (Evelyn, 21 anos).

A política, no sentido apreendido pelas mulheres negras jovens que 
protagonizam este estudo, funciona como meio e causa da transformação que 
se dá no social, mas que também perpassa o âmbito pessoal. Posto isso, ela 
não é entendida como um movimento com pautas e demandas específicas, 
mas “[...] como o de busca de alternativas à realidade posta que tanto pode 
expandir a posição do sujeito para outras fronteiras desconhecidas, como 
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revolver a ordenação cristalizada da realidade.” (MAYORGA; CASTRO; 
PRADO, 2012, p. 19). Para essas autoras e esse autor, a questão subjetiva 
chama para si o “político”, que, ao imbricar-se como ação engajada, afeta 
um corpo concreto e histórico, marcado por gênero, raça e posição social. 
É essa imbricação entre o político e o pessoal que parece dar sentido ao que 
elas ressaltam, em suas narrativas. 

A compreensão da política, no sentido atribuído por Carol, ganha 
contornos de resistência, quando ela afirma: 

[...] na minha vida o que é política, o que eu faço 
hoje, é sair de casa todos os dias para estudar, bem 
mais perto de uma formação, saber que vou ser a 
primeira da família a me formar; ser negra jovem e 
não engravidar na adolescência; e voltar para casa 
viva. Sair na TV e não foi no plantão de polícia, sabe? 
O contradizer a estatística? É uma afirmação política. 
(Carol, 22 anos).

Carol, ao afirmar a própria existência nessa sociedade desigual, 
racista-sexista, destaca que o fato de estar viva e ocupando espaços de 
resistência, como a universidade – contrariando todas as estatísticas, como 
ela faz questão de ressaltar – é o real sentido do que para ela a política 
significa. Na narrativa de Evelyn, como frisado mais acima, essa é uma 
questão que também se faz presente quando ela assevera que “[...] eu estou 
aqui me colocando visível. Mulher, preta, visível e você está vendo.”

Se dialogarmos com Maheirie  et al. (2012), veremos que esse 
posicionamento de Carol – (com)partilhado também por Evelyn – pode 
ser compreendido como um fazer-se ver e ouvir, uma busca para ser 
contada como uma parcela que existe e resiste. Nesse caso, a política se 
apresenta como resistência ao extermínio e genocídio da população jovem 
negra, e isso se dá por meio da ocupação dos espaços públicos, onde estar 
na universidade ou estar sendo representada na mídia, de forma positiva, 
surge como uma conquista que também é uma afirmação política. Assim, 
pode-se tornar visível aquilo que, na configuração vigente, não pode ser 
visto (MAHEIRIE  et al., 2012): a vida das juventudes negras.
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Se tomarmos as contribuições de Rancière sobre a política, 
poderemos compreender, com base em sua obra O desentendimento: 
política e filosofia, que a ação dos sujeitos políticos é um ato que passa 
a contar os não contados, como as mulheres negras, as e os LGBTS, as 
juventudes periféricas etc. Para o autor, a política existe, porque os não 
contados conseguem, pelo enfrentamento, colocar em perigo o sistema 
dominante que anula os conflitos, diferenças e resistências. Em suas 
palavras, a política existe 

[...] porque aqueles que não têm direito de ser 
contados como seres falantes conseguem ser 
contados, e instituem uma comunidade pelo fato de 
colocarem em comum o dano que nada mais é que o 
próprio enfrentamento, a contradição de dois mundos 
alojados num só: o mundo em que estão e aquele em 
que não estão, o mundo onde há algo “entre” eles e 
aqueles que não os conhecem como seres falantes e 
contáveis e o mundo onde não há nada. (RANCIÈRE, 
1996, p. 40). 

Ao olharmos para o sentido da política, na perspectiva dada por 
Rancière, onde as relações intersubjetivas instauradas na cena política se 
configuram num jogo comunicativo e dissensual e que são desenvolvidas 
para auxiliar os indivíduos a se constituírem como sujeitas/os emancipadas/
os que ameaçam a ordem (LELO; MARQUES, 2014), poderemos entender 
como as mulheres negras jovens feministas que protagonizam este estudo 
se colocam no cenário político em disputa, a partir dessas concepções de 
política. 

A resistência como processo de luta: por mudanças, 
sobrevivência e valorização

Na literatura, a relação entre as temáticas das juventudes e resistência 
se dá, de acordo com Zanella et al. (2012), em função dos posicionamentos 
de confronto em defesa de direitos sociais ou contra determinados poderes 
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hegemônicos. Esses posicionamentos, contudo, acontecem com maior 
predominância nos atos cotidianos, por meio de práticas ordinárias que se 
inovam e renovam, nas práticas de resistência apreendidas pelas juventudes. 
Ao falarem sobre tais práticas,

[...] as/os jovens estão construindo modos de 
resistir às formas de sujeição e submissão que lhes 
são imputadas, e ao esquecimento e aos processos 
de marginalização e homogeneização a que são 
relegados. [...] re-eXistem na medida em que se 
afirmam como sujeitos, via ato criador, e intervêm 
nos mecanismos que negam o que os singulariza. 
Essa resistência é constituída, portanto, na produção 
daquilo que os difere, na demarcação de novos 
possíveis, e fundamentalmente, na afirmação da vida 
que se entretece na relação com outros. (ZANELLA, 
et al., 2012, p.129).

Muitas das compreensões atribuídas às temáticas da política e da 
resistência se aproximam e dialogam. Desse modo, não é de se estranhar 
que um mesmo significado seja atribuído a mais de uma concepção ou 
que, ainda, elas surjam nas narrativas das mulheres negras jovens, dando 
sentido uma a outra.

Logo, a concepção de resistência é, conforme Nátaly e Stephanie, 
processo que também é político. Ou seja, resistir é lutar por mudanças 
em diversos âmbitos da vida, quer nos espaços públicos, quer nos espaços 
privados. A resistência, no sentido atribuído por Nátaly, é “[...] um 
processo político também, porque resistir para mim é enfrentar. [...] Eu 
vou ocupar isso aqui, eu vou lutar dentro desse contexto, nos contextos de 
opressão no geral... Então, a política é uma forma de resistência também. 
Eu resisto politicamente.” Esse caráter político da resistência se dá, de 
acordo com Oliveira e Marques (2016), por sua capacidade de promover 
um movimento de não enquadramento e de não adaptação a determinados 
formatos, os quais podem gerar novas realidades. Vai ser, justamente, o 
potencial político da resistência que tornará possível questionar o que está 
vigente na sociedade (CASTRO, 2012).
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Essa possibilidade da resistência, ao colocar em questão a ordem 
vigente e a capacidade de gerar novas realidades, se aproxima da concepção 
trazida por Stephanie, que a entende como uma maneira de lutar por 
mudanças. Como ela nos diz, 

[...] a resistência nada mais é do que lutar por uma 
mudança, entendeu? E a gente resiste em formas 
muitas pequenas, que às vezes as pessoas nem 
percebem, né? [...] Então, resistência significa você 
estar firme, vivo, poder dar continuidade seja a sua 
família enquanto fator genético, seja seus princípios 
e ideologias que você defende. Então, para mim, 
política é resistência e lutar e ir até o fim no que a 
gente acredita. (Stephanie, 24 anos).

A aproximação entre as categorias da política e resistência, dada 
por Nátaly e Stephanie, ao conceberem, respectivamente, que “eu resisto 
politicamente” e “política é resistência”, já surgiu anteriormente na narrativa 
de Carol, ao compreender o fazer política como um processo de resistência 
ao extermínio da vida das juventudes negras.

As categorias de política e resistência parecem estar, nas narrativas 
das negras jovens, intrinsecamente interligadas. Essa relação vai ganhar 
forma e sentido em uma dimensão subjetiva vinculada aos processos de 
sobrevivência que interpelam suas vidas – atravessadas pela intersecção 
entre gênero, geração e raça e, ainda, pela classe. Rayza, Carol e Evelyn 
realçam, em suas falas, uma compreensão de resistência que se dá no 
cotidiano, por meio do enfrentamento às múltiplas formas de violência 
que acompanham as estruturas de opressão/dominação na diáspora e que 
recaem sobre as mulheres negras (CARDOSO, 2012).

Rayza, ao refletir sobre o que é resistência, apela à dimensão da 
sobrevivência para dar sentido ao que compreende. Para ela, o fato de 
conseguir (sobre)viver num contexto que não é favorável à vida das 
mulheres negras, principalmente das jovens e lésbicas ou bissexuais, é o 
verdadeiro sentido do que pode ser a resistência. Diante desse cenário, 
resistência, para Rayza, parece ser condição: 
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Só de estar viva eu acho que sou bem resistente, 
porque quantas meninas da onde eu venho já não 
morreram, não se envolveram com tráfico, morreram 
até no parto, entende? Só de estar viva eu acho que já 
sou muito resistente, por ser mulher, por ser negra, 
por ser bissexual numa família aonde há extrema 
homofobia, sabe? Só de estar viva e acordar todos os 
dias, por que quantas vezes eu não acordei e “Poxa, de 
novo tudo isso, escutar as mesmas coisas?”, quantas 
vezes eu pensei se não era mais fácil estar morta, sabe? 
Não precisar enfrentar isso tudo. Então, só de estar 
viva eu já acho que isso é resistir, você dizer “Não, eu 
estou aqui!” já é resistência”. (Rayza, 20 anos).

A concepção de resistência como sobrevivência confere um aspecto 
subjetivo a essa categoria que revela não só os entraves e as lutas cotidianas 
para manter-se viva, mas também reforça a compreensão de que o pessoal 
é político, que muito já se discutiu nos feminismos. Assim como Rayza, 
Carol vai encontrar, em sua trajetória pessoal, marcada por dificuldades 
e desafios decorrentes da sua condição de mulher negra jovem pobre, o 
significado para definir o que é resistência.

Para falar sobre resistência, Carol reflete sobre como é ser uma 
mulher negra jovem: 

Resistência é, como eu disse no começo, minha pele 
tem sido o manto da minha resistência. O fato de que 
tem semanas que eu não tenho nem o dinheiro da 
passagem para estudar aquela semana. E aí eu tenho 
um problema muito sério em casa e eu tinha que fazer 
trabalhos acadêmicos dos outros para ter dinheiro 
para vir estudar. E aí teve uma vez que eu perdi um 
trabalho, a prova final, porque eu tive que fazer o 
trabalho dos outros para ter dinheiro para estudar e 
fazer a prova, né? E é aí que isso afirma, o que é que 
estou fazendo aqui? Eu tô aqui por quê? Eu tô aqui 
pra quem? E o saber por quê que estou aqui todos os 
dias, estudando, fazendo o que eu faço, é um manto de 
resistência. Mas eu sei que todos os dias quem acorda 
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cedo, sai da periferia e vai para o bairro nobre, sem 
café da manhã, é resistência. Resistir, ser negra jovem 
no Estado de Alagoas, aqui no Nordeste, e acordar 
todos os dias é uma resistência. É como eu falei, eu 
não sou da periferia, eu não sou da favela, mas sou 
pobre e é uma resistência isso. Ser negro e estar vivo 
é uma resistência. Eu passei dos 20, é uma resistência. 
Eu estou com 22 e não engravidei, é uma resistência. 
Estou conseguindo me formar e sou negra, é uma 
resistência. Precisei da luta de outras pessoas para 
estar aqui. (Carol, 22 anos).

Podemos compreender essa concepção que aproxima resistência 
aos aspectos subjetivos das (sobre)vivências das mulheres negras jovens, a 
partir de Oliveira e Marques (2016), duas autoras que trabalham a questão 
das resistências nas histórias de vida e políticas públicas das juventudes:

Compreendemos como re(x)istência a possibilidade 
de criação de versões próprias de subjetividades, ou 
seja, modos de ser que procuram escapar, de certo 
modo, dos processos de assujeitamento. A resistência 
é algo que faz parte das relações humanas e que se 
configura como um movimento de reelaboração 
de si mesmo e de formas outras de vida, diferentes 
das predeterminações das sociedades de controle. 
Persistência em dar vida à sua própria existência. 
Essa resistência se constrói a partir das experiências 
de vida, da família, de grupos de referência; e se volta 
à construção de formas plurais de ser. (OLIVEIRA; 
MARQUES, 2016, p. 1209, grifo nosso).

Carol, ao afirmar que “precisei da luta de outras pessoas para 
estar aqui”, dá sentido ao que as autoras mencionam sobre a resistência 
se construir a partir das experiências de vida, da família e de grupos de 
referência. Ainda nesse contexto de compreender a resistência como 
sobrevivência, como estar viva, Evelyn, realça a perspectiva do cuidado: 
tanto de si, quanto da outra. Como ela diz: 
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Eu gosto de pensar que eu vivo resistência. Desde as 
pequenas coisas de, sei lá, não desistir do curso, por 
exemplo, eu acho que foi muito de resistência mesmo. 
[...] Então, das pequenas coisas... Acho que dizer não 
para coisas que você achava que não podia dizer não 
é resistência. [...] resistir é você impor que você está 
ali e também impor quando você não pode estar ali. 
É você cuidar de você. Eu acho que resistir, para mim, 
no movimento negro foi aprender a cuidar de mim e, 
a partir do que eu aprendi de cuidar de mim, cuidar 
do outro. Ver o outro com os mesmos olhos que eu 
estou tentando me ver. E isso vale para tudo: para o 
movimento estudantil, para o movimento negro. [...] 
Então, resistência também é para mim, cuidar de mim 
[...] Eu tenho que estar viva, eu tenho que estar aqui, 
eu tenho que estar bem para resistir. (Evelyn, 21 anos).

Essas concepções que aparecem nas narrativas das mulheres 
negras jovens podem aqui ser entendidas como mais um exemplo do 
compromisso em manter vivo o processo histórico de luta e resistência de 
suas antepassadas – que atravessou a diáspora e a ancestralidade africana, e 
que hoje se faz presente nas relações de afeto, cuidado e respeito construídas 
entre as mulheres negras. Essa relação ganha importância central na 
construção teórico-política do movimento feminista protagonizado pelas 
mulheres negras: o feminismo negro. 

Feminismo negro como resistência política

No contemporâneo, uma das questões que se articula diretamente 
com o feminismo negro é justamente a das trajetórias de resistência e luta 
das mulheres negras. Em específico, trata-se do compromisso político-
afetivo em resgatar a memória afetiva e a história de outras mulheres 
negras, de modo que possam ser criadas estratégias para a valorização das 
vidas negras. Stephanie realça essa importante dimensão da resistência no 
feminismo negro, em sua narrativa. Ela assinala: 

Quando o feminismo negro começa a debater a 
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realidade da mulher negra, começa a trazer para 
a mulher negra espaços que elas não imaginavam 
que teriam, que poderiam ocupar, e são espaços 
que eu acredito que só tendem a crescer. E tem um 
movimento muito interessante que o movimento das 
mulheres negras estão fazendo que é de reconstruir 
e resgatar a história de outras mulheres negras que a 
gente não conhece na atualidade, que foram mulheres 
militantes, ativistas que a gente não conhece, e que são 
importantíssimas para a formação de outras mulheres 
negras, porque dá a subentender e entender no nosso 
subconsciente que nós vivemos num processo de 
resistência constante. E resistência dentro do viés 
político é extremamente essencial, porque te tira 
do conformismo, faz você acreditar que de fato as 
coisas não funcionam do jeito que são, e que a tua 
linhagem, as mulheres que vieram antes de tu lutaram 
e resistiram. E o teu papel é fazer com que o sangue 
daquelas mulheres seja perpetuado e validado para 
o resto da tua geração, e das outras gerações. Então, 
o fator positivo é a questão do histórico, do nosso 
histórico, das nossas mulheres e enquanto fator de 
visibilidade para a nossa luta continuar e ocupar 
outros espaços. (Stephanie, 24 anos).

Pensar a própria trajetória de militância, tendo em vista as trajetórias 
de outras mulheres negras, parece ser uma forma não só de resgatar a 
memória afetiva e de luta de suas ancestrais, mas igualmente um meio de 
valorizar as práticas e experiências históricas de resistência aos processos 
de opressão que as submeteram – e continuam a submeter –, às situações 
de violências em decorrência das condições de gênero e raça. Stephanie, 
em sua narrativa, realça essa perspectiva do compromisso político-
afetivo que existe por trás das estratégias apreendidas pelos movimentos 
feministas negros, os quais, ao trazerem para o presente as mulheres negras 
que fizeram (e viveram) histórias no passado, reforçam o sentimento de 
pertença a um histórico de luta que ainda não acabou, mas que já começou 
há muito tempo. 
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Sobre o pensamento feminista negro, Claudia Póns Cardoso reflete 
que ele é construído a partir 

[...] da complexa realidade racial brasileira, uma 
realidade codificada pelo gênero, e se caracteriza: a) 
pela recuperação da história das mulheres negras; b) 
pela reinterpretação desta história a partir de uma 
nova estrutura teórica construída em oposição aos 
paradigmas tradicionais, revelando a contribuição das 
mulheres negras em diversas áreas do conhecimento; e 
c) pelo enfrentamento político ao racismo, ao sexismo 
e ao heterossexismo através de uma perspectiva 
interseccional. (CARDOSO, 2012, p. 26).

Esse compromisso do feminismo negro em contar histórias outras 
sobre as mulheres negras enfatiza uma dimensão bastante importante 
do engajamento político que é a questão do afeto. É nessa dimensão que 
Rayza vai, após um primeiro momento de aproximação com uma vertente 
mais liberal do feminismo – ela fazia parte da comissão organizadora da 
Marcha das Vadias em Maceió –, reconhecer que é necessário e importante 
se colocar na disputa política feminista, fazendo um recorte de classe e 
de raça. Assim, ao se afirmar mulher feminista, é preciso fazê-lo também 
contemplando o lugar de sua negritude. 

Foi por intermédio da militância no feminismo negro que ela 
encontra em outras jovens também negras, o suporte necessário para se 
(re)conhecer mulher negra feminista. O feminismo negro, para ela, foi 

[...] a possibilidade de me entender como um todo, de 
ver a possibilidade de pessoas iguais a mim contando 
coisas que tinham vivenciado e que eu também tinha 
vivenciado, sabe? Quando uma começa a contar sua 
história e é tão igual a história da outra, de se ver na 
outra [...] quando uma jovem negra começa a contar 
a história dela e o que ela vivenciou, é como se ela 
estivesse contando a minha história, entendeu? Eu 
quero ficar mais perto ainda dessa pessoa. Quando ela 
começa a falar eu fico “poxa, eu já vivi isso”, e isso só 



236 Érika Cecília Soares Oliveira | Marcos Ribeiro Mesquita | 
Tatiana Machiavelli Carmo Souza (Org.)

faz eu querer ficar mais perto para trocar experiências, 
para cuidar uma da outra. (Rayza, 20 anos).

Esse encontro com outras mulheres negras permite que elas 
compartilhem a dor da opressão racista-sexista, ao mesmo tempo que vão 
se encorajando, se cuidando e construindo juntas imagens mais positivas de 
si. Como destacado na fala das jovens, o feminismo negro teve e continua 
tendo uma importância muito significativa, para que as mulheres negras se 
sintam pertencidas politicamente aos movimentos feministas. 

