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PREFÁCIO 

 “Tenho dito e gosto de afirmar 

que a minha histo ria e  uma histo ria perigosa, 

como e  a histo ria de quem sai das classes populares, 

de uma subalternidade, e consegue galgar outros espaços.” 

Conceiça o Evaristo 

 

 

 A obra Epistemologias Afrolatinoamericanas emerge como um 

respiro, um alí vio diante do sufoco e da asfixia desse tempo de distopia e 

necropolí tica, de intolera ncia e negacionismo e ataques a s diversidades e a  vida 

mesma. Tempos de imposiça o de verdades u nicas, monolí ticas, monocroma ticas, 

monolineares, tempos de monoculturas de latifu ndios, mas tambe m de 

monoculturas de ideias que desmatam e matam e impo e uma histo ria de via de 

ma o u nica. 

 Essa obra coletiva se soergue como um punho cerrado, como fruto das 

resiste ncias, mas sobretudo, como experie ncia de expressividade das 

reexiste ncias que apontam para performances e narratividades a contrapelo que 

va o nos convidando a perceber as grama ticas outras que brotam como formas de 

resistir e reexistir diante das ortopedias e dos traumas coloniais, como uma 

forma de desclandestinizar o pensamento como nos diria o intelectual insurgente 

afrocolombiano Santiago Arboleda. Essa obra desafoga as alfa ndegas 

epistemolo gicas, permitindo a insurge ncia, insubordinaça o, rebeldia e a 

reivindicaça o do direito de existir como premissa irrevoga vel e urgente. 

 A dia spora afro-latina como recorte epistemolo gico se torna brecha para 

“pensar-sentir-actuar desde y con los gritos y las grietas en América Latina” como 

nos diria Catherine Walsh na qual ecoam denu ncias do “carrego colonial” 

apontado pelos cruzos e encruzilhadas de Luiz Rufino e Luis Antonio Simas, mas 

tambe m ressoam os anu ncios de possibilidades outras de anu ncios de um porvir, 

de um outro devir, encharcado de utopias expressas em cada capí tulo onde o 

leitor consegue ouvir “os passos que vem de muito longe” e as vozes de outras 

tantas vozes semeadas no cha o riscado de ancestralidades, experie ncias de 

esperanças e afetos, amplificadas na pote ncia de vida e do quefazer de mulheres 

cientistas, mulheres que produzem, fazem e pensam sua pra xis cientí fica 
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encharcadas de vive ncias que horizontalizam ine ditos via veis. Essa obra e  a 

prova material do que Conceiça o Evaristo tentou nos explicar quando disse: “E 

na o ha  quem ponha um ponto final na histo ria”. 

 Esse manifesto-texto e  a materializaça o da pote ncia que constitui o 

Grupo de Estudos Le lia Gonzalez, que povoou e coloriu iniciativas que hoje esta o 

fecundando ideias e ideais, pluriversando possibilidades infinitas, inaugurando 

outras age ncias que va o criando inumera veis alternativas, embebidas na luta 

antirracista que brota no ventre da indignaça o e da esperança e da voz de 

mulheres negras. Cientistas, intelectuais, professoras que compo e um cena rio de 

insistente utopia. E este sonho da  sentido e faz jus a  memo ria, a  luta e ao legado 

de Le lia. Imensa, baoba  intelectual que tanto nos ensinou e quem nos deixou um 

mapa para pensar o desafio deste paí s marcado pelo traço da viole ncia, na 

superaça o do mito da democracia racial no Brasil e no prenuncio do caminho 

para Ame frica Ladina. Contribuiça o sui generis, que transcende barreiras e finca 

raí zes de quem fala de dentro das ame ricas profundas, a partir das experie ncias 

de resiste ncias diaspo ricas, expressas nos saberes ancestrais que reverberam 

nessas mulheres, gerando visibilidade e emerge ncias a s existe ncias e histo rias 

apagadas, silenciadas e muitas vezes, forçadamente esquecidas. 

 Esse livro, portanto, ajuda a sulear o pensamento, fincando os pe s em 

nossa afrolatinomericanidade, tratam-se de vozes de corpos-territo rios, que nos 

ajudam a contar e recontar a histo ria pela o tica das “histo rias que a histo ria na o 

conta”. 

 

En el horizonte de Ame rica hay otra, profunda 

Alla donde brilla la luz de Tupa  

En los caminos y senderos que camino  Nhandecy 

Caminos de Tupac Amaro, senderos del viejo Inca, 

 Ahí  en las piedras donde piso desnudo 

Ahí  mismo en el verde del mosguito, hay otra Ame rica, encantada 

 En el horizonte de esta tierra que te obligaran a jurar estandartes y fronteras, 

y creer en falsos dioses que llegaran y siguen llegando 

Desde las malditas carabelas en las cuales nos obligaron a decorar himnos y 

adorar a sus dioses, tragar su comida, vestir sus ropas, borrar nuestros colores 

Con mentiras y historias u nicas 

Sus dioses que prometen salvacio n, dejaran la culpa y cumpliran las promesas 

de terror 

Pero en el horizonte de esta Ame rica hay otra, profunda 

Ella brilla en las luces de las casas de las favelas vestidas de cielo en las noches 

Ella esta  despierta en las historias de las avuelas 

En los rincones, caminos y pueblitos 
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Por eso un campesino siembra sus suen os de paz 

Ella esta  en el Pachacuti llena de N unqanti 

esta Ame rica profunda 

 Canta y baila con las ialorixas al ritmo de los tambores de sus ogans 

 esta Ame rica esta  despierta y desde allí  se escuchan los pajes shamas y brujas 

Se habla con las plantas, rí os, a rboles y jaguares. 

En el horizonte de Ame rica hay otro camino, 

 Peabiru, Qhapaq n an 

El camino de la avenida pavimentada de samba en los carnavales de Rí o 

Ahí  donde sale y se pone el sol, hay otro horizonte 

Y se puede ver un arcoí ris como Wiphala blandido por guerreros Pindoramicos 

Xondaro, Zumbis, Gangazumbas y Dandaras. 

En el horizonte esta  Abya Yala 

Y con ella Esta la Esperanza 

Y ella, la Esperanza, somos nosotros 

Vamos con nuestras manos buscar y hacer la esperanza y el tiempo 

 

 

VIVA Le lia Gonzalez e VIDA LONGA ao Grupo de Estudos Le lia Gonzalez! 

No horizonte 

 

Celso Sa nchez 

Rio de Janeiro, junho de 2021 
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EPISTEMOLOGIAS AFROLATINOAMERICANAS: 
AÇÕES, RESISTÊNCIAS E ESPERANÇAS 

AMANDA MOTTA CASTRO  

 RAYLENE BARBOSA MOREIRA 

A noite não adormece nos olhos das mulheres 

 

A noite não adormece 

nos olhos das mulheres 

a lua fêmea, semelhante nossa, 

em vigília atenta vigia 

a nossa memória. 

 

A noite não adormece 

nos olhos das mulheres 

há mais olhos que sono 

onde lágrimas suspensas 

virgulam o lapso 

de nossas molhadas lembranças. 

 

A noite não adormece 

nos olhos das mulheres 

vaginas abertas 

retêm e expulsam a vida 

donde Ainás, Nzingas, Ngambeles 

e outras meninas luas 

afastam delas e de nós 

os nossos cálices de lágrimas. 
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A noite não adormecerá 

jamais nos olhos das fêmeas 

pois do nosso sangue-mulher 

de nosso líquido lembradiço 

em cada gota que jorra 

um fio invisível e tônico 

pacientemente cose a rede. 

 
Conceição Evaristo, 2008 

 

 

O Grupo de Pesquisa e Estudos Interdisciplinar Lélia Gonzalez foi fun-

dado dia quatorze de setembro do ano de 2020. Nosso Grupo foi criado em meio 

há tempos profundamente sóbrios no Brasil e no mundo. No Brasil estamos com 

um governo de ultradireita além da pandemia do Coronavírus (COVID-19), que 

assolou a humanidade no fim de 2019 e persiste até os dias atuais enquanto es-

crevemos esse texto introdutório em maio de 2021. Devido ao último fator nossa 

reunião de lançamento foi feita através da plataforma Google Meet. 

O grupo de pesquisa e estudo interdisciplinar Lélia Gonzalez tem como 

objetivo principal criar, desenvolver e compartilhar pesquisas, estudos e "escre-

vivências".  “Reafirmando que nossos passos vêm de longe” nossa proposta tem 

como referencial as reflexões produzidas pelos feminismos, sobretudo os tran-

satlânticos e com as teóricas(os), ativistas e intelectuais comprometidas(os) com 

as formas de lutas: anticoloniais, antirracistas, antipatriarcal, anti-LGBTfóbicas, 

antielitistas e antidiscriminatórias. Portanto, o Grupo Lélia Gonzalez forja abor-

dagens, análises e reflexões insurgentes, insubmissas de vozes dissidentes. 

Nossa atividade de abertura contou com colegas de Norte a Sul do nosso 

Brasil continente, além disso, o Grupo nasce ataques racistas, fascistas e misógino 

tendo que encerrar as atividades antes do esperado.  Entretanto, apesar dos ataques 

o Grupo se manteve forte e atuante com ações de pesquisas, grupos de estudos, cur-

sos de formação e eventos acadêmicos além de ativismo em redes socais. 

Entre os dias 18 e 19 de novembro de 2020 ocorreu de forma online o I 

SEMINÁRIO DO GRUPO DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR LÉLIA GONZALEZ 

AÇÕES, RESISTÊNCIAS E ESPERANÇAS. Esse livro é fruto desse seminário que 

contou com a participação de 1091 pessoas inscritas.  