Mas não é só de pertencimento que o feminismo negro trata. 
Ao articular as mulheres negras para enfrentar as práticas cotidianas 
racistas-sexistas, ele está fortalecendo também o processo de reconstrução 
identitária das mulheres negras, as quais não mais precisam adequar-se 
aos interesses da branquitude, para sentirem que suas vidas importam; 
para se constituírem enquanto sujeitas políticas; para disputar nos espaços 
feministas lugares legítimos de ação. 

Colocado nos termos de Lélia Gonzalez (1984), podemos 
compreender que o feminismo negro possui uma especificidade 
característica que é a diferença dada pela solidariedade, fundada numa 
experiência histórica comum que se traduz na luta das mulheres negras 
– do período escravista até a contemporaneidade. Essa solidariedade 
historicamente construída “[...] a partir de embates e estratégias de 
sobrevivência na diáspora, nas sociedades pós-coloniais marcadas pelo 
racismo” (CARDOSO, 2012, p. 87), é o que confere o sentido de resistência 
política ao feminismo negro.

Posto isso, o feminismo negro ganha contornos políticos 
importantes, ao se constituir como um movimento implicado na luta feita 
de/para/com as mulheres negras em prol de uma sociedade feminista e 
antirracista. Além disso, ele nos ajuda a (re)pensar as tensões e disputas 
que existem dentro dos próprios movimentos feministas e sociais, onde 
os embates das opressões de gênero, geração e raça também se atualizam 
e nos desafiam.
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Considerações Finais

Nos dias atuais, parece-nos impossível pensar as práticas de pesquisa 
em Psicologia Social, sem considerar nos debates sobre desigualdade 
social, a interlocução que existe entre os eixos de diferenciação, poder e 
subordinação como a raça, etnia, geração, sexualidade, gênero, orientação 
sexual, dentre outros. Parece-nos, também, que é cada vez mais urgente 
– para quem quer continuar nos campos psi, estudando a articulação de 
múltiplas diferenças e desigualdades – comprometer-se, não só com as 
questões ético-políticas que estão intrínsecas às pesquisas que visam à 
transformação social, mas, ainda, aceitar o desafio de pensar estratégias 
metodológicas e analíticas que desvelem os pressupostos heteropatriarcais 
e coloniais do projeto científico moderno. 

É nesse contexto, o qual busca romper com tais práticas, que esta 
pesquisa se fez nos encontros: com a Psicologia e os  feminismos, através 
de um diálogo que possibilitou as ferramentas teórico-políticas necessárias 
para (re)pensar o campo e os modos de agir nele; com as pensadoras 
feministas negras, interseccionais e latino-americanas, que ampliaram 
os horizontes relacionados ao problema de pesquisa; e, por fim, mas não 
menos importante, com as negras jovens feministas que protagonizaram 
este estudo e aceitaram (com)partilhar suas experiências.

Fazer uma pesquisa que evidencia as trajetórias de militância de 
mulheres negras jovens – triplamente atravessadas por questões sexistas, 
racistas e adultocêntricas –, no campo dos feminismos, significa fortalecer 
a produção de um debate mais qualificado sobre o tema, tanto no que diz 
respeito à elaboração das políticas públicas voltadas para as juventudes 
como no que se refere aos movimentos sociais e à construção de pautas e 
bandeiras de lutas feministas e antirracistas. 

Para as mulheres negras jovens protagonistas deste estudo, as 
concepções acerca dos temas da política e da resistência parecem ser 
aquilo que configura suas ações, dentro e fora do campo feminista, uma 
vez que elas estão circulando por diversos espaços stricto sensu da política. 
Diante do cenário no qual estão inseridas, marcado por inúmeros desafios 
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para se manterem vivas e atuando politicamente, não é de estranhar que 
suas concepções sobre os temas da política e resistência se aproximem e 
dialoguem, seja dando sentido um ao outro, seja sendo sinônimos de uma 
mesma dimensão: a luta pela sobrevivência.

Não é sem intenção, que as palavras “de ordem” que mais aparecem 
em suas narrativas são política e resistência como sobrevivência. As 
duas parecem ser faces de uma mesma moeda que está em jogo: a vida 
das mulheres negras. Estar e se manter vivas diante de um cenário que 
não as favorece faz com que seja necessária uma postura combativa de 
enfrentamento cotidiano às dificuldades que lhes são impostas, resultadas 
de uma tripla – às vezes quádrupla, quando se coloca também a classe – 
opressão/exploração em decorrência das dimensões de gênero, geração e 
raça que atravessam diversos âmbitos de suas vidas. 

Retomar, neste momento, a discussão sobre as trajetórias de 
militância de mulheres negras jovens no contexto dos feminismos é, 
mais uma vez (e de novo) pensar as disputas e provocações dentro dos 
movimentos feministas que são tensionadas por sujeitas que exigem não 
inteligibilidade, pois isso elas já têm, todavia, que exigem mais respeito às 
suas demandas, suas realidades e, principalmente, aos seus históricos de 
luta e resistência que antecedem até mesmo suas próprias existências. 

As críticas que as negras jovens tecem ao movimento feminista de 
caráter branco são tanto legítimas quanto concretas, uma vez que as relações 
estabelecidas entre diversas mulheres passam por uma questão que é racial 
– e que foi e continua sendo também de privilégio. O que Nátaly, Stephanie, 
Carol, Evelyn e Rayza vêm nos dizendo chama atenção não só para um 
contexto de disputa, o qual é histórico, mas segue se atualizando ao longo 
dos anos, em função de novos arranjos sociais e políticos. 

O feminismo negro, nos seus contextos de trajetórias de militância 
e de vida, surge como um espaço de ação concreto, dentro dos feminismos. 
É um espaço que não chega buscando ser um recorte ou uma especificidade, 
mas que vem demarcando a urgência de se enegrecer a agenda política 
feminista em nível nacional, pois, em se tratando do Brasil, a maioria 
das mulheres – e que são as que mais necessitam de políticas feministas 
concretas – não são brancas, porém, negras, periféricas e pobres. 
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Essa nova geração de negras jovens feministas – de que Nátaly, 
Stephanie, Carol, Evelyn e Rayza fazem parte – traz à tona, em seus 
discursos e práticas, a necessidade de debater politicamente, a partir de 
suas perspectivas, a atual conjuntura política do país; aposta no feminismo 
negro como forma de resistência ao ultraconservadorismo racista e sexista 
que avança sobre seus corpos e continuam lutando pelo fim do racismo, 
machismo, lesbo/bi/transfobia e todas as formas de violência que atentam 
contra suas vidas. 
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RAÇA, GÊNERO E MILITÂNCIA 
EM NARRATIVAS DE JOVENS 

FEMINISTAS NEGRAS

Dandara Maria Oniilari Ferreira da Silva 
Jaileila de Araújo Menezes 

Introdução

Em 2018, a Psicologia completou 56 anos de regulamentação 
no país; entretanto, pautar o debate sobre relações raciais e seus 
desdobramentos, na construção de subjetividade, tem sido algo recente. 
De acordo com o Conselho Federal de Psicologia - CFP (2017), somente a 
partir dos anos dois mil a temática começou a ascender institucionalmente, 
principalmente em função de reivindicações do movimento negro e de 
psicólogos/as negros/as.  

Apesar dessa ascensão temática destacada pelo CFP, no sentido 
de se abordar o racismo, em salas de aula, ainda é presente a dificuldade 
em se trabalhar o tema. Em um país que teve mais de trezentos anos de 
escravidão e completa este ano (2019) cento e trinta e um anos de uma 
suposta abolição oficial, a partir da Lei Áurea, é de se espantar a lentidão 
com que as grades curriculares dos cursos de Psicologia em diferentes 
instituições têm começado a incluir as questões raciais. Para Lia Vainer 
Schucman, “[...] a formação de psicólogos ainda está centrada na ideia 
de um desenvolvimento do psiquismo humano igual entre os diferentes 
grupos racializados.” (2014, p. 85). Kabengele Munanga (2000) questiona se 
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não teria o mito da democracia racial contribuído com a atual indiferença 
da Psicologia, frente à temática. O autor compara o preconceito racial a um 
iceberg, no qual a parte visível corresponde a práticas de discriminação 
que conseguimos observar, ao passo que, submersos, os preconceitos não 
manifestados e as consequências da discriminação na estrutura psíquica 
dos sujeitos se fazem presentes. 

Embora possa parecer indiferente, nos dias atuais, diante do 
racismo e debates sobre relações raciais, é possível dizer que, anteriormente, 
a Psicologia contribuiu com uma visão patologizante e desumanizada da 
população negra, com base no racismo científico. O Conselho Federal da 
categoria, em cartilha sobre a atuação dos profissionais acerca do debate 
racial, pontua: 

Historicamente, a Psicologia brasileira posicionou-
se como cúmplice do racismo, tendo produzido 
conhecimento que o legitimasse, validando 
cientificamente estereótipos infundados por meio de 
teorias eurocêntricas discriminatórias, inclusive por 
tomar por padrão uma realidade que não contempla 
a diversidade brasileira. (CONSELHO FEDERAL DE 
PSICOLOGIA, 2017, p. 75).

É importante frisar que o processo de exclusão advindo da época em 
que o sistema escravista vigorava no Brasil não foi superado, pelo contrário, 
parece se atualizar cotidianamente, de modo que a população negra ainda 
precisa lidar com seus efeitos. Vive-se sob um sistema racista, que incide 
por vezes de maneiras diferentes sobre homens e mulheres, todavia, que 
é sempre muito eficaz em nos adoecer física e mentalmente, o que exige 
estratégias de enfrentamento capazes de romper, de algum modo, os efeitos 
do racismo em nossas vidas.

No Brasil, as mobilizações do povo negro no combate às opressões 
oriundas das desigualdades raciais têm ocorrido desde a época da diáspora 
africana e chegada dessa população ao país. Nos dias de hoje, as organizações 
de mulheres negras, no combate tanto ao racismo quanto ao sexismo, 
seguem ecoando gritos fortes, na denúncia a tais sistemas de opressão, como 
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é possível observar a partir de atos e encontros de abrangência nacional. 
Como exemplo, podemos citar a Marcha das Mulheres Negras Contra o 
Racismo, a Violência e Pelo Bem Viver, em Brasília, em novembro de dois 
mil e quinze, e o Encontro Nacional de Mulheres Negras 30 anos: Contra o 
Racismo e a Violência e Pelo Bem Viver – Mulheres Negras Movem o Brasil, 
que aconteceu em Goiânia, em dezembro de dois mil e dezoito.

A importância da luta das mulheres negras frente a tais sistemas de 
opressão é ilustrada por Ângela Davis (2017), ao enfatizar que o avanço das 
mulheres de minorias étnicas sempre refletirá o início de mudanças para 
todas as mulheres, tendo em vista o lugar que essas ocupam, na base da 
pirâmide social. 

Imagem produzida pelas autoras do texto, com base em Davis (2017)

Argumenta a autora: “Quando aquelas no ponto mais alto da 
pirâmide obtêm vitórias para si mesmas, geralmente a condição de todas 
as outras mulheres permanece inalterada.” (2017, p. 36). Entretanto, alerta 
ao fato de que se aquelas que estão nos pontos mais baixos conseguem, de 
alguma forma, garantir avanços, movem  então toda a estrutura. 
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A discussão a ser apresentada aqui33 tem como foco tratar das 
trajetórias de militância de jovens feministas negras moradoras da região 
metropolitana de Recife, as quais, a partir de suas atuações políticas, têm 
incidido na cena local. As jovens atuam em grupos e coletivos no combate 
ao racismo e sexismo, ao mesmo tempo traçando reflexões críticas sobre as 
próprias estratégias e ações adotadas no campo da militância.

A teoria interseccional foi ferramenta norteadora das reflexões 
epistêmico-metodológicas, permeando o andamento da pesquisa, na 
tentativa de visibilizar a articulação entre os marcadores sociais aqui 
trabalhados. A mesma surge em razão de críticas de mulheres negras 
ao apagamento de suas demandas e necessidades, dentro da sociedade 
branca, burguesa e patriarcal, que não dava conta de produzir uma 
compreensão ampliada sobre as desigualdades e injustiças sociais. Para 
Conceição Nogueira (2017), a interseccionalidade tem sido a resposta 
teórica, dentro do feminismo, a questões voltadas à diversidade e 
pluralidade entre as mulheres: 

Uma análise interseccional resiste à essencialização 
de todas as categorias (tratando todos os membros de 
um único grupo social como o mesmo e supondo que 
compartilham as mesmas experiências) e está atenta 
às especificidades da data, do local, das histórias e das 
localizações. (NOGUEIRA, 2017, p. 233).

Adotar a interseccionalidade é levar em conta que ser mulher 
é algo experienciado de modo diferente, quando atentamos para a 
relevância de outros marcadores de opressão que estão imbricados com 
o gênero. No caso do entrelaçamento entre raça e gênero, por exemplo, 
para pensar experiências de mulheres negras, Sojouner Truth34 pode ser 
encarada enquanto uma das primeiras a trazer à tona essa discussão. Em 

33 O presente texto é parte da Dissertação de Mestrado da primeira autora, sob orientação 
da segunda.

34 Sojouner Truth, mulher negra estadunidense, é conhecida por seu discurso proferido 
em uma convenção de mulheres em Ohio, 1851. Truth, pautando o tratamento diferente 
que sempre recebeu ao longo de sua vida, em contraponto às mulheres brancas, por ser 
negra e ex-escrava, indaga aos presentes: “E eu não sou uma mulher?”
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solo nacional, Lélia González (1984), mesmo que também não usando o 
termo interseccionalidade, já teorizava sobre o lugar da mulher negra, no 
Brasil, pensando a intersecção entre racismo, sexismo e as posições que 
essa mulher ocupou, quer na época da escravidão, quer após a dita abolição 
da escravatura.

1.  Pontuações epistêmico-metodológicas

Tendo como referência o Iluminismo e a modernidade, o saber 
científico se construiu enquanto verdade absoluta. Não uma verdade, mas 
a verdade, o único tipo de saber que deveria ser levado em consideração, 
desqualificando outras formas de conhecer, as quais, na relação com 
este, foram vistas como desimportantes e pouco relevantes. Entretanto, 
vários movimentos levantaram críticas aos processos de construção do 
conhecimento científico sob esses vieses (BANDEIRA, 2008). 

Entre eles, interessam-nos principalmente as críticas feministas e as 
críticas decoloniais, feitas à ciência. Ambas relacionam-se com a ótica sob 
a qual a presente pesquisa pretendeu caminhar. A perspectiva feminista, 
por denunciar as desigualdades ligadas ao gênero na produção científica e 
a subordinação à qual as mulheres foram colocadas por esse conhecimento 
(HARAWAY, 1995); a perspectiva decolonial, por criticar a exclusividade do 
conhecimento como associada ao norte do globo, deslegitimando as formas 
de saber de outras localizações, a partir do que seria uma “epistemologia 
mestre” (ALCOFF, 2016). 

Lourdes Bandeira (2008) aponta que o pensamento crítico feminista 
se impõe na área acadêmica, desde a década de 1970, trazendo à tona o 
debate a respeito da discriminação e exclusão das mulheres do campo 
científico. Dessa forma, as críticas feministas à ciência têm papel importante 
para nossa discussão, quando questionam o modo como a produção do 
conhecimento científico, durante muito tempo, se desenvolveu, em função 
de uma ótica masculinista, ou seja, como um espaço de produção reservado 
a homens (e aqui vale frisar homens brancos), argumentando, inclusive, uma 
inferioridade intelectual que justificaria a ausência de mulheres nesse campo.
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As epistemologias feministas também questionaram a ciência a 
respeito de sua colocação enquanto saber guiado pela neutralidade (SILVA; 
LAGE, 2014; HARAWAY, 1995). Se, durante muito tempo, a ciência 
positivista construiu um ideal de pesquisador competente como aquele 
capaz de alhear-se a fatos sociais, culturais, históricos e políticos, que 
envolvessem os sujeitos com os quais interagia e produzir conhecimentos 
de modo a ser universalmente replicados (NEVES; NOGUEIRA, 2005), 
as epistemologias feministas se colocaram de maneira a reivindicar, entre 
outras coisas, a necessidade de um saber situado, como pontua Donna 
Haraway (1995).

A autora questiona a face masculina a partir da qual a ciência 
moderna se constituiu e o modo como essa foi capaz de elencar 
determinados privilégios para um grupo específico. Também evidencia a 
importância de se enxergar a ciência como um campo de poder que carrega 
consigo a possibilidade de legitimar ou deslegitimar ações sobre grupos ou 
sujeitos, sendo a produção científica inevitavelmente uma prática política.

Para Haraway (1995), o saber científico necessita determinar o 
lugar de onde se fala e de onde está sendo produzido certo conhecimento, 
o que a mesma chamou de “saberes localizados”. Marcar o contexto em que 
um saber está sendo produzido e quem o está produzindo nos serve como 
referência para deixar de lado a ideia de neutralidade e, assim, corporificar o 
desenvolvimento das produções científicas.  A noção de saberes localizados 
nos ajuda a pensar a ciência como uma construção histórica, pautada em 
determinado contexto e época, amparada em diferentes formas de enxergar 
o mundo e suas relações (HARAWAY, 1995).

Falar em ponto de vista situado é visibilizar também a crítica que 
mulheres negras teceram à universalização do conhecimento científico 
feminista branco, lido como exclusivo. Afinal, as pesquisas feministas 
tiveram seu cenário, igualmente marcado pela branquitude, questionado, 
por exemplo, por mulheres não-brancas, feministas pós-coloniais e outros 
segmentos, ressalta Virginia L. Olesen (2006), que sublinha a relevância 
dos escritos de Patricia Hill Collins e bell hooks, na construção de 
pensamento e de uma pesquisa feminista não universal. Olesen (2006) 
também chama a atenção para algumas complexidades que têm emergido 
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na pesquisa feminista qualitativa e necessitam ser refletidas, tais quais: 
“[...] a natureza da pesquisa, a definição daqueles com os quais a pesquisa 
é feita e o relacionamento com estes, as características e a localização da 
pesquisadora, além da própria criação e apresentação dos conhecimentos 
gerados na pesquisa.” (p. 221).

Assim como a crítica feminista à ciência, pensar a partir de uma 
epistemologia decolonial também nos coloca de encontro ao saber científico 
que se pretende descorporificado e que, novamente ressaltamos, não 
acreditamos ser. Ramón Grosfoguel (2016) salienta, enquanto importante 
para se pensar essa ciência descorporificada, o papel exercido pela filosofia 
cartesiana, com a separação entre mente e corpo, a qual possibilitou colocar 
o “Eu” no lugar do divino e, assim como esse, existir (e produzir) a partir de 
um não-lugar. O conhecimento seria então fruto de um monólogo interior 
sustentado por esse “Eu”, sem a necessidade de relações sociais com outros 
sujeitos, existindo e produzindo isoladamente. Esse modo de enxergar 
ainda é o que vigora em muitos espaços de produção científica, e o receio 
de se implicar no que se produz e ter o status de ciência questionado por 
quem acha possível propagar a necessidade de neutralidade paira sobre os 
ambientes acadêmicos. 

Decolonizar o saber científico é buscar entender também os 
efeitos da colonização nos processos de validação dos conhecimentos em 
mais ou menos importantes. É pensar o modo como a colonização foi 
responsável pela exclusão de mulheres e pessoas não ocidentais do campo 
cientifico, durante tanto tempo, levando-nos a perceber, como aponta 
Grosfoguel (2016), que as estruturas nas quais se funda o conhecimento, 
nas universidades ocidentalizadas, são epistemicamente racistas e sexistas, 
ao mesmo tempo.