Nosso livro é aberto com o artigo “As epistemologias do sul no ensino de 

história: o samba canta o povo e as mulheres negros no Brasil”, a autora Ana Lú-

cia da Silva nos convida a pensar o samba enquanto resistência. Nos fala como as 

escolas de samba, neste período de COVID-19, estão lidando com o adiamento 

das atividades de preparação para o carnaval. O que acontece quando não há 
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carnaval? O que as escolas de samba estão fazendo neste período pandêmico, 

onde muitas pessoas precisam de assistência? Esses são alguns questionamentos 

que a autora nos responde ao longo de seu texto. Além disso, nos propõe a pensar 

a educação antirracista e decolonial em períodos tão sombrios como o que vive-

mos, tempo de autoritarismo e desumanidade. “A verdade vos fará livre” da Es-

tação Primeira de Mangueira é o foco da autora, que traz no objetivo de seu texto 

dar visibilidade aos sujeitos históricos silenciados na narrativa da Historiografia 

Tradicional, tais como: o povo negro, as mulheres, o povo brasileiro e pobre. A 

partir das pedagogias culturais, contextualiza a escola Estação primeira de Man-

gueira, buscando estabelecer o diálogo interdisciplinar. Com fotografias e a cons-

trução do texto de Ana Lúcia, vemos grandes espetáculos da cultura popular 

negra, publicizado na mídia, ampliando o poder educativo do samba, possibili-

tando construir caminhos para a Educação antirracista e decolonial. 

No texto “Colorismo: o esqueleto no armário do racismo”, a autora Vera 

Rodrigues constrói conosco um diálogo sobre o racismo a partir de relatos de sua 

adolescência como menina negra e periférica e sua amiga Alice, uma amiga que 

produzia na menina inquietações. Uma visita as memórias da autora para eu pos-

samos compreender a solidão e rejeição à mulher negra. Ao longo de seus escri-

tos somos convidadas e convidados a pensar em conceitos como “colorismo”, 

“defeito de cor” e a relação entre beleza e racismo. Além disso, compreendere-

mos ao longo do texto a analogia com relação ao “esqueleto no armário”. O texto 

nos instiga a sair de nossa zona de conforto e confrontar ataques racistas e, so-

bretudo, a importância de sermos antirracistas. 

No capítulo seguinte, a pesquisa da autora Raylene Barbosa Moreira, sob 

o título “Educadoras que trabalham no cárcere: a educação como prática da li-

berdade” somos convidadas e convidados a pensar sobre a educação no contexto 

de privação de liberdade a partir do trabalho das mulheres que trabalham na 

prisão de uma forma revolucionária, construindo diálogos e perspectivas possí-

veis a partir de Paulo Freire e bell hooks. O esperançar, a partir das falas das mu-

lheres apoiadas em Freire nos permite pensar em uma educação como prática da 

liberdade, que teçam fios e tramas a partir da realidade das pessoas presas. O 

texto também nos permite desnaturalizar muitas questões do sistema prisional 

e pensar caminhos possíveis. Em suma, há uma sinalização de que é possível 

construir a luta com rigor e amor, principalmente no espaço do cárcere, espaço 

este marcado principalmente por raça e classe. 

O texto de Desirée Pires, intitulado “Ativismo de mulheres nas redes so-

ciais: ações e esperanças” também é um convite para esperançar. Que a espe-

rança não seja somente uma palavra, mas que provoque em nós, o desejo de luta. 

A partir da pedagogia Freiriana a autora dialoga conosco a respeito de anunciar 

um mundo melhor. Somos apresentadas e apresentados, envolvidos nas novas 



14 
 

redes de luta construída pelos movimentos sociais, as redes sociais. Primeiro, 

uma denúncia a respeito da crise de humanidade que estamos vivendo no Brasil 

e, na segunda parte do texto, o anúncio, o movimento de mulheres nas redes so-

ciais e a produção de saberes implícitos e explícitos na construção, organização 

e até ser posto em prática, apontando para o movimento #Elenão, que surgiu no 

período de eleições presidenciais de 2018. 

Seguindo, encontraremos o trabalho da autora Cristiane Troina Ferreira, 

que nos traz “Mulheres e o trabalho de reciclagem do Lixo” também falaremos 

do feminismo “extramuros”, o feminismo que acontece na prática, construído por 

catadoras da Cooperativa de Reciclagem Santa Rita/RS. Por muito tempo as mu-

lheres foram alijadas da sociedade, faziam o trabalho doméstico, mas, por meio 

de uma construção social acabamos por aprender que o provedor do lar é o ho-

mem. A partir da perspectiva e histórias das mulheres que trabalham na coope-

rativa conceitos fundamentais como: patriarcado, trabalho, dororidade e, 

sobretudo, o movimento é de olhar a outra ou o outro, é estranhar o que aparen-

temente está posto, como, por exemplo, a precarização do trabalho de catadores 

e a participação da mulher no âmbito do trabalho. 

“Significados y sentidos de la educación popular en América Latina: 

acercamientos al contexto colombiano” que tem como autor Carlos Guillermo 

Mojica Vélez nos brinda com uma abordagem teórica da educação popular na 

América Latina, a partir da perspectiva de autores do Brasil e da Colômbia.  O 

autor dialoga conosco a respeito da importância desse modelo de educação para 

os movimentos sociais, sobretudo no contexto colombiano. Reflexivo e crítico, o 

texto surge a partir da pesquisa de mestrado do autor, "Práticas populares de 

educação para o acesso à Universidade de Antioquia: estudo de caso do pré-uni-

versitário Paulo Freire" desenvolvida entre 2018 e 2020 na Universidade Fede-

ral do Rio Grande, com o apoio da Organização dos Estados Americanos OEA. 

Após uma breve introdução, traz no escopo o que se entende por educação po-

pular, seguindo por alguns sentidos da educação popular no contexto da juven-

tude estudantil na Colômbia. Compreendemos, a partir da leitura do texto, a 

importância da educação popular e como ela se torna fundamental em todo o 

mundo, sobretudo nos países destacados pelo autor, Brasil e Colômbia. 

A Kathlen Luana de Oliveira nos traz o texto “Violências contra as mu-

lheres no Brasil: aportes epistemológicos”. Com o início impactante, denunci-

ando a violência que as mulheres sofrem e sempre sofreram ao longo de sua 

existência, a autora nos chama a atenção sobre a complexidade de debater sobre 

a temática tão presente no cotidiano das mulheres. O que ela nos propõe, por-

tanto, é pensar caminhos possíveis para que se possa debater a violência contra 

as mulheres a partir de percursos epistemológicos. Dentro desta perspectiva, um 

dos pressupostos apresentados é a necessidade de compreender como as 
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violências estão estruturadas dentro da lógica de gênero; o segundo pressuposto 

é a importância de não naturalizar os acontecimentos e fatos violentos; o terceiro 

é o exercício de nomear as violências e romper as romantizações que envolvem 

o tema; o quarto aspecto que nos é apresentado seria ampliar a compreensão de 

violência percebendo inter-relações psicológicas, econômicas, raciais, políticas, 

simbólicas, sociais, religiosas, estéticas e a sexta e última tarefa é o reconheci-

mento de que houve resistência de mulheres, a ancestralidade. 

Em “Violencias machistas en pandemia. El caso argentino” escrito por 

Paola Bonavitta outra denúncia: casos de feminicídio ocorridos na Argentina. So-

mos levadas a desnaturalização dos dados apresentados pela autora, e, em se-

guida, ela dialogará conosco a respeito da violência de gênero, nos apresenta 

órgãos que funcionam e realizam abordagens assistenciais. O texto nos envolve 

em reflexões como, por exemplo, pensar as políticas públicas que, segundo a au-

tora, são “heteronormativos”. Em “El Estado y sus prácticas” somos contextuali-

zadas sobre as políticas públicas do Estado para que, na teoria, houvesse a 

redução destas violências, mas, o que encontramos, a partir dos apontamentos 

de Paola é que essas políticas acabam por aumentar ainda mais as desigualdades. 

Em “Cuerpo y territorio: hacer comunidad”, a necessidade de compreender que 

corpo e território não podem separar-se, haja vista que o corpo é território de 

lutas e disputas. Neste ponto do capítulo, a autora irá abordar, a partir da pers-

pectiva feminista, o que podemos pensar ou fazer quando debatemos violência e 

de que precisamos dar conta para que haja a redução dessas desigualdades. “Las 

masculinidades en juego”, a desnaturalização da “masculinidade hegemônica”, 

ou seja, normas e práticas sociais estabelecidas por homens. Ainda, traz à tona 

os meios sociais como reprodutores dessas violências e, concluindo, Paola nos 

contextualiza sobre essa situação com um agravante: a pandemia. O texto é re-

pleto de denúncias e urgências. 

Nivia Ivette Núñez de la Paz traz no contexto de seu texto “feminismo, 

teologia e filosofia”, lembrando, apresentando e construindo a partir da vida e 

obra de Ivone Gebara, uma teóloga feminista e brasileira. O texto “Epistemosofi-

Ando: Cruzamentos entre Feminismo, Teologia e Filosofia na vida e obra de Ivone 

Gebara” é a possibilidade de ler, criar e pensar diálogos possíveis com a autora e 

com Ivone. Logo no título, somos levadas e levados para refletir sobre a modifi-

cação da palavra “epistemologia”, trocada, no título e ao longo do artigo por 

“epistemosofia”. Poderíamos contar aos leitores deste livro sobre o desafio de 

repensarmos essa palavra, assim como Nívia nos apresenta, mas, o convite é para 

que se encantem com o texto e com possibilidades outras trazidas pela autora. 

Fala de mobilidade, vivências, o lugar que ocupamos, tecendo fios com palavras, 

biografia e pensamentos de Ivone Gebara. Pensamos, a partir da leitura, em pa-

lavras usadas em nosso cotidiano, mas, que muitas vezes naturalizamos, como, 
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por exemplo, lugar e o mal. O que Ivone pensa sobre Deus? Também é um aspecto 

trazido pela autora dentre um dos muitos caminhos percorridos para que possa-

mos compreender os pensamentos da teóloga e feminista. No fim, traz o texto 

para o contexto do Brasil e o lugar que ocupamos. 

Por último, “Dignidade, força e fé: Lélia Gonzalez por Elaine Almeida” 

trata de uma entrevista com Elaine Almeida, sobrinha de Lélia Gonzalez, que traz 

um pouco de suas memórias com Lélia, o ativismo, as inspirações e um pouco da 

vida da ativista que inspira o Grupo de Pesquisa Interdisciplinar Lélia Gonzalez. 

Encerramos o evento, realizado em novembro de 2020 e este livro com a certeza 

de que nenhum passo atrás será dado, assim como Lélia lutou, se movimentou e 

revolucionou, seguiremos em frente, sempre lembrando de nossos e nossas an-

cestrais, assim como nos enfatiza Elaine em muitas de suas falas.  