O racismo e o sexismo que agem de forma a deslegitimar alguns 
grupos identitários, no processo de construção do conhecimento científico, 
levam-nos a refletir a respeito do argumento usado por Linda Alcoff (2016), 
para se pensar a importância das identidades, ao se colocar em pauta uma 
decolonização epistêmica e lançar luz sobre a corporificação de quem 
produz cientificamente:
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O projeto de decolonização epistemológica (e a 
mudança da geografia da razão) requer que prestemos 
atenção à identidade social não simplesmente para 
mostrar como o colonialismo tem, em alguns casos 
criado identidades, mas também para mostrar como 
têm sido silenciadas e desautorizadas epistemicamente 
algumas formas de identidade, enquanto outras têm 
sido fortalecidas. Assim, o projeto de decolonização 
epistemológica presume a importância epistêmica 
da identidade porque entende que experiências em 
diferentes localizações são distintas e que a localização 
importa para o conhecimento. (ALCOFF, 2016, p. 
136).

Já que mencionamos corporificar a ciência, posicionamo-nos como 
mulheres negras   que buscam, no processo de construção de dados, escutar 
jovens negras, tentando sempre compreender as facilidades e dificuldades 
que podem emergir a partir dessa escuta encarnada e fazendo uso 
constante da noção de reflexividade – esta, entendida como uma reflexão 
a respeito da maneira como quem somos interfere nos aspectos de nossos 
trabalhos, pensando entre outras questões o lugar que ocupamos na relação 
com as interlocutoras e esses efeitos no andamento da pesquisa (NEVES; 
NOGUEIRA, 2005). 

O levantamento das informações aqui apresentadas aconteceu em 
setembro de dois mil e dezoito, com base em entrevistas audiogravadas 
com quatro jovens feministas negras que residem na região metropolitana 
de Recife. As jovens entrevistadas, assim como a primeira autora deste 
texto, estiveram presentes no II Encontro Nacional de Negras Jovens 
Feministas, que aconteceu no município de Capela do Alto, em São 
Paulo, no ano de 2017, e no retorno a Pernambuco, após o encontro, 
demonstraram interesse na construção estadual da Articulação de Negras 
Jovens Feministas, o que pode ser encarado como uma reverberação do 
evento. São elas: Sony Santos, 27 anos, heterossexual, ensino superior 
completo; Maria Conga, 21 anos, bissexual, ensino superior em 
andamento; Luciana, 22 anos, heterossexual, ensino superior completo; 
Lia, 23 anos, lésbica, ensino superior completo. 
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Os nomes são fictícios, escolhidos pelas jovens posteriormente às 
entrevistas A primeira optou pelo nome de Sony Santos, antiga coordenadora 
da Política de Saúde da População Negra da Secretaria de Saúde do Recife, 
hoje falecida. A segunda nomeou-se Maria Conga, mesmo nome de sua 
preta velha, entidade por quem disse manter profundo respeito. A terceira 
escolheu Luciana, como forma de relembrar sua bisavó. A quarta jovem, 
embora tenhamos feito o pedido de um nome fictício, não chegou a enviar-
nos como gostaria de ser nomeada no trabalho. Decidimos carinhosamente 
nomeá-la por Lia, tomando como referência Lia de Itamaracá, cirandeira 
de nosso estado.

As conversas observaram um roteiro semiestruturado, acontecendo 
após um momento de diálogo sobre o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido – TCLE – apresentado às jovens, como exigem os procedimentos 
éticos. O roteiro permitiu seguir alguns pontos norteadores, nos momentos 
de diálogo, porém sem perder de vista ou tolher a fluidez e os caminhos 
diferentes que cada uma das interlocutoras percorria, a fim de pensar as 
questões propostas. Na tentativa de melhor organizar as colocações trazidas 
por nossas interlocutoras, após a transcrição integral das entrevistas, 
construímos dois eixos de análise, divididos em categorias, as quais nos 
possibilitaram a organização do que foi exposto por cada jovem. Os 
eixos temáticos foram: 1. Raça, gênero e a intersecção dos marcadores; 
2. Circulação e experiência nos espaços de militância. As categorias 
destaques no eixo 01 são: percepção enquanto negra; estranhamentos 
com “o” feminismo; demandas e pautas diferentes; demarcação de raça no 
feminismo. As categorias destaques no eixo 02 são: entrada na militância, 
mudanças em razão da militância (ou o que essa militância me trouxe?); 
interseccionalidade na militância; intergeracionalidade na militância; II 
ENJF; desafios à militância; pautas em meio às jovens. 

2.  Jovens feministas negras: entre ações e inquietações

Para o desenrolar da pesquisa aqui apresentada, Sony Santos, 
Maria Conga, Luciana e Lia partilharam conosco elementos ligados à suas 
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trajetórias de militância e outros aspectos relacionados à forma como 
enquanto mulheres negras vivenciam a interseccionalidade do racismo e 
do sexismo, em seus cotidianos. A trajetória de militância das quatro jovens 
inicia-se de modos distintos, porém, três delas colocam a universidade 
enquanto o local onde começaram a se organizar em grupos e coletivos 
de atuação política. O ingresso na universidade as põe frente, cada uma a 
seu modo, a oportunidades de engajamento político que foram abraçadas, 
desenrolando-se em apropriações em face de questões ligadas a debates 
raciais e de gênero. 

Nas entrevistas com Sony, Maria Conga e Luciana, a narração 
do processo de aproximação com os espaços de militância foi feita antes 
mesmo que fossem indagadas sobre isso, em articulação com a questão da 
autopercepção enquanto pessoas negras, o que sugere uma não dissociação 
entre sujeito político e mulher negra. Indica também o que pode ser 
enxergado como uma relação intrínseca, para elas, entre academia e 
movimentos sociais. 

Sony fala da vinculação a um grupo de pesquisa da universidade 
como pontapé inicial para diálogo com o movimento feminista e algumas 
iniciativas políticas: 

Dandara: Pra começar eu queria que tu falasse um 
pouquinho de como é que tu começou a se perceber 
enquanto uma pessoa negra, como é que foi essa 
trajetória, assim? Sempre teve essa noção, foi uma 
coisa que veio mais a partir de movimentos sociais, 
quando começou a se engajar com movimentos 
políticos…? Como foi essa trajetória?
Sony: Esse processo de me descobrir negra é um 
processo bem complexo, né? Eu acho que eu já 
tinha uma noção anterior de que algumas coisas 
que aconteciam comigo aconteciam por conta da 
questão racial, mas eu pensava que era porque eu 
era morena, porque eu tinha o cabelo cacheado, né, 
no caso, o cabelo ruim, porque eu tinha essa cor que 
não era preta demais, mas também não era branca 
demais. [...] E aí, quando eu entrei na universidade, 
no terceiro período ou quarto período, terceiro 
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período eu acredito, eu entrei no [grupo de pesquisa 
vinculado à universidade] que é um grupo de pesquisa 
da universidade. [...] Eu comecei a me aproximar do 
movimento feminista de Pernambuco, a participar 
de atividades do fórum de mulheres, a participar do 
Oito de Março, a participar das atividades do [grupo 
de pesquisa vinculado à universidade], alguns atos 
políticos que, na época, tinham muita força... É... 
Tinha um... Participava de um projeto junto com o 
centro das mulheres do Cabo que discutia feminismo 
também e violência contra a mulher, e essa discussão 
foi me aproximando por aí.

Aqui, faz-se necessário reconhecer a universidade não só enquanto 
local de produção de conhecimento, mas também enquanto local de 
questionamento das estruturas de opressão que regem nosso cotidiano. 
A construção de conhecimento científico atrelada a construções extra-
acadêmicas, como relatado na fala de Sony, leva-a para além dos muros 
colocados pela universidade. 

Quando Maria Conga trata sobre seu ingresso na militância, ela 
também faz esse relato, contando o momento em que passa a enxergar o 
seu pertencimento racial, a partir de uma visão política. Isso acontece na 
universidade, em função de demandas de sala de aula, como ela enfatiza: 

Dandara: Eu queria que tu começasse falando como 
foi essa tua experiência de se descobrir, de se perceber 
enquanto mulher negra. Se existe algum marco em 
relação a isso, se tu foi percebendo aos poucos... Se tu 
sempre soube, como foi que isso se deu, assim?
Maria Conga: É... acho que, como boa parte da galera 
preta, eu sempre tive muito entrave de me reconhecer 
politicamente enquanto preta. Minha família é toda 
negra e etc., mas eu não assumia politicamente 
toda carga que isso tinha. [...] E aí acho que foi na 
faculdade que eu consegui me identificar mesmo, 
mesmo, mesmo, enquanto negra, porque numa sala 
da faculdade eu percebia que tinha muita discussão 
que era muito, sabe, que faltava um senso assim, que 
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eu como eu tinha, eu sentia falta. E aí eu contribuía 
muito, num sei quê, e aí chegava um momento 
que começava a falar de algumas coisas, a galera já 
esperava que eu falasse e tal. E aí eu me sentia assim 
meio que na obrigação de saber das coisas, né? Aí 
eu fui assim aos pouquinhos pensando, pensando e 
procurando saber, até que teve o convite de formar o 
[Coletivo que a jovem integra]. 

Outros elementos entraram na conversa, porém, num momento à 
frente, a questão do ingresso na militância voltou a surgir:

Maria Conga: Então, no começo, eu comecei com o 
[Coletivo que a jovem integra] e quase todo mundo 
do [Coletivo que a jovem integra] começou com o 
[Coletivo que a jovem integra].
Dandara: Aham...
Maria Conga: Gosto muito do [Coletivo que a jovem 
integra], tenho um carinho muito especial, porque a 
gente começou juntos, tá ligado, errando e acertando, 
várias reuniões exaustivas. A gente “e aí, como é que 
vai fazer?” aí na outra reunião, de novo a mesma 
discussão: “como é que vai fazer?”

A universidade, dessa vez, parece inserir a jovem num contexto no 
qual ela precisaria ter domínio de certos assuntos, no intuito de contribuir 
com os debates em sala de aula, sendo o pertencimento racial alvo de 
reflexões em razão desse contexto. A organicidade de Maria Conga, nesse 
caso, não se dá a partir de um grupo de pesquisa acadêmica como no 
primeiro relato, mas no processo de construção de um coletivo e, aqui, 
como a mesma pontua, nos acertos e erros que esses momentos puderam 
propiciar. O aprender a fazer juntos chama a atenção para um processo que 
parece soar através da fala de Maria Conga, como um compartilhamento 
prazeroso do aprendizado da construção de ações políticas. 

Luciana relatou uma aproximação com a militância também por 
meio de seu grupo de pesquisa e, na sequência – ou devemos dizer como 
consequência –, a entrada no coletivo que integra. Há semelhança na 
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aproximação com o que foi trazido por Sony, pensando o vínculo com um 
grupo de pesquisa que a fez estar de frente a propostas de ações políticas, 
e semelhança com Maria Conga, nesse buscar aprofundar-se com seus 
pares em um coletivo. Luciana, quando aludiu a essa inserção, também 
respondia à pergunta disparadora ligada ao processo de reconhecimento de 
seu pertencimento racial. A entrada no grupo de pesquisa foi mencionada 
primeiro e, na sequência, vem o ingresso da mesma no coletivo:

Dandara: E aí, pra começar, eu queria que tu começasse 
falando da tua trajetória de se compreender, como é 
que foi tua história se compreendendo enquanto uma 
pessoa negra. Se é uma coisa que tu sempre, enfim...
Luciana: Soube...
Dandara: Sempre soube, se tu começou a pensar nisso 
a partir de alguma idade, a partir de algum evento, 
como foi essa trajetória de autodescoberta, né, falando 
assim...
Luciana: Eu tenho pra mim que eu sempre soube que eu 
era negra. Até porque pela minha experiencia de vida 
mesmo. [...] E aí um dia eu tava numa palestra, inclusive 
quem tava dando a palestra foi a professora [nome da 
professora]. E aí ela falou que ela tava desenvolvendo 
uma pesquisa no [nome do grupo de pesquisa] e 
que era... e que... era envolvendo Movimento Negro 
Unificado, e eu fiquei assim: “O que é que é Movimento 
Negro Unificado?” e aí algumas coisas eu já vinha 
vendo no facebook e tal, aqueles textinhos, e aí eu já 
vinha vendo. [...] Passou um tempo até que eu entrei 
realmente como bolsista e, a partir daí, foi que eu fui 
tomando mais consciência, e aí eu conheci o [coletivo 
que a jovem integra]. Foi no facebook mesmo, eu vi 
uma postagem sobre uma reunião que iria ter, e aí eu 
me interessei bastante. Fui até essa reunião, né, nessa 
reunião conheci [cita o nome de algumas pessoas que 
são nossas conhecidas em comum].

A forma como as três jovens relatam suas aproximações com a 
militância, a partir da universidade, diz também da necessidade de se estar 
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entre pares em um ambiente que, de vários modos, se mostra não receptivo. 
Mayorga e Souza (2012), ao discutir ações afirmativas nas universidades 
públicas, destacam o estabelecimento de redes de apoio como um espaço de 
compartilhamento de dificuldades e também de coletivização de estratégias 
de superação, o que parece acontecer com nossas interlocutoras.  

Lia conta sua aproximação com a militância de uma maneira 
distinta, não fazendo referência a academia, na trajetória. No caso dessa 
entrevista, a pergunta foi feita separadamente, já que, diferentemente dos 
casos anteriores, o assunto não foi explorado com base na pergunta ligada 
ao perceber-se enquanto negra: 

Dandara: E tua entrada na militância, foi a partir daí, 
foi a partir de quê? Como foi que tu começou, alguém 
que te levou, como tu começou a conhecer...
Lia: Por incrível que pareça, mesmo eu sendo uma 
mulher negra, o movimento que eu entrei assim, 
foi no movimento LGBT. Eu tava trabalhando com 
essa população e eu via que era um universo que 
tava presente em mim, presente nas pessoas, mas foi 
o primeiro movimento que fui visitar, vamos dizer 
assim.
Dandara: Aham...
Lia: Eu fui pra um encontro, que era o encontro de 
mulheres lésbicas, e aí foi meu primeiro contato e 
aí, a partir daí, as meninas me convidaram como 
observadora. Eu nem me via nesse lugar também. 
Eu tava só experimentando e tal e era muito mais no 
lugar dos direitos humanos, de defender uma pauta, 
do que de ser realmente. Depois que eu vim perceber 
que eu também pertencia àquele lugar.
Dandara: Aham...
Lia: E meu primeiro momento foi com o [nome do 
coletivo que a jovem integrou] que era um coletivo de 
mulheres lésbicas e bissexuais, de vivenciar aquilo e 
ver, mas eu era a única mulher jovem do grupo, porque 
as mulheres que tavam lá já tinham uma trajetória de 
militância de trinta, vinte anos, então, eu era... tinha 
eu e mais outra menina lá que éramos jovens, então, 
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era um outro debate, era um outro olhar sobre isso 
também, mas também era um público que vinha 
dar um outro gás praquele movimento que também 
só era a partir dos estereótipos. Que a gente vinha 
trazer um outro lugar, que não era somente se vestir 
igual menino ou trazer nas suas roupas uma roupa 
mais masculinizada e tal. Não era isso. E foi meu 
primeiro contato assim com a militância. A partir 
daí foi que eu vim me colocar em outro espaço, que 
era do... a questão do movimento negro de mulheres, 
principalmente.

Lia faz emergir alguns elementos diferentes, ao narrar sua 
aproximação com a militância, trazendo o debate ligado à sua orientação 
sexual como primeira aproximação. O quesito geracional também é 
levantado, sendo percebido enquanto um fator de diferença em meio ao 
grupo de que fez parte, atentando para como diferentes gerações podem 
fazer perceber nuances dentro do coletivo, além das que já eram colocadas, 
tal qual o aspecto da vestimenta citado como exemplo.

Aqui vale uma pontuação: embora coloque que possa parecer 
inacreditável que sua militância tenha se iniciado no movimento LGBT, 
é preciso ter em mente que essa aproximação ao movimento se fez ligada 
ao que a mobilizava para a ação política na época, sendo essa advinda de 
elementos ligados à sua orientação sexual. Audre Lorde (2009) é uma das 
autoras presentes no debate sobre interseccionalidade, que aborda, em seus 
escritos, a marcação do lugar da mulher negra lésbica. Para Lorde, tanto o 
sexismo quanto o heterossexismo surgem da mesma fonte que o racismo, 
o que também é ressaltado por Davis (2017), que coloca as instituições 
políticas e econômicas como base para o racismo, sexismo e homofobia.

Sublinhando a impossibilidade de separar as identidades que a 
compõem, Lorde salienta:

Dentro da comunidade lésbica eu sou Negra, e dentro 
da comunidade Negra eu sou lésbica. Qualquer 
ataque contra pessoas Negras é uma questão lésbica e 
gay porque eu e centenas de outras mulheres Negras 
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somos partes da comunidade lésbica. Qualquer 
ataque contra lésbicas e gays é uma questão Negra, 
porque centenas de lésbicas e homens gays são Negros. 
(LORDE, 2009, p. 220).

Assim, frisamos que, embora possam parecer distanciados, a 
princípio, os debates sobre o combate às opressões raciais, de gênero e de 
orientação sexual precisam ser pensados interligadamente.

2.1  Novas lentes, novo mundo

Com a entrada na militância, Sony e Luciana falam também de 
alguns aspectos que apontam para o modo como esta trouxe modificações 
positivas para a forma como as mesmas percebem o mundo e a si próprias.

Dandara: Isso, tu já falou um pouquinho, mas de 
teu envolvimento com a militância né, tu falou que 
começa em 2012, falou que o [Grupo de pesquisa 
da universidade] foi importante pra isso. E aí tu 
contou um pouco da tua trajetória, mas aproveito pra 
perguntar como era tua vida antes de tu se organizar 
nesses espaços e como a organização nos espaços 
acabou por influenciar na forma como tu começa... a 
enxergar esse cotidiano.
Sony: É... eu sou hoje uma pessoa muito mais segura 
de mim. Entrar no movimento me deu muito mais 
segurança, muito mais tranquilidade pra acessar 
espaços pra lidar com a minha vida e pra entender 
que eu sou importante, que a minha vida importa e 
que meu conhecimento importa e que o que eu faço 
importa. Eu me sentia muito insegura antes de entrar 
na militância, nas várias militâncias.
Dandara: Aham...
Sony: Me sentia muito insegura. Pior, me sentia 
inferior. Me sentia sempre inferior nos espaços que 
eu tava. Se é porque eu não sabia demais, ora era 
porque eu não sabia demais, ora era porque eu não 
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tinha poder aquisitivo pra estar naquele lugar, ora era 
porque eu não tinha a roupa adequada. Tinham vários 
motivos pra eu não me sentir bem e me sentir segura 
nos espaços. E a militância me deu essa segurança.
Dandara: E como é que tu percebe que essa entrada na 
militância traz algum caráter de modificação na tua 
vida... ? Como é que tu se pensa e se enxerga antes 
desse envolvimento nessa militância do [Coletivo que 
a jovem faz parte] e tal e depois?
Luciana: Então...
Dandara: Antes e depois na... No caso antes e até hoje 
[risos]...
Luciana: Que eu ainda continuo [risos]...
Dandara: É, é.
Luciana: Então, a militância hoje ela faz grande parte 
da minha vida. A maior parte dos meus amigos hoje 
são da militância, então, antes, o mundo pra mim ele 
não tinha essas demarcações. Eu sabia que existiam 
algumas coisas, mas pra mim não era tão demarcado 
assim.
Dandara: Aham...
Luciana: E aí com a militância eu comecei a ler alguns 
textos, tipo bell hooks, Ângela Davis. O Almicar 
Pereira falando sobre a construção do movimento 
negro unificado, e aí, a partir disso, eu comecei a ver 
que tipo, existiam espaços no qual eu fazia parte e não 
sabia. E aí pra mim foi a partir desse momento em 
que eu comecei a enxergar o mundo de uma forma 
diferente. 