Sabemos que o momento político, social e sanitário é duro, entretanto, 

também sabemos que a resistência de Grupos aguerridos e comprometidos poli-

ticamente são importantes, pois forjam ações de resistências e esperanças como 

nos ensinou Lélia Gonzalez! 
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COLORISMO: O ESQUELETO  
NO ARMÁRIO DO RACISMO 

VERA RODRIGUES  

Alice e eu: uma introdução ao debate sobre colorismo 

 

Em 1982, eu tinha 15 anos de idade e estudava em um colégio católico 

na capital do Rio Grande do Sul: Porto Alegre. Eu, minha irmã, as filhas do casal 

de zeladores e mais outras quatro crianças, éramos os negros do colégio. Não 

chegávamos a dez crianças negras. Talvez, por isso nos conhecíamos bem. Em 

comum, além da cor da pele, morávamos em áreas periféricas da cidade, nossos 

pais eram trabalhadores domésticos e/ou da construção civil que alimentavam 

em nós o sonho de um futuro melhor pelo acesso à educação formal.  

Algo que eles não obtiveram, mas que valorizavam muito, a ponto de pa-

gar com dificuldade às mensalidades escolares ou de trocar trabalho por bolsas 

de estudo parciais ou integrais no colégio. Era o caso das filhas dos zeladores, 

cujo trabalho dos pais as mantinha na sala de aula. Era também o meu caso e o 

da minha irmã, com a diferença de que éramos nós que trabalhávamos na escola 

em troca de bolsas de estudo. Nós “cuidávamos” de crianças pequenas no então 

chamado “Jardim de Infância”. Minha irmã, três anos mais nova, acho que até 

gostava desse “trabalho”. Eu odiava. Meu ódio vinha de um momento inesquecí-

vel: no pátio do colégio, enquanto eu tentava organizar a fila das crianças no re-

torno à sala de aula depois do intervalo, vulgo recreio à época, ouvi em um tom 

cada vez mais alto e uníssono: nega feia, nega feia!  

Tão alto quanto aquele grito era o silêncio das professoras. As “tias” nada 

fizeram. Nada disseram. Não eram tempos em que se falasse em racismo no ambi-

ente escolar e muito menos no seu eufemismo, hoje conhecido como “bullying”1. Esse 

episódio e outros que perfazem minha memória escolar e familiar, indicavam uma 

 
1 Ver: Bullying: o que é, consequências, na escola - Brasil Escola (uol.com.br), disponível em: https://bra-

silescola.uol.com.br/sociologia/bullying.htm 
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certeza; eu era negra. Não havia lugar para dúvidas ou mesmo um entrelugar, um 

limbo social. E ser negra implicava em pele preta. E, portanto, em rejeição. Em soli-

dão. Em não ser bem-vinda em diferentes espaços de socialização.   

No entanto, também aprendi nessa época que para outros negros(as) ha-

via uma margem de manobra. Um certo nível de inclusão – não necessariamente 

aceitação – mas, na escola se traduzia em receber elogios e carinho manifestados 

por professoras(es); no convite para fazer parte de jogos e brincadeiras ou ainda 

e simplesmente, ter amigos. Era por isso, que apesar de não ter ainda a maturi-

dade e o nível de conhecimento necessário para entender a dinâmica das hierar-

quias raciais, eu me perguntava: por que a minha colega de escola “Alice”2, uma 

“sarará – termo usado para negros(as) de pele clara naquele contexto – de olhos 

verdes, preferia conversar e brincar com os negros(as) como eu e não com os 

brancos. Afinal, ela era “quase” um deles. Alice recebia elogios pela cor dos seus 

olhos, seu cabelo cacheado e sua pele “bonita”. 

Alice me inquietava. Apesar de gostar dela, eu nutria um sentimento de 

desconfiança. E olha que eu nem sonhava que existia uma outra Alice que me 

inquietaria mais ainda no futuro. Era a escritora estadunidense e afro-americana 

Alice Walker. Naquele ano de 1982, enquanto eu vivenciava as “inquietudes da 

cor”, ela introduzia o termo “colorismo” na escrita do seu ensaio “If the Present 

Looks Like the Past, What Does the Future Look Like?”, publicado no livro “In 

Search of Our Mothers’ Garden3.”  

No ensaio, a autora aborda o universo de mulheres negras e traz o colo-

rismo para falar de uma ideia de pigmentocracia, ou seja do quanto a tonalidade 

de pele negra mais clara ou mais escura pode nos dizer sobre níveis de exclusão, 

discriminação e interação social. Se eu tivesse lido esse texto à época, talvez eu 

não me surpreendesse tanto com o tema porque esse já estava incorporado no 

vivido. Com isso quero dizer que esse debate não me soa nos dias de hoje, como 

uma novidade ou uma importação de realidade exógena, como algumas vezes 

aparece em diferentes fóruns de discussão (mídia, sala de aula, grupos de mili-

tância negra etc.). 

Muito antes de Alice Walker as tensões raciais entre grupos negros já 

eram uma realidade dura e nada bem-vinda. Obviamente, podíamos não usar o 

termo “colorismo” décadas atrás, assim como não nomeávamos como “racismo’ 

as “brincadeiras” desumanizantes a que nós negros(as) estávamos sujeitos no 

cotidiano. O letramento racial nas famílias negras não se fazia necessariamente 

com uma abordagem militante e explícita, mas por vezes vinha em falas como “Se 

 
2 Nome fictício em alusão à escritora Alice Walker. 
3 Em tradução livre: “Se o presente se parece com o passado, como é o futuro? Fez parte do livro “Em 

Busca do Jardim de Nossas Mãe”, não publicado em português.  
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comporte”, “Não deixe que falem mal de você”, “Não chore. Bata também se te 

xingarem de macaco(a)”.  

Nesse cenário, quando um parente tido como branco(a), embora fosse 

apenas mais um negro de pele clara ou um sarará como dito anteriormente, in-

sistisse em demarcar a fronteira racial entre ele e você, isso não era questionado. 

Afinal ele era branco ou quase branco. E branco a gente respeita, tal qual aprendi 

com a insistente frase ouvida durante anos e que me soava incômoda, embora eu 

não soubesse precisar o porquê: “essa é a Verinha, pretinha assim, mas muito 

boa pessoa”.  

Esse “defeito de cor”4 (pretinha) era compensado por ser “essa boa pes-

soa”. A necessidade de compensar minha aparência com um comportamento 

equivalente às noções de “boa pessoa”, “educada”, “quieta” ou “servil” me acom-

panhou durante muito tempo. Lembro de uma ocasião, mais precisamente em 

1980, quando o Papa João Paulo II esteve em Porto Alegre. Naquele evento, as 

freiras do colégio distribuíram lembranças da visita do Papa aos estudantes. Eu 

recebi uma foto dele com a mensagem: “o jovem e a jovem devem ser belos antes 

e sobretudo interiormente”. Aquilo só reforçou em mim a noção de que meu ex-

terior não era e jamais seria belo, mas o meu interior deveria evocar a beleza da 

fé cristã e do comportamento esperado.  

Enquanto isso, a beleza branca era o padrão do que uma jovem deveria 

ser exteriormente tal qual apontavam os ícones de beleza da época: a atriz esta-

dunidense Brooke Shields e/ou a apresentadora de televisão gaúcha Xuxa Mene-

ghel, em comum ambas representavam um ideal de beleza marcado pela pele 

clara, olhos claros e cabelo liso. Não havia beleza fora desse padrão. A relação 

entre beleza e racismo é bem explicada pela pesquisadora Anita Pequeno Soares 

(2021):  "O discurso racista é pautado na negação da humanidade das pessoas 

negras. A beleza é parte da humanidade, ser considerado belo é parte de ser con-

siderado gente.” É bom lembrar que ser gente é algo sempre almejado por ne-

gros(as), diante de um discurso racista que o desumaniza e/ou o animaliza como 

no uso da palavra “macaca(o)” para se referir aos negros(as). 

Retomando Alice Walker e o ano de 1982, encontrei na leitura do livro 

“A Cor Púrpura” e, posteriormente assistindo o filme, a noção de que ser gente e 

bela, também equivalia a ser mulher negra. As personagens Cellie e Shug Avery 

traziam nas suas trajetórias as marcas do racismo e do sexismo, mas do encontro 

entre elas emerge a potência de uma sensibilidade e de um afeto imensuráveis 

entre mulheres negras.  Na leitura me identifiquei com a transição das cores com 

que Cellie se vestia. Eu também fui do marrom à púrpura, à medida que descobria 

a beleza das cores. A beleza da cor da minha pele.  

 
4 Referência o livro “Um Defeito de Cor” da escritora Ana Maria Gonçalves: Rio de Janeiro: Record, 2018.  
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Essa descoberta foi processual. Enquanto isso ocorria, a Alice dos livros 

e a Alice da escola povoavam meus pensamentos sobre raça/cor até perceber 

que isso não era sobre mim apenas, mas sobre nós negras(os) ou melhor dito 

sobre a dinâmica das “hierarquias raciais” vivenciada na sociedade brasileira. 

 

Colorismo e nós: debates e embates 

 

Os debates e embates sobre o colorismo, enquanto parte das “hierar-

quias raciais” na chave proposta pelos sociólogos Angela Figueiredo e Ramos 

Grosfoguel (2007) em que se dá ênfase a verticalidade das relações sobre a su-

posta horizontalidade expressa na definição "estudos das relações raciais", tal-

vez nos ajude a compreender melhor as nuances envolvidas. A primeira delas é 

que como já disse anteriormente, não se trata de um fenômeno recente. Neste 

sentido, me filio à Angela Figueiredo que em entrevista recente (2020) destaca a 

produção de estudos no campo das “relações raciais” que já problematizavam os 

matizes de cor desde Oracy Nogueira nos anos 50:  