No caso de Sony, é possível perceber a ênfase colocada em como 
a entrada na militância lhe proporcionou certas seguranças. A jovem 
faz pensar sobre como os efeitos perversos do racismo e do sexismo, 
em conjunto, podem produzir uma autodesvalorização, uma queda na 
autoestima, a qual, no caso de sua fala, faz com que se desacredite da 
relevância de suas habilidades e conhecimentos. Falar desse desacreditar 
é, de certo modo, falar do silenciamento colonial que nos foi imposto. É 
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lembrar a máscara do silenciamento, como enfatiza Grada Kilomba (2010), 
e a maneira como esta representava dominação no período escravocrata, 
simbolizando controle sobre o que deve ser dito e quem o está autorizado 
a dizer. É como se a entrada na militância ajudasse, no caso de Sony, a 
superar as vivências de inferioridade e insegurança, dando a entender que, 
com base nessa militância, foram encontrados meios que a ajudaram a sair 
desse lugar. 

Luciana pontua que o envolvimento com a militância também 
modificou o modo como ela enxergava seu cotidiano. Fala do ciclo de 
amizades que fez, a partir dessa participação ativa, e como começou a se 
aproximar de leituras teóricas ligadas ao debate racial, resultando em uma 
maneira de olhar que passa a não ver o cotidiano da mesma forma. 

Em trabalho que discute a relação entre militância e vida cotidiana, 
a partir da avaliação de interlocutores que nomeia como “líderes de 
movimentos populares”, ligados a Comunidades Eclesiais de Base – CEB, 
Baltazar (2004) aponta que, entre os aspectos positivos da militância, 
trazidos por seus interlocutores, estão principalmente o crescimento pessoal 
e profissional, a aprendizagem e a aquisição de novos conhecimentos, em 
certo sentido, aspectos semelhantes ao que Sony e Luciana mencionam. A 
autora ressalta que, para efeito do trabalho em questão, faz uso do termo vida 
cotidiana para pensar aspectos ligados à vida familiar, trabalho, relações de 
amizade, dentre outros, porém, compreendendo que a militância política 
faz parte do cotidiano dessas lideranças. Érika Mendonça (2016), em 
pesquisa sobre a subjetivação política em jovens militantes, acentua como, 
para seus interlocutores, a entrada na militância parece significar um ponto 
de viragem em suas vidas, assim como sugerem Luciana e Sony, ao contar 
suas histórias.

Lia também apresenta reflexões que dizem de mudanças em 
sua vida, a partir da militância, sendo essas no campo do afetivo. Nesse 
sentido, coloca:

Lia: Eu acho que eu tô quebrando umas barreiras 
que é tipo... dentro da minha casa, dizer que a minha 
sexualidade é presente. E que hoje eu me relacionar 
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com uma mulher preta pra mim é algo que me 
fortalece, algo que eu me sinto feliz, mesmo com todos 
esses problemas. Mas eu sei que a minha companheira 
mesmo longe, eu sei que ela me fortalece, ela constrói 
comigo. E é uma coisa que é muito louco, assim... 
eu tinha outros relacionamentos mas que nenhuma 
dessas outras pessoas estavam no mesmo lugar de 
militância também que eu. E que não entendia porque 
que meu final de semana era em debate, conversando 
e construindo... mas hoje eu vejo que você estar com 
uma mulher que compreende seu lugar político de 
feminista e de negra é uma outra coisa, sabe?
Dandara: Aham...
Lia: E de quanto isso me fortalece, quanto isso me 
deixa bem, e que a gente pode trocar a mesma ideia e 
que é uma outra coisa. 

A militância soa como um encorajamento a tornar cientes as 
pessoas de seu espaço familiar de sua orientação sexual. O relacionamento 
com uma mulher negra, a qual entende as demandas da militância na vida 
de Lia, funciona como um aspecto relevante para pensar a construção desse 
relacionamento, baseado em semelhanças que parecem uni-las enquanto 
casal. A jovem também diz de uma parceria fortalecedora que acontece, 
tendo em vista a compreensão uma para com a outra, frente às necessidades 
que demandam as tarefas de militância. 

Lia faz surgir em nossas mentes o texto de bell hooks (2010), 
Vivendo de amor, no qual a autora assinala como uma ferida emocional 
causada pelo racismo afeta a capacidade de sentir e amar das pessoas 
negras, e como a repressão das emoções foi uma estratégia de sobrevivência 
da população negra que se manteve, mesmo após o regime de escravidão. 
A fala da jovem traz um caráter revolucionário ao relacionamento afetivo 
entre duas mulheres negras, conforme assinala hooks (2010, s/p): 

Quando nós, mulheres negras, experimentamos 
a força transformadora do amor em nossas vidas, 
assumimos atitudes capazes de alterar completamente 
as estruturas sociais existentes. Assim poderemos 
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acumular forças para enfrentar o genocídio que mata 
diariamente tantos homens, mulheres e crianças 
negras. Quando conhecemos o amor, quando 
amamos, é possível enxergar o passado com outros 
olhos; é possível transformar o presente e sonhar o 
futuro. 

Assim, foi possível perceber que o ingresso na militância aponta 
para uma das possíveis formas de resistência das mesmas, em face das 
estruturas racistas e sexistas. Essa entrada vai envolver responsabilidades 
na construção de ações políticas, as quais, por vezes, podem parecer 
desafiantes, ao mesmo tempo em que também mostra significar ganhos na 
construção de laços de amizade e autovalorização. 

2.2  Raça e/ou gênero?

De maneira a se debruçar sobre como hoje essas jovens encaram 
suas ações políticas ligadas aos marcadores raciais e de gênero, também 
questionamos nossas interlocutoras sobre a relação para com a militância, 
diante das categorias raça e gênero. O questionamento aconteceu no intuito 
de entender se haveria alguma dessas que as jovens julgassem se sobressair, 
entendendo seu enfrentamento ao duplo lugar de discriminação. As 
respostas das jovens ao modo como posicionam sua militância, hoje, se 
mais voltada para o debate racial ou mais voltada para os debates de gênero, 
nos ajudam a pensar os processos de aproximação e/ou distanciamento 
entre as duas categorias. 

As jovens apresentaram posicionamentos diferenciados, quanto ao 
principal foco de militância. Sony conta que tenta fazer as costuras entre 
os dois debates, porém, por ter-se inserido inicialmente em pautas ligadas 
às questões de gênero, assevera que acaba ser essa área a que consegue ter 
mais domínio:

Dandara: E pensando a tua militância hoje, tu diria 
que tem como dizer se tu taria mais... mais associada 
ao debate de gênero ou mais associada ao debate 
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racial? Tu falou que essa tua entrada na militância, 
a princípio, foi pela questão do gênero. E hoje? Tem 
alguma que pesa mais ou... ?
Sony: Eu tento fazer essa costura. Mas, como pra 
mim é muito marcado essa coisa de ter percebido, 
de ter feito esse caminho de percepção das questões 
de gênero pra depois as questões de raça, eu domino 
hoje muito mais as questões de gênero, pensando 
teoricamente. Domino muito mais as questões de 
gênero. E... tento me aproximar, me esforço muito pra 
me aproximar da discussão teórica de raça.

Maria Conga, por sua vez, relata que, no seu caso, traçar o debate 
racial se coloca como algo mais tranquilo a ser feito, trazendo um receio 
da militância feminista desenvolvida a partir de mulheres brancas e suas 
pautas específicas tornadas universais, sentindo-se mais à vontade em 
traçar discussões sobre racismo:

Dandara: Tu hoje, tu acha que tua militância tá tipo 
mais pautada no gênero ou mais pautada nas questões 
raciais?
Maria Conga: A minha sempre foi mais pautada em 
raça. E... num sei, acho que talvez eu tenha ficado 
com... não trauma, mas a impressão muito fixa de 
que feminismo “ah, num sei que lá...”, sabe, tipo, do 
feminismo branco que não me integra, enfim, né, e 
hoje eu sei já, né, já conheço algumas autoras, eu tento 
ler algumas autoras sempre, tá me inteirando, mas eu 
não, tipo, eu não... Sei lá, também nunca chegou essa 
demanda pra mim, de chegar e falar da situação a 
mulher negra e num sei quê, mas enfim, eu me sinto 
muito mais à vontade de falar de questão de racismo 
em geral assim.

No caso das duas respostas, é importante atentar que Sony e Maria 
Conga parecem ligar à militância a apropriação teórica do debate, tendo que, 
nos dois casos, os marcadores colocados como aqueles que se sobressaem 
são os que essas sentem mais domínio para pautar teoricamente. Quando 
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Sony afirma que domina mais o debate de gênero, porém, está sempre 
tentando costurá-lo com o debate de raça, realça a necessidade de que os dois 
permaneçam juntos. O mesmo ocorre quando Maria Conga tenta justificar 
a não aproximação teórica com o feminismo, por nunca lhe haver chegado 
à demanda específica de falar sobre a condição da mulher negra. Soa como 
se, no fundo, as duas entendessem que os marcadores se mantêm associados 
ou, como frisa Kimberlee Crenshaw (2004), não se está lidando com grupos 
distintos de pessoas, mas grupos sobrepostos, precisando-se fazer atentas a 
como os modos de discriminação as afetam, combinadamente.

Luciana e Lia não indicam um marcador que se sobressairia, quando 
pensam suas ações de militância, vinculando a relação entre uma e outra 
categoria como inseparáveis, como é possível observar nos trechos a seguir:

Dandara: E hoje, tu diria que a tua militância ela tá 
mais ligada a discussão da igualdade de gênero ou a 
discussão da igualdade racial?
Luciana: Os dois. É uma coisa que é... não se dá pra 
negar, até porque, quando a gente vai falar sobre 
mulher negra, a gente sempre tá em mulher e negra, 
raça e gênero, não se divide, andam juntos. Então, é 
uma coisa que eu não vejo divisão nos espaços onde 
eu ando de militância.
Dandara: E hoje tu acha que é possível dizer ou fazer 
alguma referência se tua militância tá mais ligada ao 
debate racial ou mais ligada ao debate de gênero?
Lia: Eu acho que eu não consigo dissociar as duas 
coisas, né? E uma coisa que eu sempre digo, que eu 
sempre fico com muito medo, é de tá fazendo uma 
coisa fora da minha casa, que eu não consigo tá 
fazendo dentro da minha casa. Eu vivo numa estrutura 
fundamentalista que a igreja é muito presente, então, 
o debate de raça tá associado ao candomblé e o debate 
de gênero tá associado a minha sexualidade. Mesmo 
que isso não seja fundamento real, mas dentro da 
minha casa é isso. E por muito tempo tive muito medo 
de tá na rua dizendo que era contra o machismo, 
contra o patriarcado, contra o racismo, quando na 
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minha casa eu não conseguia nem debater porque que 
o meu cabelo é de um jeito que não era antes.
Dandara: Aham...
Lia: E fazer com que minha mãe com meus familiares 
entendam que eu posso ser quem eu quero e que isso 
não vai mudar, que as pessoas têm a possiblidade 
de acreditar no que elas querem. E eu não consigo 
dissociar mesmo. Eu acho que tem um agravante, 
quando essas duas coisas existem de forma unificada, 
é mais forte, mas não consigo dizer que hoje minha 
luta é mais por uma coisa ou por outra, porque meu 
corpo tá ali e ele é alvo dessas duas coisas.

Ao sustentar que não há como desvencilhar os dois pontos de 
militância, as jovens remetem-nos a Lorde (2009), quando esta traz que 
não é possível dar-se o luxo de lutar apenas contra uma forma de opressão 
ou mesmo escolher em que linha de frente batalhará contra as forças 
discriminatórias, entendendo a inter-relação que estas estabelecem.  

Apesar disso, ainda é um desafio novo pensar como esses marcadores 
podem ser abarcados e trabalhados conjuntamente, mesmo diante de 
movimentos que reconhecem a sua existência em intersecção. Nesse 
sentido, Lia menciona mais uma vez o marcador de sua orientação sexual e 
a dificuldade de pensar como este se entrelaça ao debate racial, fazendo-nos 
entender a ainda presente dificuldade em enxergar os marcadores de forma 
articulada e não dissociada:

Dandara: Era isso que eu ia perguntar agora, de como foi 
tua aproximação com a discussão de feminismo negro. 
Com o feminismo mas especificamente com a discussão 
do feminismo negro. Foi depois que tu já tinha circulado 
nesses outros espaços da galera LGBT e tal?
Lia: Então, acho que, mesmo eu entrando antes 
no movimento LGBT e tal e depois vivenciar o 
movimento [de mulheres negras], através do projeto 
da [cita o nome de uma ONG] que eu acho que foi o 
pontapé inicial pra esse debate, mas eu via que eu não 
conseguia tratar das minhas especificidades dentro 
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do movimento LGBT, porque ele era misto. Tinha 
mulheres negras e mulheres não negras. E eu não 
via que essa questão de você ser uma mulher lésbica 
ou bissexual negra tinha outras implicações, seja no 
âmbito da saúde, da educação ou qualquer que seja, 
tinha um outro olhar. E aí foi quando eu disse “Não, 
não é aqui que eu vou suprimir minhas necessidades.” 
Mesmo quando dentro do movimento negro muitas 
vezes você não consegue debater sexualidade. O 
movimento negro de mulheres ainda é muito cheio de 
um olhar muito heteronormativo também. 
Dandara: Aham...
Lia: E isso foi uma das coisas que hoje eu tipo... Dialogo 
com algumas pessoas, mas ainda vejo que existem 
algumas barreiras. É aquela coisa, a gente fala de raça, 
mas não fala de gênero, no âmbito da sexualidade. A 
gente fala de gênero ao se tratar de homens e mulheres, 
mas não aí de tratar dentro das mulheres a sua 
sexualidade. Ainda vejo que é uma dificuldade.

Afirmações como a de Lia servem para colocar em pauta que 
a permanência e a construção, nos espaços de militância, embora possa 
ter servido como guinada importante nas vidas das jovens, apresenta 
igualmente alguns desafios com os quais estas se deparam, no cotidiano. 
Um deles é a dificuldade de construção de uma militância que não deixe 
de abarcar marcadores sociais relevantes, na busca por se pensar as 
experiências das mulheres negras lésbicas, como ressaltado. 

Outro aspecto que também soa como uma espécie de desafio 
à militância política surge em colocações de Maria Conga e de Lia. São 
reflexões que as jovens fazem, pensando seus espaços de atuação política 
e a maneira como as ações neles promovidas acabam por não abranger, 
de modo amplo, parte da população que não se encontra organizada nos 
circuitos de militância locais. Utilizando outros termos, é o lance da bolha, 
como Maria Conga, em certo momento, nomeia esse isolamento: 

Dandara: E pensando os espaços que tu circula... [...] 
Tu acha que esses espaços tão conseguindo fazer essa 
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amarração da discussão de combate ao racismo e de 
combate ao sexismo de forma amarrada mesmo? 
Maria Conga: Na [nome de um dos espaços onde 
se organiza] eu vejo que consegue existir esse tudo 
junto. Racismo e sexismo, tudo ao mesmo tempo. O 
que eu sinto falta, é porque tipo, de novo, voltando 
pra esse lance da bolha. Como a gente tá muito 
imersa, a gente fala de um jeito que a gente entende, 
mas que eu consigo perceber que outras pessoas não 
conseguem entender, assim. E aí tipo, um ponto que 
eu acho interessante a ser levado em consideração 
é isso, sabe? A gente fala muito pra gente mesmo. 
Beleza que é bom ter um ambiente de... de conforto, 
pra ter, enfim, pra falar essas coisas, discutir entre as 
suas, num sei que lá, num sei que, mas eu também 
sinto a necessidade de abranger mais as discussões e 
sinto também  uma necessidade de pessoas que não 
sejam mulheres negras sentirem interesse em tá nessa 
discussão, sabe? Se inteirar dessa discussão. 

A falta de interesse de outros públicos nas discussões havidas pode 
ser complementada pelo que é apontado por Lia, quando além de destacar 
a endogenia presente no cotidiano dos espaços de militância frequentados, 
coloca em xeque o que vem sendo feito como resposta a isso, no intuito de 
abranger novos sujeitos: 

Dandara: E pensando... pensando perspectivas futuras 
da luta feminista, da luta feminista negra, como é que 
tu, nesse lugar de jovem hoje, como é que tu enxerga 
esse andamento do movimento, esse andamento 
dessas mulheres negras daqui pra frente?
Lia: [...]  Eu nunca fiz nenhum tipo de apontamento, 
acho que é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. 
[...] Que é tipo, eu via, por exemplo, eu fico muito 
triste quando a gente vai, lança um debate, que a gente 
tá falando da gente pra gente mesmo.
Dandara: Aham...
Lia: De chegar nos espaços e ver as mesmas caras, 
as mesmas pessoas. E saber que aquelas pessoas 
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comungam da mesma ideia. E eu acho que... eu 
tenho conversado internamente com algumas 
pessoas, amigas minhas, que tipo, a gente precisa 
sair dessa bolha. A gente precisa sair desse lugar de 
conforto. Porque é confortável pra gente falar o que 
a gente acha, o que a gente pensa, pra pessoas que 
pensam igual. Mas desse lugar de feminismo, como 
é que a gente fala de feminismo na periferia que a 
gente mora? [...] E aí eu fico me questionando, o que 
eu tô fazendo se é tipo pegar o microfone e ir pra um 
debate, uma mesa e falar o que eu penso pra pessoas 
que tão o tempo todo na minha rede social e que 
escutam o que digo, que tão nos debates, quando eu 
não consigo agregar uma mulher que pega o ônibus 
no mesmo lugar que eu, todos os dias, e eu não 
consigo dizer nada pra ela.

Essa falta de articulação e diálogo com a população que não 
frequenta os espaços de militância nos quais as jovens estão inseridas é 
vista como preocupante e alvo de autocríticas. Entretanto, para além dessas 
autocríticas, é necessário pensar que tipos de estratégias podem ser usadas 
para falar além da bolha, necessitando refletir a respeito do que significa 
essa volta unicamente para si mesmas e como traçar estratégias, a fim de 
que os debates circulem também em outros espaços. As falas são convites 
para se pensar em que medida os discursos que emergem nesses espaços de 
militância têm sido construídos com o cuidado de se fazerem entendíveis 
e propagar informações a um público externo, que não os que já se fazem 
presentes em tais espaços.

Considerações finais

Entender como necessárias as contribuições da juventude 
para o campo do feminismo e da luta antirracista é criticar a ideia que 
alguns espaços reproduziram e reproduzem de que jovens não seriam 
suficientemente maduros/as s para lidar com determinados processos de 
organização política, restando-lhes a possibilidade de aprender com os 
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adultos, para que futuramente (quando também adultos) possam de fato 
vir a ter voz. 