[...] O autor em seu clássico “Preconceito Racial de Marca e Preconceito Racial 
de Origem”, aborda a diferença marcante nas dinâmicas raciais nos dois países 
[Brasil e Estados Unidos]. De acordo com Nogueira, o preconceito no Brasil 
ocorre devido as marcas, os fenótipos raciais, a aparência, enquanto nos Esta-
dos Unidos, o preconceito é de origem, marcados, portanto pela ancestralidade 
ou ascendência negra e sua situação de classe. Ainda com relação a classifica-
ção da cor, a maioria dos autores enfatizava a importância da classificação da 
cor no Brasil e o papel ocupado pelo mestiço escuro ou mulato na estratifica-
ção social Brasileira, ou mulato como válvula de escape (Degler, 1976). 
(FIGUEIREDO, 2020, p. 8) 

A partir desse debate posto muito antes de Alice Walker nos anos 80, pode-

mos dialogar com a autora quando ela nos diz que “isso significa dizer que a questão 

do colorismo, termo americano usado pela juventude hoje para falar da hierarquia 

da cor, e aqui me refiro a cor da pele mesmo, se mais claros ou mais escuros, é algo 

que sempre fez parte da cultura racial brasileira”. Para ilustrar o que nos diz, ela nos 

traz a sua trajetória de vida, enquanto alguém que foi registrada em seu nascimento 

como parda, mas que desde a infância aprendeu a lidar com as diferentes tonalidades 

de pele no contexto familiar. Em “Carta de uma ex-mulata à Judith Butler” (2015) ela 

nos apresenta uma reflexão sobre essa trajetória: 

No meu registro de nascimento, o estado brasileiro me definiu como parda. 
Nascida numa família de 10 filhos (7 meninos e 3 meninas), desde pequena 
aprendi a importância das diferentes nuances da tonalidade da pele. Faço aqui 
ecos aos relatos de Gloria Anzaldúa (1987) ANZALDÚA, Gloria. Borderlands/la 
frontera: the new mestiza. San Francisco: Aunt Lute Books, 1987 quando dis-
corre sobre a experiência de ser a mais escura da família e por apresentar 
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traços mais marcadamente indígenas. La Petra, como era chamada, indicava o 
seu lugar na hierarquia familiar. Como Anzaldúa salienta, essa experiência do 
racismo no interior da família, uma das instituições mais importantes para o 
aprendizado e reprodução das ideológicas raciais e de gênero, marcou profun-
damente a nossa subjetividade. Faço parte dos mais escuros da minha casa, 
pois puxamos ao lado paterno, como dizem. Cresci ouvindo brincadeiras que 
colocavam em xeque a minha origem; meu irmão dizia que eu não era filha 
natural de minha mãe, mas que eu havia sido encontrada na lata do lixo, en-
quanto sorria sentado ao meu lado. Graças a isso, desenvolvi uma sensibilidade 
desde pequena para compreender as questões da cor, e sei como poucos o sig-
nificado de ser a mais preta da casa. Aqueles que me conhecem dirão que a 
minha tonalidade de pele “nem é tão escura assim”, mas no contexto familiar 
era isso que fazia a diferença. (FIGUEIREDO, 2015, p. 158)  

    Na minha trajetória pessoal “ser a mais preta da casa” era algo explicado 

não pela tonalidade da pele em relação a minha irmã, mas de como fomos regis-

tradas ao nascer: na minha certidão consta “preta” e na dela “mestiça”, embora 

sejamos filhas dos mesmos pais, mas a nomeação externa parte de uma fenotipia 

aparente e não daquilo que os sujeitos se autodeclaram. Aliás, creio que não foi 

perguntado ao meu pai no cartório como ela via a cor das suas filhas, sendo essa 

uma prática “normal” para aqueles anos 60-70 nos cartórios brasileiros. Em casa, 

isso era motivo de riso, sem maiores comprometimentos, mas nunca foi algo ig-

norado. Então, assim como a autora também lidei com a ideia de “mais claros” e 

“mais escuros” dentro e fora de casa. Isso me leva a um exercício de imaginar 

quantas pessoas negras que ao lerem esse texto vão ou não ter trajetórias simi-

lares. Digo isso porque não acredito em teoria que não parta do vivido. Que não 

dialogue com os sentidos atribuídos pelos sujeitos às experiências vivenciadas. 

Para aqueles(as) que acreditam corre-se o risco de não se obter uma análise dita 

de qualidade, o que me soa quase a uma ideia de ciência neutra tão criticada nos 

dias de hoje, mas enfim fica o alerta: prefiro correr o risco.    

Trago como reforço a essa ideia de “correr o risco” ou de evidenciar tra-

jetórias como pontos de partida para abordarmos o colorismo, o texto já bem 

conhecido e relevante, “Negros de Pele Clara” (2004) da filósofa e militante do 

movimento de mulheres negras, Sueli Carneiro. 