Essa visão é fruto de uma concepção adultocêntrica, na qual 
a juventude é encarada como uma fase de vir a ser, como uma fase de 
incompletude, à qual o adulto é a referência do que se tornar. Tal lógica, 
inclusive, por vezes impede que reconheçamos os/as jovens enquanto 
atores sociais e políticos. Porém, se, antes, uma maioridade geracional era 
aguardada para que as contribuições políticas pudessem ser encaradas 
enquanto, de fato, legítimas, hoje é possível perceber-se construindo 
um cenário no qual os/as jovens reconfiguram a noção do fazer político 
(CASTRO, 2009). Assim, colocar ênfase na forma como as jovens têm usado 
do feminismo negro para pensar seu cotidiano e contribuir nas formas 
de fazer/discutir política, nesse campo, é importante para romper com a 
ideia das mesmas enquanto sujeitos pré-políticos, os quais encontrarão na 
adultez seu ponto de plenitude.

No caso do presente trabalho, é relevante situar que estamos 
falando de jovens negras feministas em um país marcado estruturalmente 
por desigualdades raciais e de gênero, que se refletem de modo explícito e 
perverso na vida das mulheres negras. Pensar a socialização em função do 
gênero é um elemento importante, tal como considerar aspectos ligados à 
raça na experiência juvenil, quando se trabalha com base na perspectiva da 
interseccionalidade (MAYORGA; PINTO, 2013).

Assim, as jovens entrevistadas veem no feminismo negro um 
espaço frutífero de combate às opressões raciais e de gênero, além de 
acreditar na militância política por equidade social como um caminho a 
ser trilhado, não sem tecer críticas à maneira como, por vezes, esta parece 
ser desenhada. Já que, como foi possível perceber, chamam a atenção para 
o fato de que os movimentos sociais que lutam por equidade necessitam 
repensar-se a respeito do modo como as estratégias ao que se almeja vêm 
sendo traçadas. Isso emerge na fala das jovens, quando questionam a quem 
têm se direcionado os discursos militantes, se não ao próprio público já 
envolvido em espaços de militância do feminismo negro. 

Foi possível observar também como a necessidade de rompimento 
de certos ciclos de opressão e do modo como esses incidem em suas vidas 
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acaba por fazer com que as jovens busquem, na militância, ações estratégicas 
de resistência frente às desigualdades sociais que lhes são impostas. 
Assim, falar dessas jovens mulheres negras é falar das diversas formas de 
resistência que as mesmas empenham, na contramão de um sistema que 
as vulnerabiliza, a partir tanto da violência racial quanto da violência de 
gênero. Entra em cena novamente o quanto é preciso que a Psicologia 
atente para tais questões, evidenciando a necessidade de a mesma se fazer 
comprometida enquanto ciência e profissão, com as demandas advindas 
dessas violências. Tendo em mente que não se modifica a realidade 
patriarcal e racista do país silenciando sobre ela, que seja a Psicologia um 
campo político orientado no caminho de busca por transformações sociais.
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AS RELAÇÕES DE GÊNERO: 
NATURALIZAÇÃO DA 

DESIGUALDADE E MEDO DAS 
DIFERENÇAS

Maria Ignez Costa Moreira

Introdução 

Uma breve retrospectiva da história brasileira recentíssima nos 
leva ao período de 2014-2016, quando localizamos ataques frontais 
dirigidos pelos grupos religiosos fundamentalistas de diversos matizes 
e por seus aliados, os partidos políticos identificados com as posições de 
direita e de extrema-direita, aos coletivos de defesa dos direitos humanos, 
de promoção dos direitos das mulheres, da população LGBTT+, das 
feministas, das pesquisadoras e dos pesquisadores dos estudos de gênero 
inseridas/os na academia. 

Em 2014, o slogan “ideologia de gênero” ganhou visibilidade, a 
partir das ações dos defensores da chamada “escola sem partido”; com efeito, 
os adeptos desse slogan não reconhecem a legitimidade epistemológica 
do conceito de gênero, acusam pesquisadoras/es, militantes feministas 
e LGBTT+ e os coletivos políticos genericamente identificados como de 
“esquerda” de não aceitarem e lutarem para abolir as diferenças entre homens 
e mulheres;  de agirem pela destruição da família heteroafetiva e conjugal;  de 
desrespeitarem o princípio moral que prescreve o exercício da sexualidade 
genital entre homens e mulheres apenas para a finalidade reprodutiva; de 
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acolherem a homossexualidade como uma das manifestações humanas e 
de rejeitarem a sua patologização, entre outras acusações.  

Esses grupos lograram, em 2016, a retirada da abordagem das 
questões relativas ao gênero e à sexualidade do Plano Nacional de 
Educação (PNE), bem como dos planos municipais e estaduais que guiam 
as práticas escolares e pedagógicas dirigidas às crianças e adolescentes 
inseridos na educação básica. Até 2016, os conteúdos de gênero e de 
sexualidade figuravam como temáticas transversais dos conteúdos 
programáticos trabalhados na educação infantil, fundamental e de nível 
médio. A eliminação desses conteúdos dos currículos escolares significou 
um retrocesso político. 

A inclusão das reflexões sobre as relações de gênero no processo de 
escolarização de crianças e adolescentes é fundamental para a formação da 
cidadania e de uma postura ética responsável pela promoção da equidade 
de gênero e pelo combate à violação dos direitos e à violência produzida nas 
relações assimétricas entre homens e mulheres.

Os retrocessos percebidos entre 2014 e 2016 significariam, como 
podemos avaliar no presente, uma avant-première dos acontecimentos que 
se descortinariam em 2019, quando assumiu o governo brasileiro, por meio 
do voto direto, um representante da extrema-direita. Assistimos então 
ao recrudescimento do combate às questões afetas às relações de gênero, 
que atinge tanto o espaço acadêmico quanto os movimentos sociais e os 
equipamentos de políticas públicas de educação, saúde, assistência social, 
segurança e judicial. Gênero passou a ser tratado como um termo maldito, 
a ser retirado dos textos legais e de políticas públicas. 

Esse contexto histórico nos remete a profundas indagações sobre 
as motivações para tais atitudes de rechaço e de combate à perspectiva 
da equidade de gênero. E busco, na perspectiva dialética da psicologia 
sócio-histórica, elementos que permitam a compreensão desses fatos 
recentes. E, ainda, em consonância com o eixo desta coletânea, apresento 
e discuto a experiência de formação das professoras e professores da rede 
municipal de educação de Belo Horizonte sobre a temática das relações 
de gênero, no contexto escolar. Considero que essa é uma experiência de 
prática psicossocial, feminista e de resistência cotidiana, a qual tem sido 
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desenvolvida a partir da conexão entre a política pública de educação e os 
programas de pós-graduação em Psicologia e em Ciências Sociais da PUC 
Minas, desde 2015. 

As diferenças de gênero geram medo?

O primeiro ponto a considerar é o conceito de gênero, como definido 
por Scott (1990): diz respeito aos sentidos construídos e compartilhados ao 
longo da história e pelas diversas culturas para as diferenças percebidas 
entre homens e mulheres. Portanto, gênero é um elemento constitutivo das 
relações sociais e, como nos ensina Vigotski (1984), o sujeito humano é 
constituído [nas] e constituinte [das] relações sociais. 

Nesse sentido, para compreendermos os processos de subjetivação 
de homens e mulheres, é preciso compreender o contexto histórico 
de inserção dos sujeitos. Molon (2015) contribui para a superação do 
raciocínio dicotômico entre o singular e o coletivo, quando indica: 

A subjetividade é a fronteira entre o público e o 
privado. Neste campo comum se cria um centro 
de condensação privado do sujeito, que não é 
o privado prévio, pois é constituído no mundo 
público, nem público prévio, pois é constituído na 
intersubjetividade. (p.121).

O segundo ponto é a visão de que o conceito de gênero comporta 
uma análise do poder, uma denúncia da desigualdade e um convite para 
que essa seja superada, em prol de uma sociedade justa, solidária e pacífica. 
Por conseguinte, a preocupação com as relações de gênero é também uma 
preocupação ética e política, que apela para a promoção da equidade e para 
a afirmação do Estado democrático. 

A condição e a posição de gênero atravessam os processos de 
subjetivação humana e revelam que homens e mulheres são diferentes entre 
si, assim como diferentes são os homens entre os homens e as mulheres entre 
as mulheres. Fundamentalmente, as diferenças não podem ser convertidas 
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em desigualdade. O conhecimento das relações de gênero foi produzido 
com uma perspectiva ética a qual apela para o respeito e o reconhecimento 
das diferenças. E a convivência com a diferença impõe desafios que podem 
causar medo. 

O medo é uma emoção humana, que trago como o terceiro ponto 
de ancoragem das reflexões aqui expostas. A psicologia sócio-histórica, 
ao incorporar a emoção em seus estudos, o fará de modo a romper as 
dicotomias indivíduo/sociedade ou subjetivo/objetivo. Sawaia (2018), 
retomando o diálogo que Vigostki (1935) travou com Espinosa, filósofo 
monista do século XVII, explica que “[...] a emoção não é exclusivamente 
um fenômeno psíquico, mas uma experiência política.” (p. 29).

Espinosa (2008) considerou o medo como uma paixão triste, que 
mantém e alimenta as superstições. Sawaia (2009) explica que o medo, na 
visão de Espinosa, “[...] ensandece o homem e perdura, quando alimentado 
por outras paixões como ódio, cólera, humilhação e aversão à felicidade.” 
(p. 367). O slogan “ideologia de gênero” nutre-se do medo, de um lado, 
o medo de pessoas e grupos que exercem a tirania e a exploração e que 
temem perder a posição dominante; de outro, o medo dos oprimidos, os 
quais temem sofrer mais violência, se ousarem superar a posição subalterna 
e lutar pela liberdade. Paradoxalmente, agregam à submissão o sentido de 
amparo, ou seja, a posição subalterna dá a ilusão de proteção, pois “[...] 
alienado, o indivíduo não só não reconhece o poder externo que o domina, 
mas o deseja e se identifica com ele.” (SAWAIA, 2009, p. 368). Para superar 
a dominação, é preciso haver esperança de que as causas da opressão serão 
conhecidas e superadas e de que a idealização dirigida ao opressor será 
desconstruída, de modo que não tenha sentido desejar ocupar o seu lugar. 
É preciso sair do lugar da alienação para se enxergar a nudez do déspota. 

O slogan “ideologia de gênero” revela temores pela destruição 
das diferenças e suas consequências. Chega-se a temer a destruição das 
famílias e, em manifestações mais extremadas, o fim da humanidade, pois 
a ditadura da homossexualidade não permitiria a reprodução humana. 
Essa formulação caricata pretende instaurar uma provocação: seria mesmo 
possível destruir as diferenças? Não seria outro o medo, o medo da equidade, 
que pressupõe a universalidade dos direitos, dos quais seres humanos são 
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portadores por serem humanos? Além disso, o medo diante da exigência 
de convivência com o diverso e o reconhecimento da diversidade humana?

O medo maior não seria o da abolição das desigualdades, que 
levaria ao fim das relações de opressão e de violência, o qual retiraria 
o poder de mando das mãos de alguns e exigiria de todos e todas a 
responsabilidade pela vida coletiva e singular, o cuidado de si mesmo e 
daqueles com os quais convivemos, o cuidado com os nossos e com todos 
os humanos, o cuidado com as nossas casas e com a casa coletiva-terra? 
O medo escondido no slogan da ideologia de gênero parece ser o da perda 
do poder, por parte de alguns.

As diferenças entre os homens e as mulheres, entre heterossexuais, 
homossexuais e transexuais têm sido convertidas e tratadas como 
desigualdades a serem criminalizadas e patologizadas. No polo dominante, 
são colocados os homens heterossexuais, brancos, proprietários e, no polo 
subalterno, todas e todos aquelas/es que não correspondem a esses traços 
identitários dominantes.  

Gênero não é uma ideologia, mas uma categoria científica, 
produzida no campo da epistemologia feminista, um campo acadêmico 
formado na indagação sobre a própria constituição dos saberes científicos, 
a qual buscou questionar as bases teóricas e metodológicas que produziram 
explicações sobre as diferenças entre os sexos, como discutem Scott (1990) 
e Machado (1994). 

As teorias explicativas para as diferenças entre homens e mulheres 
anteriores à elaboração do conceito de gênero podem ser organizadas em 
duas grandes chaves, a biologicista e a dos processos de socialização. A 
primeira atribui as diferenças de comportamento entre homens e mulheres 
ao funcionamento hormonal e aos aspectos anátomo-fisiológicos. Nessa 
linha de raciocínio, justificavam-se a atividade e a agressividade dos homens 
e a passividade e a afetividade das mulheres, como essenciais à natureza 
de cada um. Nesse sentido, a violência praticada contra as mulheres pelos 
homens era também naturalizada e atribuída ao funcionamento hormonal.

A segunda linha explicativa abandona a lógica biologicista e busca, 
nos processos de socialização primária e secundária, as justificativas 
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para as diferenças percebidas entre os sexos. Há um avanço na busca das 
explicações, ao se enfatizar que as relações sociais e os valores culturais 
compartilhados são aprendidos. Meninos e meninas são diferentes, pois 
educados de modos distintos: aos meninos são oferecidas oportunidades 
de praticar esportes competitivos, que exigem força física; são estimulados 
para a aprendizagem da matemática e para desenvolverem jogos que 
exigem o desenvolvimento do raciocínio lógico, ao passo que às meninas 
são oferecidas as bonecas, as réplicas dos utensílios domésticos, produtos 
de beleza e maquiagem, livros de literatura infantil com histórias de 
princesas. Tomando novamente o exemplo da violência praticada contra 
as mulheres, veremos que as explicações continuam naturalizadas, porque 
os homens se tornam agressivos em razão das formas pelas quais foram 
socializados e as mulheres passivas e dependentes, igualmente em razão 
da aprendizagem construída. 

Embora as teorias da socialização mostrem que os comportamentos 
distintos e contrastivos entre homens e mulheres sejam aprendidos, 
ainda se opera com uma lógica essencialista, pois, uma vez aprendido, 
o comportamento não se modificaria, ao longo da vida. E, ainda, a 
aprendizagem dos comportamentos próprios de meninos e meninas 
evidencia que a normalidade é medida pela adaptação aos valores sociais 
e culturais. Se, na primeira lógica explicativa, as diferenças são tributadas 
às determinações biológicas, na segunda, as diferenças derivam da 
socialização e das determinações da cultura. As lógicas deterministas 
acabam por afirmar traços imutáveis que definem a feminilidade e 
a masculinidade e a posição de gênero de homens e mulheres, sem 
possibilidade de mudança e intercâmbio.

Os papéis sociais são ensinados a partir de certa derivação dos 
sentidos atribuídos aos sexos, de modo que se produz uma classificação 
de ocupações laborais e atividades como próprias a homens e mulheres. 
As profissões consideradas próprias dos homens, não por acaso, são 
aquelas às quais se conferem maior prestígio social e maiores salários. 
Por exemplo, encontramos mais homens da classe dominante ocupando 
cargos gerenciais em grandes empresas multinacionais do que mulheres. 
Aos homens da classe operária as funções que exigem força física ou maior 
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orientação espacial são tomadas como adequadas a eles. Por exemplo, o 
motorista de ônibus. 

Às mulheres são reservadas como adequadas à feminilidade as 
atividades de cuidado, as atividades domésticas por excelência. Ainda 
que as mulheres exerçam funções laborais, no espaço público, a elas 
continua sendo destinada a responsabilidade pelos afazeres domésticos, 
não reconhecidos como trabalho e à custa de uma jornada dupla e de 
adoecimentos. As profissões do cuidado também são tidas como femininas: 
a enfermeira, a assistente social, a professora. 

Ocorre que, ao encontrarmos uma mulher como uma importante 
executiva ou uma competente motorista de ônibus, ou um homem 
como um dedicado educador infantil ou ocupando-se exclusiva e 
cuidadosamente do trabalho doméstico, esses fatos ainda são tomados 
como exceção à regra e, não raras vezes, esses homens e essas mulheres 
são vistos como fora do lugar. Mesmo que já não seja uma raridade 
encontrarmos mulheres ocupando as posições ditas masculinas ou 
homens nas posições ditas femininas, o estereótipo dos papéis de gênero 
ainda causa estranhamento. 

Nesse sentido, o debate sobre as relações de gênero questiona 
a ordem estabelecida, os lugares de poder e os exercícios de dominação. 
Os estudos de gênero, ao assinalarem que os sentidos atribuídos às 
diferenças são construções históricas, afirmam que tais sentidos não são 
imutáveis e que, ao contrário, as posições sociais de homens e mulheres 
podem ser transformadas. A anatomia não é o destino, e a história é feita 
cotidianamente por sujeitos concretos que se afetam mutuamente e que 
têm potência de inventividade.  

A condição de gênero e os processos de subjetivação

A categoria analítica de gênero interessa ao debate no interior da 
Psicologia, especialmente nos campos da Psicologia social crítica e da 
Psicologia sócio-histórica, pois oferece potencialidade para o rompimento 
da lógica dicotômica presente nos debates históricos da Psicologia entre os 
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polos binários do indivíduo e do coletivo, entre o orgânico e o psíquico, e 
afirma o processo de subjetivação como não-linear, histórico e contínuo. 

Os estudos sobre a desigualdade de gênero têm estabelecido 
uma aproximação com a perspectiva da interseccionalidade, a qual 
busca discutir os atravessamentos das opressões de gênero, raça-etnia 
e classe, ressaltando a historicidade da desigualdade, que se assenta 
sobre os pilares do patriarcado, do colonialismo e do capitalismo. Nesse 
aspecto, Stolcke (1991) mostra que a compreensão das desigualdades de 
modo acrítico, reducionista e essencialista é o resultado de sua redução 
às explicações biológicas postas na configuração dos sexos e das etnias, 
elaborado por meio de uma distorção ideológica útil à manutenção da 
sociedade de classes: 

A característica decisiva da sociedade de classes a 
esse respeito é uma tendência geral a naturalizar a 
desigualdade social. Essa naturalização constitui, com 
efeito, um procedimento ideológico fundamental na 
sociedade de classes para superar as contradições que 
lhe são inerentes. Nessa última instância, as classes 
são, de fato, baseadas nas relações de produção. 
Mas, particularmente em períodos de polarização 
política, essa ideologia naturalizante é decisiva para a 
perpetuação da desigualdade de classe. (p. 110). 

Os termos desigualdade e diferença não podem ser tomados 
como sinônimos, pois não se equivalem. A desigualdade entre homens 
e mulheres é uma desigualdade histórica, tecida pela articulação de três 
longos fios: o patriarcado, o colonialismo e o capitalismo. Por outro lado, 
as diferenças de sexo, dos múltiplos exercícios da sexualidade, as marcas 
geracionais e os sentidos das idades e cor da pele são traços humanos 
para os quais não cabe hierarquia valorativa. A máxima feminista dos 
anos 1980 sintetizava a relação entre as diferenças e a igualdade: “Somos 
diferentes, mas somos iguais”. Iguais em direitos humanos, sociais, civis, 
políticos. Tratar as diferenças como desigualdade significa não reconhecer 
e violar direitos do outro. 
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O patriarcado é revisto por Saffioti (2004), que o explica “[...] como 
um pacto masculino para garantir a opressão das mulheres.” (p. 104). O 
pacto construído entre os homens revela a um só tempo a existência de 
relações hierárquicas estabelecidas entre os homens, ou seja, há entre as 
homens posições desiguais e assimétricas de poder, bem como relações de 
solidariedade que os capacitam “[...] a estabelecer ou a manter o controle 
sobre as mulheres.” (p.104). 

A lógica do patriarcado, que Saffioti (2004) entende não como 
uma relação privada, mas como um modo de organização social, “[...] 
representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia, quanto na 
violência.” (p. 58). Temos assistido à divulgação diária pela mídia dos casos 
de feminicídio. No curso de 2019, já se alcançou a cifra impressionante de 
três casos por dia, e Minas Gerais tem liderado o ranking nacional. Não 
raras vezes, as notícias divulgam que as mulheres assassinadas tinham um 
histórico de queixas de violência sofrida e que buscavam romper relações 
abusivas e agressivas, isto é, procuravam sair da posição subalterna. Nesse 
sentido, o feminicídio revela a permanência da lógica patriarcal, de modo 
que a violência de gênero não constitui, em nossa sociedade, uma exceção, 
mas um modo de organização das relações, como concluiu Smigay (2000). 

O fio do capitalismo na produção da desigualdade de gênero traz 
a conexão entre classe e gênero. A intersecção das categorias de classe e 
gênero evidencia que a classe não é uma categoria homogênea, como 
discutiu Souza-Lobo (2011), porque a classe operária é formada por homens 
e mulheres, com histórias singulares e diversas. As mulheres da classe 
operária sofrem uma dupla opressão, em que a articulação das categorias – 
gênero e classe – permite compreender que “[...] as mulheres sofrem uma 
exploração particular, ainda mais intensa do que a dos homens da classe 
trabalhadora e que isso atende diretamente aos interesses dominantes.” 
(CISNE, 2014, p. 26). 

Cisne (2014) assinala que, no nível macro, essa dominação 
responde aos interesses do capital, que exerce o controle sobre os corpos 
das mulheres, sobre o trabalho doméstico invisível que garante a reposição 
da força de trabalho. No nível micro, o das relações singulares, os homens 
operários reproduzem com suas mulheres a opressão de classe que sofrem.  
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A reprodução da violência não liberta quem a sofre: o operário 
que violenta a mulher, ou a mãe que agride as suas crianças exerce o que 
foi apontado por Saffioti (1997) como a síndrome do pequeno poder, 
que não significa a superação da relação de poder assimétrico, mas a sua 
reafirmação, sublinhando a identificação do oprimido com o opressor. 

O terceiro fio da construção da desigualdade vem do colonialismo, 
inserindo a categoria de raça-etnia como mais uma diferença entre os seres 
humanos transformada em desigualdade. Stolcke (1991) argumentará 
que “[...] todas as formas de preconceito e discriminações raciais têm 
em comum dois procedimentos ideológicos, quais sejam, ‘naturalizar’ as 
diferenças socialmente significativas e interpretar tais diferenças como 
desigualdades.” (p. 112).

A autora ressalta a articulação entre a desigualdade étnico-racial 
e a de classe social no contexto das contradições da sociedade capitalista:

A consolidação da sociedade de classes, no século 
XIX, consolidou a desigualdade social. Esse processo, 
não obstante, foi acompanhado por um ethos de iguais 
oportunidades para todos os seres humanos, nascidos 
iguais, livres e, portanto, responsáveis por seus atos. 
Ora, por que motivo, numa sociedade meritocrática 
composta por indivíduos autodeterminados, a 
naturalização das condições sociais – eu diria que o 
racismo moderno é um importante exemplo disso – 
desempenha o papel tão fundamental e contraditório 
de sustentar as desigualdades sociais? (p. 112).

A autora nos responderá que atribuir às condições biológicas do 
sexo e da raça a impossibilidade de as mulheres e de as mulheres negras e 
homens negros ascenderem socialmente e alcançarem postos qualificados 
e valorizados de trabalho e maior grau de escolarização, numa sociedade de 
classes, é uma ação ideológica de naturalização da desigualdade, que não 
é natural, contudo, antes produzida pelo modo de organização capitalista. 
Isso significa negar que a configuração de classes funda estruturalmente 
a desigualdade e, além disso, manter a “[...] ilusão da igualdade de 
oportunidades para todos.” (p. 112). 
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O feminismo negro questiona o feminismo branco, formado por 
mulheres de classe média escolarizadas, urbanas, um feminismo que 
não incluía em sua pauta as especificidades das mulheres negras, pobres, 
excluídas de bens materiais e simbólicos. O feminismo negro trará, de 
maneira contundente, os atravessamentos de classe e de raça-etnia às 
discussões sobre gênero. Ao mesmo tempo, produzirá a “generificação” dos 
movimentos negros. 

Arruzza, Bhattacharya e Fraser (2019) discutem o esgotamento 
de um feminismo liberal e da concepção da mulher como um sujeito 
universal de direitos, pois o feminismo “[...] nunca estará satisfeito com 
direitos legais, até que tenhamos justiça.” (p. 123). As autoras advertem 
que “[...] a verdade é que o racismo, o imperialismo e neonacionalismo 
são escoras fundamentais para a misoginia generalizada e o controle de 
todas as mulheres. Como seu funcionamento fere a todas nós, todas nós 
precisamos combatê-los com unhas e dentes.” (p.  80-81).  Para que, de 
fato, a questão abranja todas as mulheres, é necessário que as diferentes 
mulheres não reproduzam entre si a opressão e a violência. 

O feminismo não é um movimento social homogêneo e vem sendo 
nomeado no plural como “movimentos feministas”, por Fougeyrollas-
Schwebel (2009). A diversidade reflete a inexistência de uma mulher 
universal como sujeito político do feminismo no singular. Dessa forma, 
encontramos na literatura uma série de nomeações, tais como feminismo 
liberal, feminismo negro, feminismo das mulheres lésbicas, transfeminismo, 
ciberfeminismo, entre outras. No entanto, observam-se, nas diversas 
manifestações do feminismo, traços emancipatórios e libertários como 
denominador comum. 

A resistência no contexto escolar: a produção e o 
enfrentamento da desigualdade de gênero

A desigualdade de gênero se manifesta no contexto escolar 
de múltiplas formas, nos processos de aprendizagem e nas relações 
estabelecidas entre alunos e alunas, entre a escola e a família e entre 
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professores e professoras. A desigualdade de gênero produz, no 
cotidiano da escola, exclusão, dificuldades de aprendizagem, violência 
de diversas ordens. 

Não podemos nos furtar ao enfrentamento dessa situação e à 
construção coletiva de relações que promovam a equidade, o respeito e o 
reconhecimento de todos e todas, independentemente de suas posições 
de gênero, de modos de exercício da sexualidade e do pertencimento 
étnico-racial. 

A escola é uma instituição muito valorizada em nosso contexto 
social e, por força de nossas leis, contidas tanto na Constituição Federal 
(1988) quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a educação 
é legalmente um direito de crianças e adolescentes e um dever do Estado, da 
família e da sociedade civil, os quais têm o compromisso, não só legal, mas 
ético-político, de, em conjunto, garantir e resguardar o direito de meninas 
e meninas à matrícula e à frequência escolar. 

Garay (1998) salienta que as escolas são instituições dedicadas à 
existência humana de modo integral e não somente ao ensino de conteúdos 
programáticos previstos em seus currículos, pois “[...] centram-se nas 
relações humanas, na trama simbólica e imaginária em que se inscrevem. 
Operam com seres humanos aos quais possibilitam, ou não, viver, trabalhar, 
educar-se, confortar-se, curar-se, mudar e talvez criar um mundo à sua 
imagem.” (p. 116).  Portanto, se as escolas têm um papel de formação 
humana e cidadã, não podem deixar de considerar os atravessamentos de 
gênero que marcam as relações cotidianas entre alunos/alunas, alunos/
alunos, alunas/alunas, entre as professoras/professores entre si e com suas/
seus alunas/os, entre os/as profissionais do corpo técnico de educação. 

As posições de gênero ocupadas por meninas e meninos, no 
contexto escolar, revelam relações hierárquicas e desiguais que se 
traduzem na própria aprendizagem. Por exemplo, os meninos são mais 
incentivados que as meninas e, em consequência, produzem melhores 
resultados nas disciplinas associadas ao raciocínio lógico e objetivo, como 
a matemática. As meninas são mais estimuladas aos conteúdos ligados à 
linguagem e comunicação, à literatura, e apresentam melhores resultados 
de aprendizagem nesses campos do que os meninos. Esse quadro relatado 
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pelas/os professoras/es aponta a cristalização de um estereótipo de gênero, 
o qual reafirma lugares de dominação e prestígio social aos meninos e 
lugares de submissão e desvalorização social às meninas. 

Os dados disponibilizados pelo Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos (PISA, 2015) revelaram que a desigualdade de gênero 
nos processos de ensino/aprendizagem permanecia no mesmo nível 
encontrado na avaliação anterior, realizada em 2013. Os dados apresentados 
eram resultantes de estudos feitos em 44 países participantes, incluindo o 
Brasil, que obteve o terceiro pior resultado em relação à desigualdade de 
gênero, nos testes de linguagem e de matemática. As meninas ocupavam 
posição superior à dos meninos, na avaliação de linguagem, ao passo que, 
nos testes de matemática, os meninos alcançavam os melhores resultados. 

O Relatório de Monitoramento Global da Educação, estudos 
publicados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura - UNESCO, em 2018, destaca que a desigualdade de gênero 
tem persistido ao longo do tempo, como demonstram os resultados da 
aprendizagem de meninos e meninas, nas disciplinas dos currículos do 
Ensino Fundamental. No caso da aprendizagem de matemática, as meninas 
continuam apresentando resultados inferiores aos dos meninos, enquanto 
seguem com melhores resultados em leitura, em relação aos meninos, 
vantagem essa que o relatório indica como fartamente documentada 
(UNESCO, 2018). 

Os efeitos da formação escolar básica de meninos e meninas 
são também percebidos no desempenho acadêmico pelas/os jovens, no 
ensino superior. O referido relatório (UNESCO, 2018) indica que, embora 
o número de mulheres nos cursos universitários na América Latina seja 
superior ao número de homens, elas continuam em minoria, quando se 
trata de carreiras ligadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática, 
nas quais os homens são maioria. 

Em 2014, o Ministério da Educação (MEC) lançou para discussão 
pública o Relatório Educação para Todos no Brasil (2000-2015), em 
versão preliminar, o qual abordava a promoção da equidade de gênero nas 
escolas e apontava que o Censo 2010 já havia indicado que as matrículas 
de meninos e meninas na Educação Infantil e Fundamental apresentavam 
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percentuais semelhantes. No entanto, os dados revelavam que, no Ensino 
Médio, o número de matrículas das jovens mulheres foi 18% superior ao 
dos jovens homens. A queda no percentual de jovens do sexo masculino 
leva a pensar na manutenção de um estereótipo de gênero que confere 
aos homens o lugar de provedores de suas famílias. Isso concorre para 
que os jovens homens pobres sejam excluídos da escola, para serem 
incluídos precocemente em postos de trabalho precarizados. Os dados 
demonstravam também que a assimetria de gênero, no contexto escolar, 
se manifesta tanto nas desigualdades de ensino/aprendizagem quanto na 
permanência e longevidade escolar de meninos e meninas. 

A exposição desse quadro de atravessamentos de gênero na 
educação justifica a necessidade de formação continuada de docentes 
inseridos na Educação Infantil e Fundamental, uma das ações necessárias 
para a promoção da equidade de gênero nas escolas e para combater 
preconceitos de gênero. A prática de professoras e professores é também 
atravessada por pressupostos e estereótipos de gênero e a postura das/dos 
educadoras/es afeta a formação e aprendizagem das/dos estudantes.

No nível local, nas escolas municipais de Belo Horizonte, foi 
igualmente verificada a mesma desigualdade quanto ao desempenho 
escolar, analisada na perspectiva da categoria de gênero. Além disso, 
a violência praticada no interior da escola tem como um de seus 
componentes a desigualdade de gênero percebida na reprodução das 
ações de desqualificação e dominação dirigidas às meninas pelos meninos. 
A violência de gênero revela-se de diversos modos: verbal, física e na 
segregação e restrição de circulação no espaço escolar por meninas e 
meninos, como, por exemplo, na ocupação predominante da quadra 
esportiva pelos meninos. A prática da violência intragêneros é também 
constante, quando os meninos e as meninas agridem e discriminam seus 
colegas tidos como homossexuais ou aqueles que têm atitudes consideradas 
impróprias às pautas estereotipadas de gênero feminino e masculino. 

Esse diagnóstico do contexto escolar produziu a demanda da 
Assessoria de Cidadania e Equidade na Educação da Secretaria Municipal 
de Educação de Belo Horizonte (SMED), dirigida aos Programas de Pós-
Graduação em Psicologia e em Ciências Sociais da PUC Minas, para 
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a elaboração de um projeto de formação continuada de professoras e 
professores da rede municipal. O trabalho foi iniciado em 2015 e continua 
atualmente em desenvolvimento, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão 
da PUC Minas.  

O objetivo central desse trabalho é a formação continuada dos 
educadores e educadoras, de sorte a instrumentalizá-los para a compreensão 
da dimensão de gênero na formação de alunos e alunas e para a construção 
de práticas que promovam a equidade e o respeito mútuo em suas relações 
escolares. A avaliação processual do projeto tem revelado a necessidade 
de criação de estratégias formativas capazes de responder às demandas 
das educadoras e dos educadores, bem como prosseguir na investigação 
aprofundada sobre os atravessamentos das desigualdades e assimetrias de 
gênero, nos processos de aprendizagem e de produção da violência escolar. 

O nosso projeto tem ressonância e se integra aos propósitos da 
agenda da ONU “Por um planeta 50-50 em 2030: um passo decisivo pela 
igualdade de gênero”. Em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas 
adotou a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Com 17 objetivos 
globais, os Estados-membros aprovaram um plano de ação para promover 
o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Foram definidas 
169 metas globais com foco nas pessoas, no planeta, na prosperidade e 
na paz mundial. As metas para o alcance da igualdade de gênero estão 
concentradas no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5 e 
transversalizadas em outros 12 objetivos globais.

Em apoio à Agenda 2030, a ONU Mulheres lançou a iniciativa 
global “Por um planeta 50-50 em 2030: um passo decisivo pela igualdade 
de gênero”, com compromissos concretos assumidos por mais de 90 países. 
Construir um planeta 50-50 requer que todas e todos – mulheres, homens, 
sociedade civil, governos, empresas, universidades e meios de comunicação 
– trabalhem de maneira determinada, concreta e sistemática, a fim de 
eliminar as desigualdades de gênero.

Dentre as ações do Planeta 50-50, salientam-se novas leis e o 
fortalecimento de direitos conquistados pelas mulheres. Outras ações 
podem incluir a criação de programas para erradicar a violência contra 
mulheres e meninas, incentivando a participação das mulheres na tomada 
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de decisão, e o investimento em planos de ação nacionais ou políticas 
públicas, criando-se campanhas de educação pública para promover a 
igualdade de gênero.

Em termos gerais, a escolarização feminina é maior do que a 
masculina. Contudo, as disparidades entre mulheres do campo e da cidade, 
regionais e raciais são ainda marcantes: mulheres rurais estudam, em 
média, 5,6 anos; as mulheres das regiões Centro-Oeste e Sudeste estudam, 
em média, 9,3 anos, contra a média de 6,1 anos para as mulheres da região 
Nordeste; as mulheres negras estudam menos anos do que as brancas, para 
todas as regiões e faixas etárias.

Apesar dos importantes avanços das políticas de ações afirmativas, 
as mulheres negras estão ainda em menor proporção no ensino superior 
do que a população branca: apenas 12,8% das mulheres negras têm 
acesso ao ensino superior, contra 23,8% dos/as brancos/as. Embora não 
haja dados oficiais para o segmento das mulheres lésbicas, bissexuais, 
transgênero, travestis e transexuais, essas também enfrentam obstáculos 
desproporcionais, ao acessar a educação, encontrando discriminação 
dentro e fora de escolas e universidades, por causa de sua orientação 
sexual e/ou identidade de gênero. No ensino superior, as mulheres estão 
em maior proporção nos cursos referentes a Educação, Humanidades 
e Artes. Tendo em vista esse contexto, em 2012, a Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 
recomendou ao Brasil a adoção de medidas para mudar as normas e 
atitudes tradicionais, bem como as práticas organizacionais das escolas 
que militam contra a livre escolha das meninas de prosseguirem em 
áreas de estudo não tradicionais, particularmente em áreas tecnológicas. 
Conforme destaca o Artigo 10c da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, é necessária a 
eliminação do conceito estereotipado de gênero em todos os níveis de 
ensino, a promoção da convivência escolar de meninos e meninas, 
buscando a revisão cuidadosa e crítica do conteúdo dos livros, para 
que não se propaguem nem os preconceitos de gênero e nem o racismo 
didático, que se busque a construção de metodologias pedagógicas ativas 
que incluam a participação e a inclusão de todos e todas. 



288 Érika Cecília Soares Oliveira | Marcos Ribeiro Mesquita | 
Tatiana Machiavelli Carmo Souza (Org.)

O trabalho desenvolvido com as professoras/os professores da 
rede municipal de Belo Horizonte tem sido conduzido com estratégias 
metodológicas ativas. Em 2018, foram realizadas visitas a quatro escolas 
da rede municipal, localizadas em distintos regionais administrativos da 
cidade, por meio da observação, registro escrito em diários de campo, fotos 
de atividades cotidianas, materiais gráficos e plásticos produzidos pelos 
alunos, além da presença em atividades festivas da escola. As informações 
produzidas coletivamente, nessas ocasiões, foram restituídas em rodas de 
conversa, com a participação coletiva das/os educadoras/es inserida/os em 
diferentes escolas, o que propiciou a troca de experiências em grupo.

Seminários para a discussão de estudos de casos elaborados e 
apresentados pelas/os professoras/es têm sido realizados, revelando-se 
muito interessantes e ricos, pois possibilitam aos/as educadores observarem 
o próprio contexto e, a partir de suas vivências escolares, revisitarem as 
teorias de gênero estudadas, de maneira a produzir reflexões teóricas à luz 
das práticas escolares, podendo também reinterpretar as práticas escolares à 
luz das teorias. Esse movimento dialético entre a teoria e a prática é potente 
na produção de aprendizagens e de formação de pensamento crítico. 

A análise dos livros didáticos tem revelado que a naturalização das 
desigualdades de gênero e de raça-etnia é frequente em textos e imagens, e 
que, sem a apropriação teórica das categorias analíticas de gênero e de raça-
etnia, os estereótipos de gênero passam despercebidos. É preciso produzir o 
estranhamento crítico dos textos e das imagens, para que se possa perceber 
a ação ideológica que faz parecer que a desigualdade nada mais é que uma 
diferença – e uma diferença natural e essencial para a identidade de homens 
e de mulheres. 

O desenvolvimento do projeto de formação continuada, no campo 
das relações de gênero, tem procurado articular a informação com a reflexão 
e o compartilhamento das tensões subjetivas vividas pelas professoras 
e professores, em seus próprios contextos de pertencimento social e 
familiar. A informação e a disponibilização do conhecimento acadêmico 
interdisciplinar das teorias de gênero é um aspecto fundamental para se 
desmistificar o slogan da ideologia de gênero.  
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Considerações finais

O desenvolvimento do projeto de formação continuada no campo 
das relações de gênero, desenvolvido na rede municipal de educação de 
Belo Horizonte, é pontilhado em sua trajetória por avanços e recuos. Do 
ponto de vista institucional, temos contado com o apoio tanto da Secretaria 
Municipal de Educação/SMED quanto da PUC Minas, por meio dos 
Programas de Pós-Graduação em Psicologia e em Ciências Sociais e da Pró-
Reitoria de Extensão. Essas são forças potentes que se agregam em torno do 
princípio ético-político de combate a toda e qualquer forma de violência de 
gênero, juntamente com o compromisso de produção de um conhecimento 
que contribua para a formação humana e de uma sociedade que se paute 
pela equidade, pelo respeito, pela busca da paz e do reconhecimento do 
direito à vida boa e plena de todos e todas. 

Nessa trajetória, seguimos enfrentando os ataques por parte dos 
adeptos da chamada “escola sem partido” e do slogan da ideologia de 
gênero, os quais buscam cercear a autonomia das escolas e a liberdade 
de pensamento.

O processo de formação teórico-metodológico, ético e político 
na temática de gênero configura-se como um campo de disputas teóricas 
e políticas e evidentemente atravessa os processos de subjetivação de 
todas e todos os envolvidos. Não estamos lidando com um assunto 
neutro e distante de nós. Refletir sobre as relações de gênero, no espaço 
escolar, significa também refletir sobre as nossas próprias posições, 
sobre as nossas vivências no trabalho, na família e nas relações sociais 
amplas, pois não é possível refletir sobre a desigualdade de gênero de 
modo neutro. Por fim, entendemos que a aprendizagem resulta em 
uma mudança de postura, de posição no mundo. E, como nos ensina 
Paulo Freire (1997, p. 25), “[...] quem ensina aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender.” 
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GRUPO COM HOMENS AUTORES 
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UMA 

EXPERIÊNCIA DE RESISTÊNCIA 
EM UM JUIZADO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER

Nayra Daniane Mendonça
Aline Soares Santos

Tatiana Machiavelli Carmo Souza

Introdução

Dentre as diversas conquistas dos movimentos feministas e sociais 
dos últimos quinze anos, no Brasil, encontra-se a implementação da Lei Maria 
da Penha (BRASIL, 2006). De modo subversivo e contrário às legislações 
penais, a lei tem buscado a responsabilização dos autores de violência – em 
sua ampla maioria, homens – por meio da socioeducação, estendendo os 
recursos de enfrentamento para além da dimensão punitiva. Contudo, essa 
jovem política pública de enfrentamento à violência doméstica e contra 
mulheres, juntamente a outras políticas de gênero, diversidade sexual, 
educação, assistência social e saúde, tem sofrido desmontes e retrocessos, 
nesses tempos neoconservadores. Desde os primeiros movimentos de 
apoio ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff, as ações e iniciativas 
que descendem da Lei Maria da Penha (atendimento de mulheres, jovens 
e crianças em situação de violência, atividades de prevenção à violência 
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doméstica e intrafamiliar em distintos segmentos sociais, composição 
de equipes multidisciplinares em delegacias especializadas e juizados de 
violência, entre outras) têm sido precarizadas e desmontadas.

Partindo dessa conjuntura, buscamos apresentar, neste capítulo, 
uma experiência profissional em Psicologia de atendimento a homens 
autores de violência doméstica contra suas (ex)parceiras. Os atendimentos 
foram realizados no formato de grupos socioeducativos, com o intuito de 
responsabilizá-los e conscientizá-los acerca da violência perpetrada no 
cotidiano familiar. As atividades foram desenvolvidas por uma psicóloga e 
uma estagiária em Psicologia de um Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher (JVDFM) de um município do sudoeste goiano, em 2019. 
As ações foram pautadas na perspectiva das teorias de gênero e na Psicologia 
sócio-histórica, procurando compreender o fenômeno da violência, em sua 
intersecção com as categorias de gênero, raça/etnia, classe social e geração.

Nesse ínterim, é significativo relatar que as atividades desenvolvidas 
pela Psicologia,35 no referido juizado, só puderam ser constituídas em 
virtude da consolidação do Termo de Cooperação Técnica (nº319/2016) 
firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o Projeto de 
Extensão Universitária “Práticas em Educação, Gêneros, Sexualidades 
e Subjetividades – PEGSS”, da Universidade Federal de Goiás/Regional 
Jataí, no ano de 2016. A inserção da universidade no território jurídico 
propiciou a criação de serviços à população em situação de violência 
doméstica. Posteriormente, em 2018, além das atividades realizadas por 
professora (terceira autora deste texto) e estudantes do Curso de Psicologia 
(dentre elas, a segunda autora, que mais tarde se tornaria psicóloga 
voluntária), essa cooperação institucional garantiu a contratação de 
uma psicóloga (a qual, em meados de 2016, era extensionista vinculada 

35 Neste texto, buscamos relatar apenas os atendimentos com homens autores de violência 
doméstica, na modalidade de grupos socioeducativos. Porém, outras atividades foram 
efetivadas no Juizado de Violência Doméstica e Intrafamiliar contra a Mulher, como, 
por exemplo: atendimentos psicossociais individuais e grupais com mulheres em 
situação de violência doméstica, atendimentos junto a famílias em situação de violência 
doméstica, reuniões com a equipe multidisciplinar, grupos de estudos e pesquisas 
com estudantes, estagiárias e pesquisadoras/es, palestras e cursos para trabalhadoras/
es da saúde, assistência social e saúde, visitas domiciliares. Para maiores informações, 
consultar SOUZA et al. (2019). 
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ao projeto; trata-se da primeira autora), que passou a compor a equipe 
multidisciplinar do JVDFM. 

Mesmo com o recrudescimento das políticas públicas de 
enfrentamento à violência contra mulheres e cerceamento de direitos 
sociais presentes nos últimos anos, no contexto brasileiro, essa experiência 
de inserção da Psicologia, em nossa perspectiva, foi delineada na resistência 
e na potência de vida. Isso porque foi semeada no bojo da extensão 
universitária e deu vazão a uma prática ainda pouco desenvolvida nos 
juizados: o atendimento dos homens perpetradores de violências. É com 
esse espírito de desafio e constante questionamento do próprio fazer que 
apresentamos, a seguir, o processo de tessitura de grupos socioeducativos 
junto aos homens, nesse JVDFM.  

Lei Maria da Penha: violências, homens e políticas públicas

Historicamente, as relações entre homens e mulheres têm-se 
fundamentado em padrões comportamentais e modelos pré-concebidos 
acerca dos papéis tradicionalmente atribuídos ao masculino e ao feminino, 
ocasionando dissonâncias e promovendo relações de subordinação nas 
relações sociais e afetivas (BRASIL, 2011; CREPOP, 2012). A violência 
experienciada pelas mulheres está intimamente relacionada à condição 
de privilégio, prestígio e poder atribuída aos homens, herança cultural 
e histórica de séculos de submissão. Nesse sentido, a subjugação não 
é resultante das diferenças biológicas existentes entre o feminino e o 
masculino, mas dos papéis sociais construídos e exercidos nos contextos 
sociais. Em outras palavras, as origens da violência doméstica localizam-se 
no patriarcado e nas desigualdades constituídas e constitutivas das relações 
de gênero (SAFFIOTI, 2001; SCOTT, 1995), interseccionadas às categorias 
de raça/etnia, classe social e geração.

A violência se arquiteta na dinâmica relacional entre homens 
e mulheres. Ela não está alocada em nenhum deles e não pode ser 
entendida como elemento natural da constituição subjetiva. Ao contrário, a 
violência é (re)produzida nas relações de poder que foram historicamente 



295FEMINISMOS, PSICOLOGIA E RESISTÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS

delineadas pela cultura machista e patriarcal. Nesse bojo, masculinidades 
e feminilidades vão sendo construídas e reiteradas pelos valores sociais, a 
partir de estereótipos e pelos papéis de gênero. Assim, é válido afirmar que 
mulheres e homens acessam os recursos produzidos pela humanidade, na 
vida concreta, de forma diferente e desigual (MOREIRA; SOUZA, 2017).

Como componente da história de vida das mulheres, a violência, 
usualmente, apresenta dimensão transgeracional, sendo vivenciada 
desde a infância e, em diversas situações, reeditada no convívio com o 
companheiro (SAFFIOTI, 2001; CREPOP, 2012). Os episódios de violência 
não se restringem somente às mulheres, mas muitas vezes são dirigidos aos 
filhos e outros membros da família (SOUZA et al., 2018).

Em perspectiva histórica, no Brasil, várias políticas e leis têm 
sido utilizadas no enfrentamento às violências direcionadas às mulheres. 
Dentre os marcos, destacam-se a Constituição Federal (BRASIL, 1988), que 
reconheceu a igualdade entre homens e mulheres, na vida pública e privada; 
a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
Contra a Mulher, conhecida também como “Convenção de Belém do Pará” 
(CIDH, 1994); e a implementação da Lei 11.340/2006, conhecida como 
“Lei Maria da Penha” (BRASIL, 2006).

A Lei Maria da Penha avançou, ao tipificar as violências mais comuns 
endereçadas às mulheres, no Brasil, notadamente aquelas que assolam o 
contexto doméstico, uma vez que esse se trata do ambiente de maior incidência 
de agressões. A esse respeito, define a violência física (dano ou tentativa de 
causá-lo, por meio de força física ou uso de objetos), a violência psicológica 
(ação ou omissão que cause danos afetivo-emocionais ou ao desenvolvimento 
da mulher), a violência sexual (vivência de situações que ferem os direitos 
reprodutivos e/ou forçando atos sexuais e de constrangimento, no que tange 
à sexualidade das mulheres), a violência moral (conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria) e, por fim, a violência patrimonial (conduta 
que represente retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 
recursos econômicos) (BRASIL, 2006).

Em suas disposições, a Lei 11.340/06 também se refere ao 
fenômeno da violência no âmbito da unidade doméstica e familiar, através 
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da compreensão de violação de direitos humanos, de modo a reconhecer, 
conforme parágrafo § 1º, a importância de que o poder público oportunize 
a criação de serviços capazes de ofertar uma assistência ampliada e integral 
às mulheres. Nesse sentido, a Lei Maria da Penha, enquanto política 
pública, incentiva a criação dos JVDFM, espaço no qual podem vir a ser 
desenvolvidas intervenções que contemplem a dimensão jurídica e social 
que perpassa a situação de violência doméstica e familiar contra as mulheres, 
por meio da incorporação das equipes multidisciplinares (BRASIL, 2006).

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) atribui como uma das 
competências da equipe multidisciplinar, além das atividades voltadas às 
mulheres, a realização de grupos reflexivos específicos para supostos autores 
de agressão, no JVDFM ou em outro equipamento da rede socioassistencial. 
Ademais, em relação ao acusado, o CNJ indica o desenvolvimento de 
atividades específicas que visem à sua responsabilização, bem como 
sugere encaminhamentos, de acordo com a necessidade específica, como 
nos casos de uso de álcool e/ou drogas e a concretização de atendimentos 
individualizados (CNJ, 2018).

A Lei Maria da Penha reitera a importância da elaboração de 
atividades socioeducativas, por parte das equipes multidisciplinares 
que atuam nos JVDFM. Embora a legislação discorra sobre a relevância 
dos aspectos sociais no enfretamento da violência doméstica e 
familiar, através de uma visão ampliada do fenômeno, o que acontece, 
efetivamente, são condutas pautadas em uma epistemologia cartesiana, 
na qual impera a lógica de causa e efeito. Nesse contexto, o discurso 
e práticas jurídicas muitas vezes estão mais centrados na punição e 
culpabilização dos autores de agressão do que na criação de espaços de 
transformação social. Para Beiras et al. (2012, p. 38), “[...] este aspecto 
tem dado excessivo protagonismo ao âmbito jurídico como responsável 
por suprimir a violência, o qual o faz diante de uma lógica dicotômica, 
positivista e criminológica.”

Partindo-se desses aspectos, as práticas profissionais destinadas 
às/aos diferentes atrizes/atores que vivenciam a violência, inclusive que 
agreguem membros da família extensa e da comunidade, são pouco 
exploradas. Nesse cenário, uma parcela das ações é executada a partir de 
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uma lógica classificatória e criminológica, pautada em uma perspectiva 
cognitivo-comportamental que desconsidera aspectos sócio-históricos.

Por esse motivo, torna-se oportuno e urgente o desenvolvimento 
de metodologias/práticas que discorram sobre o trabalho com os acusados, 
pois a problemática da violência doméstica não se encerra na ampliação 
de direitos e amparo às mulheres, mas se estende à não perpetuação 
e legitimação social de condutas agressivas por parte dos homens, no 
cotidiano familiar. Sobre isso, quanto ao respaldo psicossocial ofertado nos 
JVDFM, destaca-se o papel da Psicologia como colaboradora no processo 
de compreensão dos aspectos que atravessam o conflito doméstico, os 
quais são de ordem sociocultural, relacional e afetiva, complementando 
o entendimento dos operadores do Direito acerca gravidade do caso 
(SIMIÃO; OLIVEIRA, 2016). Diante disso, o presente relato visa a descrever 
o exercício de profissionais de Psicologia, na atuação com homens acusados 
de praticar violência doméstica, em um JVDFM.

 
Criando caminhos para a efetivação dos grupos 
socioeducativos para homens autores de agressão

Apresentamos um relato de experiência sobre as práticas 
desenvolvidas em um JVDFM, localizado no interior goiano, por psicólogas 
junto aos homens supostos36 autores de agressão. Buscando a promoção 
de um espaço reflexivo, foram criados grupos socioeducativos. A partir 
da utilização de recursos disparadores (expostos a seguir), almejava-se a 
construção de maneiras alternativas e não danosas de promover as relações 
interpessoais, ampliando a compreensão de masculinidades e feminilidades 
e (re)significando experiências por meio das trocas de experiências e do 
diálogo horizontalizado. 

Tendo em vista o expressivo número de processos em trâmite no 
JVDFM, foi indispensável o estabelecimento de critérios na seleção de 
participantes para a composição do grupo socioeducativo. Nesse sentido, 

36 A expressão “supostos autores de agressão” será utilizada no texto, como sinônimo de 
acusado, uma vez que os participantes ainda não haviam sido sentenciados.
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foram considerados, a princípio, exclusivamente os processos cujas mulheres 
haviam se dirigido ao JVDFM e atermado a solicitação de revogação das 
medidas protetivas de urgência, pois, para tanto, havia a obrigatoriedade 
de que estas fossem ouvidas pela equipe multidisciplinar – composta 
também por psicólogas. Após a nossa escuta – enquanto profissionais de 
Psicologia –, quando verificado o desejo de manutenção do relacionamento 
amoroso, por parte da mulher e/ou em situação na qual ela sinalizava a 
permanência de conflitos, a inclusão do suposto autor de agressão nos 
grupos socioeducativos era um dos encaminhamentos efetivados. 

Realizado o levantamento de possíveis participantes do grupo 
socioeducativo, os casos eram apresentados à Magistrada para discussão. 
Ademais, os seguintes elementos para  a inserção do homem no grupo 
eram analisados: a) Os desdobramentos das supostas violências na vivência 
familiar e comunitária dos envolvidos; b) Histórico relacional permeado por 
reiteradas agressões; c) Abuso de álcool ou entorpecentes; d) Antecedentes 
criminais do acusado; e) Denúncias anteriores feitas por outras mulheres ou 
pela requerente do processo; f) Descumprimento de medidas protetivas de 
urgência g) Quando a violência psicológica causava agravos significativos 
à mulher e aos seus familiares. Vale destacar que, durante as audiências, 
tendo a Magistrada percebido situações que contemplavam as condições 
supracitadas, a mesma intimava as psicólogas a disponibilizarem vagas para 
a entrada do suposto autor de agressão no grupo socioeducativo, desde que 
anteriormente ao terceiro encontro. 

Mediante a seleção, os participantes eram notificados por intimação 
sobre a obrigatoriedade do comparecimento ao grupo socioeducativo 
pelo Oficial de Justiça, recebendo as informações pertinentes quanto à 
participação, datas, horários, tempo de duração, número de encontros, 
e reiterando que a presença correspondia ao cumprimento de medida 
protetiva de urgência. Cabe ressaltar que, ainda nos casos em que o recurso 
havia sido revogado, a alínea que dispunha sobre o comparecimento no 
juizado, quando intimado, se mantinha, estratégia que objetivava garantir a 
assiduidade dos homens nas atividades. 

Os encontros poderiam contar com a participação de até 15 homens. 
Essa quantidade foi delimitada, a fim de oportunizar a construção de um espaço 
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que favorecesse a comunicação, o estabelecimento de vínculos de confiança 
entre os participantes e a possibilidade de desenvolvimento de dinâmicas e 
outros recursos. O grupo utilizado para fins do presente relato contou com 11 
participantes, os quais tinham processo em curso no JVDFM, sendo que, no início 
das atividades, três homens se encontravam reclusos37 no presídio municipal. 

Foram promovidos 10 encontros, com duração média de 1h e 15min, 
durante o período de 16/04/2019 a 18/06/2019. As atividades aconteciam 
semanalmente, às terças-feiras, no período matutino. Vale destacar que o 
horário precisou ser ajustado, de acordo com a disponibilidade da escolta 
prisional, a fim de que os homens que estavam reclusos participassem 
integralmente da atividade. As temáticas abordadas tangenciaram as 
relações de gênero, o exercício da paternidade, as relações familiares, as 
masculinidades e feminilidades, o abuso de substâncias (i)lícitas, a Lei 
11.340/06, os tipos e ciclo de violência, o machismo, entre outras. 

Conforme as solicitações presentes nas disposições da Lei Maria da 
Penha para a realização de ações voltadas à prevenção e responsabilização de 
homens autores de agressão, a princípio, definíamos os possíveis temas para 
nortear as primeiras atividades do grupo. Contudo, diante das demandas 
trazidas pelos sujeitos ou mediante a percepção de necessidade de que o 
tema proposto continuasse a ser debatido, foram feitas adequações nos 
instrumentos adotados como disparadores. Na sequência, eram abordados 
os temas previamente selecionados para atividades, a fim de facilitar a 
participação e compreensão dos participantes.

Durante todos os encontros, era disponibilizada uma lista de 
presença para controle de frequência e monitoramento, visto que o 
comparecimento obrigatório do requerido, quando determinado pela 
Magistrada, passou a integrar uma das disposições previstas no artigo 152, 
parágrafo único, da Lei de Execução Penal38 (LEP) (BRASIL, 1984). Em 

37 A prisão dos três participantes ocorreu em virtude de descumprimento de medida 
protetiva, no curso do processo. As denúncias referiam-se à violência doméstica em 
desfavor da (ex)companheira, na maioria dos casos, pelo crime de injúria e ameaça. Um 
dos homens também possuía posse ilegal de arma de fogo e outro estava sendo acusado 
de ofensa à integridade corporal da denunciante.

38 “Art. 152. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, 
cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas. 
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caso de imprevistos, o participante deveria comunicar com antecedência 
à secretaria do JVDFM, apresentando documentos comprobatórios que 
justificassem a ausência. 

Em relação aos materiais e recursos, foram utilizados nas 
intervenções folhas de papel A4, pincel atômico, vídeos disponíveis no 
Youtube, dinâmicas e um dado – poliedro que continha determinadas 
instruções/questionamentos, confeccionado pelas próprias psicólogas. 
Todo o conteúdo manejado como elemento disparador era previamente 
pensado, elaborado e adaptado pelas psicólogas, exceto os vídeos. 

No primeiro encontro, nós nos apresentamos, falamos sobre o 
trabalho realizado pela equipe multidisciplinar no JVDFM e pontuamos os 
objetivos do grupo. Ademais, explicitamos um Termo de Compromisso e 
Responsabilidade Interno – de própria autoria e confeccionado a partir das 
experiências anteriores –, documento que continha as regras de convivência 
adotadas durante os encontros grupais. Após a leitura e a explicação das 
informações contidas no documento, os participantes do grupo eram 
questionados sobre o desejo de ampliarem ou proporem revisão de alguma 
informação disposta no Termo, visto que, ao final, todos deveriam assinar, 
atestando conhecimento. 

O Termo de Compromisso e Responsabilidade Interno dispunha 
sobre o número de encontros; o horário de início e término e as datas 
das intervenções; as medidas cabíveis, em face da ausência da atividade 
ou chegada fora do horário previsto, pois não havia tempo de tolerância; 
sobre o direito de fala e o respeito ao direito de outrem de também expor 
seu posicionamento; sigilo, obedecendo aos critérios do Código de Ética 
Profissional da Psicologia; participação voluntária nas atividades, embora a 
presença no recinto fosse obrigatória; permanência dos aparelhos celulares 
desligados ou em “modo avião”; proibição de gravação de vídeos, áudios, 
fotografias ou qualquer registro que expusesse a imagem ou o conteúdo 
compartilhado no encontro, sem autorização prévia; e, por fim, a autorização 
para divulgação dos resultados das intervenções, para fins de pesquisa. 

 Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá 
determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e 
reeducação.” (BRASIL, 1984).
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Nos demais encontros iniciais, conversamos sobre as relações de 
gênero, problematizando como os estereótipos de gênero reafirmam e 
naturalizam as violências perpetradas contra mulheres. Ainda, apontamos  
a Lei 11.340/06 como um mecanismo para combater e coibir os prejuízos 
históricos decorrentes das desigualdades e da dominação masculina, nas 
sociedades patriarcais. Para isso, apresentamos frases com ditos populares 
comumente usados no cotidiano e cujo sentido revelava a naturalização de 
padrões comportamentais outorgados a homens e mulheres. 

Vale salientar que, após a explicação da atividade disparadora, íamos 
provocando discussões e norteando reflexões, em função dos próprios 
discursos dos participantes. Os homens falavam sobre as experiências 
pessoais, sociais, masculinidade e feminilidade compulsória, sobre a 
importância do diálogo nas relações interpessoais, sobre a divisão sexual 
das profissões, argumentando, na maioria das vezes, sob perspectivas 
religiosas. De modo particular, em relação à sexualidade, ressaltavam a 
liberdade sexual e de expressão do corpo masculino. 

A partir do quarto encontro, houve a incorporação de recursos 
audiovisuais para enfatizar situações reais dos prejuízos advindos da prática 
de violência doméstica e familiar. Partindo disso, realizamos dinâmicas que 
objetivavam estimular os homens a refletirem sobre a relação estabelecida 
com as denunciantes, bem como o posicionamento individual no contexto 
do relacionamento, a fim de que pudessem construir novas formas de se 
relacionar com as (ex)companheiras ou em relações amorosas futuras. Para 
tanto, fortalecemos, no decorrer das atividades, a participação dos homens 
como sujeitos ativos na vivência do envolvimento amoroso, munidos 
de vontades e ações frente a materialização dos afetos, buscando assim 
constituir reflexões sobre a responsabilização individual de cada um, no 
relacionamento violento.

No sétimo encontro, empregamos o vídeo “Violência doméstica 
- animação”, disponibilizado no Youtube39, que abordava os prejuízos das 
violências físicas e psicológicas, no âmbito doméstico e familiar, com ênfase 
para os possíveis danos emocionais e relacionais da exposição de crianças 

39 Vídeo disponível em: https://youtu.be/apI3qYpmt1w. 
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a situações de violência. No oitavo e nono encontros, confeccionamos 
um dado contendo perguntas associadas aos temas abordados ao longo 
das atividades anteriores. O instrumento visava a identificar avanços, 
permanências e retrocessos nos discursos dos participantes, quanto aos seus 
posicionamentos na vivência do envolvimento amoroso. Ainda, almejava 
reafirmar a importância da construção de estratégias para minimizar a 
ocorrência de conflitos nas relações e problematizar os estereótipos de 
gênero que ainda persistiam nas falas. 

O fechamento das atividades ocorreu de forma individualizada. Os 
participantes foram divididos em dois grupos e, posteriormente, chamados 
para conversar conosco. Fizemos uma avalição do processo grupal, a 
partir do diálogo e de perguntas que abordavam a visão dos participantes 
sobre sua participação nas atividades realizadas, a apreensão do conteúdo 
abordado e sugestões para o aprimoramento do trabalho a ser desenvolvido 
pela equipe, em grupos posteriores.

Reflexões sobre o manejo dos grupos socioeducativos, 
relações de gênero e violências

Embora os supostos autores de violência doméstica já chegassem ao 
JVDFM cientes da obrigatoriedade da participação no grupo, percebemos 
que a apresentação das atividades enquanto proposta socioeducativa 
colaborou para a ressignificação do espaço e a diminuição da resistência, 
no decorrer dos encontros. A esse respeito, os participantes sinalizaram que 
se sentiram mais confortáveis em vivenciar as atividades e compartilharem 
suas histórias de vida, após o esclarecimento de que o grupo socioeducativo 
não se tratava de um espaço para inquérito ou punição, mas um território 
de acolhimento, aprendizagem e construção de conhecimentos. Além 
disso, apontaram que, se tivessem compreendido a proposta do grupo, 
nos primeiros encontros, as reflexões poderiam resultar em mudanças de 
conduta mais significativas. 

Notamos que, nos encontros iniciais, os participantes ficaram 
agitados e inconformados com o caráter compulsório de participação no 
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grupo, argumentando, reiteradas vezes, sobre o que havia acontecido na 
ocasião que resultou na denúncia, usando suas vozes para se defender da 
acusação que os obrigava a participar do grupo. Nesse contexto, os homens 
narravam, de forma enfática, argumentos no intuito de descreditar as falas 
das (ex)companheiras e, ao mesmo tempo, justificar eventuais condutas 
agressivas contra elas.

A insatisfação trazida pelos participantes demonstrava uma 
tentativa de naturalizar ou relativizar as violências praticadas em desfavor 
das mulheres. A afirmativa é resultante dos discursos perpetuados pela 
lógica patriarcal e o exercício do machismo, que distinguem as condutas 
socialmente esperadas por mulheres e homens, resultando em relações 
desiguais de poder. Essas diferenciações reverberam a supremacia 
masculina, validando, inclusive, o uso de força física como mecanismo para 
subordinação (ZORZELLA; CELMER, 2016).

De igual modo, os participantes externavam queixas referentes à 
efetividade da aplicação da Lei Maria da Penha. Ademais, citavam-na como 
instrumento de punição aos homens, uma vez que tendiam a compreendê-
la como mecanismo de tutela e supervalorização da narrativa das mulheres, 
tecendo reclamações quanto a supostas fragilidades nos argumentos que 
fundamentavam as acusações. Nesse sentido, a nossa abordagem, assim 
como prevê a Lei 11.340/06, buscou problematizar a necessidade da 
existência de uma lei que proteja mulheres de vivenciarem violências, 
no âmbito doméstico e familiar. Partindo disso, almejamos ampliar a 
compreensão dos sujeitos sobre as diferentes manifestações das violências, 
para além da dimensão física.

Ainda se tratando dos encontros iniciais, nas ocasiões nos quais 
estavam sendo abordados os papéis socialmente atribuídos às mulheres e 
aos homens, os participantes justificaram eventuais ações violentas, a partir 
da ideia de crime passional.40 Os discursos estavam em concordância com 
o pensamento de que, como as mulheres se comportam de forma contrária 

40 Determina o Código Penal: “Art. 121 § 1º Se o agente comete o crime impelido por 
motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo 
em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um 
terço.” (BRASIL, 1940).
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à lógica patriarcal, a prática de violência doméstica por parte dos homens 
deveria ser admitida socialmente e minimizada, pois seria uma resposta 
corretiva diante das ameaças à superioridade masculina.

Na medida em que os encontros foram se desenvolvendo, 
percebemos que as queixas dos participantes revelavam uma errônea 
percepção sobre a relação de causa e efeito entre a defesa dos direitos 
femininos e o sentimento de injustiça vivenciado por eles. Entre os seus 
argumentos, destacava-se a ideia de uma escuta privilegiada e proteção 
excessiva às mulheres e, em contrapartida, a recusa da oferta de espaços 
para defesa dos supostos autores de agressão. 

Percebido isso, passamos a propor atividades que salientavam a postura 
individual dos participantes, no contexto do relacionamento, em detrimento 
dos elementos jurídicos da Lei Maria da Penha. Ademais, frisávamos que a 
violência doméstica se tratava de um fenômeno relacional, como nos sugerem 
Zorella e Celmer (2018), ao versarem sobre a necessidade de não se olhar para a 
situação de violência, de forma dicotômica, buscando superar a compreensão de 
um sujeito que pratica a ação e o outro, ao qual a conduta agressiva se direciona. 
A esse respeito, os autores reiteram o desenvolvimento de intervenções que 
possibilitem o entendimento de que a violência doméstica e familiar não está 
alocada no sujeito que pratica a ação agressiva, mas é vivenciada na dinâmica 
relacional perpassada pela lógica patriarcal. 

Desde os primeiros encontros, o abuso de álcool e outras drogas 
aparecia no discurso dos participantes como estratégia de socialização, 
no que tange à dimensão da vida pública, assim como um mecanismo de 
enfrentamento dos conflitos conjugais, no que se refere ao espaço privado. 
Eles apontavam que as relações amorosas eram permeadas por ciúmes 
excessivos de ambos os parceiros. Ainda indicavam que as violências 
físicas aconteciam nos momentos de embriaguez ou excitação ocasionada 
pelo consumo de entorpecentes, justificando, portanto, que as práticas 
agressivas decorriam de vícios. Pontuavam, também, que as violências 
eram recíprocas, evidenciando que, nas situações nas quais tentavam evitar 
ações violentas junto às (ex)companheiras, elas agiam de modo a impedir 
que eles se retirassem do lar, retendo bens, no intuito de dificultar a evasão 
do espaço domiciliar.
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A partir do momento em que os discursos dos participantes 
começaram a sair do campo dicotômico e passaram a voltar-se para os 
aspectos relacionais, eles criavam condições para visualizar como os 
posicionamentos de ambas as partes influenciavam a configuração da 
relação. Gonçalves e Bock (2009), ao discorrerem sobre a dimensão subjetiva 
dos fenômenos sociais, destacam que a relação existente entre sujeito e 
sociedade é perpassada pela história. Partindo disso, sublinham que cada 
ser é dotado de potencialidades, o que nos torna capazes de modificar 
a realidade. Ao adentrarem nesse campo reflexivo, os participantes 
diminuíram a frequência das acusações direcionadas às (ex)parceiras. Por 
conseguinte, passaram a pensar sobre as influências de suas condutas no 
estabelecimento dos conflitos, o que possibilitou a construção de novos 
significados para a vivência da violência doméstica na conjuntura familiar. 

Frente a isso, nós nos propomos discutir e fomentar reflexões, a 
fim de problematizar os discursos pautados na compreensão da violência 
como algo instintivo e de ordem natural, logo, cristalizada e estática. 
Ao construirmos atividades que abordavam os estereótipos de gênero, 
enfatizamos os aspectos históricos presentes no processo da constituição 
subjetiva, bem como ressaltamos a possibilidade de transformação, uma 
vez que, na perspectiva sócio-histórica, compreendemos o sujeito em 
processo e movimento, alguém que pode transformar a si e o contexto que 
o circunda, de forma ativa e dialética (BOCK, 2008). 

Nessa linha, ao fazerem uma (re)leitura das relações afetivas 
e amorosas, os participantes identificavam como principais fatores 
colaboradores para a ocorrência de conflitos a ausência do diálogo e o 
uso de álcool e drogas. Assim, passaram a incorporar novos parâmetros 
e elementos para pensar as (próprias) relações. Contudo, ainda 
mantinham a ideia de uma suposta hierarquia de poder, para refletirem 
sobre possíveis formas não danosas de conduzirem e vivenciarem os 
relacionamentos conjugais. 

Para o aprofundamento dessas reflexões, como recurso audiovisual, 
selecionamos uma animação que retratava as consequências da violência 
doméstica. Feito isso, a ação violenta pôde ser apresentada como algo que 
não prejudicava somente a (ex)parceira, mas a si mesmo e àqueles com 
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quem se relacionava em diferentes ambientes, desde os familiares até os 
contextos de trabalho e de socialização. Cabe ressaltar que a percepção dos 
prejuízos da violência, em sua dimensão familiar – e não somente contra a 
mulher –, foi um divisor de águas para as reflexões dos participantes.

Diante dessas percepções, procuramos resgatar suas histórias de 
vida, rememorando situações em que identificassem momentos nos quais 
a violência doméstica esteve presente na vivência com a família de origem, 
durante a infância e a adolescência, analisando como essas experiências 
incidiram no desenvolvimento e na construção das masculinidades. 
Ao se perceberem enquanto filhos, os participantes lembraram-se dos 
estereótipos de gênero intrínsecos nos discursos dos seus pais. Em 
contrapartida, ao voltarem suas reflexões para o exercício da paternidade, 
foi possível visualizar os danos da exposição das crianças a situações de 
violência doméstica.

Em face dessa trajetória, conversamos sobre a construção das 
masculinidades e os prejuízos dos estereótipos de gênero ancorados pelo 
discurso machista. Abordamos a ação violenta, situando-a a partir de seu 
caráter sociocultural, sendo incorporada e reproduzida nas condutas, 
instigando o rompimento do determinismo da ação e convidando os 
participantes para o desenvolvimento de novos posicionamentos. Sobre 
isso, percebemos que a pluralidade de experiências compartilhadas 
auxiliou na compreensão de suas histórias de vida, embora as vivências 
fossem diferentes. 

Desde o início da atividade grupal, consideramos importante 
problematizar os estereótipos de gênero encontrados nos discursos 
coletivos. Isso porque, em experiências anteriores, havíamos notado que, em 
virtude do nosso lugar de fala (embora fôssemos representantes do poder 
judiciário, no processo grupal, nossos corpos de mulheres, psicólogas, 
jovens e negras reverberava a desigualdade de gênero que constitui a 
sociedade patriarcal), os participantes tendiam a colocar em xeque as nossas 
posturas. Notamos que eles tinham a expectativa de que reproduzíssemos 
condutas socialmente esperadas para mulheres – compreensão, cuidado, 
silenciamento, docilidade, emotividade, dentre outras. Ao perceberem 
nosso posicionamento questionador, convidando-os à reflexão, os 
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participantes tendiam a alterar o tom de voz e, ainda, questionar nossas 
vivências particulares, indagando se éramos mães, esposas, “donas de 
casa”, almejando desacreditar nossa trajetória profissional, nosso poder 
institucional e nossa história de vida. 

Em um primeiro momento, a nossa presença, enquanto facilitadoras 
e responsáveis pelo grupo, era entendida como uma das punições pelo 
suposto comportamento agressivo. Para alguns participantes, por sermos 
mulheres e por nossa defesa em prol da garantia dos direitos das mulheres, 
não conseguiríamos compreendê-los. Abordar as questões sociais acerca 
das relações de gênero colaborou para desmitificarmos esses (pré)conceitos, 
bem como promover a desconstrução da interpretação equivocada sobre a 
superproteção de mulheres e punição de homens, advinda da Lei Maria da 
Penha. À medida que percebíamos que deveríamos, enquanto profissionais, 
nos afastar dos aspectos legais e incorporar paulatinamente uma 
discussão pautada nos elementos psico e socioculturais, os participantes, 
simultaneamente, recorriam ao argumento de que a Lei Maria da Penha 
pervertia uma lógica natural das relações entre homens e mulheres. Para 
isso, utilizavam falas de cunho religioso e biologicista, de maneira a 
reafirmar o lugar social da mulher. 

Algumas considerações sobre desafios e (im)possobilidades 
dos grupos 

O presente relato de experiência buscou apresentar as (im)
possibilidades no desenvolvimento de grupos socioeducativos destinados 
aos acusados de cometerem violência doméstica. Mesmo diante dos 
desafios frente à precarização do sistema judiciário e do ínfimo número 
de concursos para psicólogas/os, nesse contexto, acreditamos que o 
desenvolvimento das atividades narradas neste texto reflete a potência 
que podem permear as parcerias institucionais – em nosso caso, entre o 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o Projeto de Extensão Universitária 
“Práticas em Educação, Gêneros, Sexualidades e Subjetividades – PEGSS”, da 
Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí. Essa cooperação possibilitou, 
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no início, a garantia de direitos para homens e mulheres em situação de 
violência doméstica. Assim, desde o momento em que o judiciário e a 
universidade estabeleceram um vínculo estreito que movimentou os dois 
espaços, foi possível promover a construção de saberes e dar visibilidade 
aos agravos resultantes do fenômeno de violência. 

A construção de grupos socioeducativos com homens, em uma 
perspectiva feminista e crítica em Psicologia, ainda é um grande desafio, 
já que a lógica do sistema judiciário é atravessada pela visão dicotômica, 
dualista e punitivista. Dessa forma, desenvolver metodologias e práticas 
que privilegiem o diálogo e relações horizontalizadas, assim como assumir 
a dimensão socioeducativa trazida pela Lei Maria da Penha, continua 
sendo uma subversão frente às ações que compõem a rede intersetorial, 
incluindo os serviços de saúde, assistência social e segurança pública, além 
do próprio judiciário. 

Nesse cenário, embora ainda tímidas e frágeis, as parcerias com os 
equipamentos que constituem a rede intersetorial em nosso território são 
significativas. Elas têm contribuído para reiterar a necessidade de construção 
de protocolos de atendimento e consolidação de serviços especializados, com 
vistas a diminuir a probabilidade de reincidência das violências. 

Embora tenhamos enfrentado resistências, por parte dos homens, 
quanto à obrigatoriedade de participação nas atividades, em especial 
porque, a princípio, percebiam o espaço como punitivo, notamos que 
o encaminhamento compulsório para a participação nos grupos ainda 
é necessário. Mesmo com limitações, a reflexão que esse espaço pode 
promover é um recurso que auxilia na promoção de transformações 
pessoais e diminuição de reincidências de práticas violentas.  

Vale destacar que, embora as atividades profissionais estejam 
relacionadas a fins processuais, a Psicologia, nesse espaço, deve estar 
comprometida com a transformação da realidade social. Apesar de não 
ser o único, a judicialização da violência é mecanismo necessário para a 
garantia dos direitos das mulheres, no entanto, a sentença não determina o 
fim das relações violentas. Nesse sentido, a construção e a vivência dos afetos 
extrapolam da dimensão legalidade e dos ritos processuais, e é justamente 
nessa dimensão que a Psicologia é convidada a intervir, somando esforços, 
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juntamente com as/os operadoras/es do Direito, para contribuir com a 
prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar.
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