 No texto, a autora discorre sobre o episódio de tentativa de “clarea-

mento” ocorrido por ocasião do registro de nascimento de sua filha. Nessa nar-

rativa ela afirma que negros de pele clara, não deixam de ser negros em 

contraposição ao discurso de negação da identidade negra ancorado na ideia de 

mestiçagem: 

[...] Insisto em contar a forma pela qual foi assegurada, no registro de nasci-
mento de minha filha Luanda, a sua identidade negra. O pai, branco, vai ao car-
tório, o escrivão preenche o registro e, no campo destinado à cor, escreve: 
branca. O pai diz ao escrivão que a cor está errada, porque a mãe da criança é 
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negra. O escrivão, resistente, corrige o erro e planta a nova cor: parda. O pai 
novamente reage e diz que sua filha não é parda. O escrivão irritado pergunta, 
“Então qual a cor de sua filha”. O pai responde, “Negra”. O escrivão retruca, 
“Mas ela não puxou nem um pouquinho ao senhor? É assim que se vão clare-
ando as pessoas no Brasil e o Brasil. Esse pai, brasileiro naturalizado e de fe-
nótipo ariano, não tem, como branco que de fato é, as dúvidas metafísicas que 
assombram a racialidade no Brasil, um país percebido por ele e pela maioria 
de estrangeiros brancos como de maioria negra. Não fosse a providência e in-
sistência paterna, minha filha pagaria eternamente o mico de, com sua vasta 
carapinha, ter o registro de branca, como ocorre com filhos de um famoso jo-
gador de futebol negro. (CARNEIRO, 2004, s/p) 

Para Sueli Carneiro, me parece, que está em jogo duas questões: a primeira 

é de que enquanto a branquitude é reconhecida em toda a sua diversidade fenotípica, 

em que como ela diz podem ser morenos de cabelos castanhos ou pretos, loiros ou 

ruivos, os negros seriam vistos como um grupo monocromático. Nessa interpretação 

a população negra estaria encapsulada na visão branca que diz como somos, sem es-

paço de reconhecimento para a nossa diversidade intragrupo. 

Outra questão em jogo e que preocupa a autora, assim como boa parte 

dos militantes negros que estavam pautando a adoção de ações afirmativas para 

a população negra, especialmente o mecanismo de cotas raciais, naquele período 

em que o texto foi escrito – início dos anos 2000 – é do quanto a heterogeneidade 

fenotípica ou simplesmente os “negros(as) de pele clara”, estavam sendo usados 

para desqualificar à política de cotas, já que  não seria possível identificar quem 

seria negro (a) e no final das contas, o que existiria no Brasil seria  a figura do 

pardo e/ou do mestiço apenas. Ainda sobre essa dicotomia, Sueli Carneiro em 

live comemorativa aos seus 70 anos5  em junho de 2020, ressaltou que “colorismo 

é tiro no pé” e questiona o que faremos com os corpos de jovens pardos vitima-

dos pela necropolítica das forças de segurança pública no país.  

As duas questões merecem nossa atenção e apresentam as nuances e im-

plicações para a luta antirracista e extrapolam os limites das tensões raciais no 

terreno das subjetividades, demonstrado pelos dramas familiares ou pela discus-

são sobre o preterimento afetivo6 de mulheres negras (pretas) em face de mu-

lheres negras de pele clara e brancas. Nesse embate entre o mundo das 

objetividades e das subjetividades, parece haver a tendência de ignorar ou mini-

mizar o segundo para não fragilizar o primeiro. O que é compreensível diante de 

uma sociedade em que o racismo é estrutural e a luta do movimento negro tem 

sido exemplar e incansável no enfrentamento ao racismo. Inclusive, uma das 

 
5 Ver: Feminismos negros, com Sueli Carneiro, Bianca Santana e Djamila Ribeiro | #JornadasAntirracistas 
– YouTube – disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2mmuyRXHHg0 
6 Ver: AMOR NÃO TEM COR?! GÊNERO E RAÇA/COR NA SELETIVIDADE AFETIVA DE 

HOMENS E MULHERES NEGROS(AS) NA BAHIA E NO RIO GRANDE DO SUL | Revista da Asso-
ciação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as – disponível em: https://abpnrevista.org.br/in-

dex.php/site/article/view/295 
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razões colocadas para não investirmos na discussão do colorismo é de que isso 

enfraquece, divide e fragiliza a militância negra. Nesse ponto, questiono: existe 

algum movimento social que não tenha tensões internas? Por acaso, dentro do 

movimento feminista não há tensões entre transfeminismo e o dito feminismo 

radical, por exemplo?7 Alguém está dizendo que o movimento feminista está aca-

bando por conta disso? Então por que ocorreria algo nessa linha com o movi-

mento negro que se mantém protagonista e potente8 por décadas neste país? 

Diante dessa tendência me pergunto se dar o devido tratamento aos dois 

enfoques que aqui coloco como objetivos e subjetivos precisa ser algo exclu-

dente? Ou ainda se não estaríamos também dando um “tiro no pé” ao silenciar-

mos sobre o tema ou esperarmos como já dito em alguns espaços que os brancos 

resolvam o colorismo, já que foram os criadores do racismo?  Se for assim, pode-

mos questionar a quem interessa expor o esqueleto no armário? A quem ele as-

sombra ou a quem o colocou lá para assombrar? 

Em defesa de um não-silenciamento e do tratamento das feridas, embora 

como já dito por Grada Kilomba (2019)9 o Brasil é um país em que não dialoga-

mos, reconhecemos e, portanto, resolvemos as feridas da escravidão ou ditadura 

e, isso a meu ver se estende a temas como o colorismo, cabe mais expor o “esque-

leto no armário” do que silenciar ou tratar o terreno dos afetos (família, relacio-

namentos etc.) como não-produtores de feridas sociais.  

 

Colorismo: o esqueleto no armário do racismo 

 

A primeira vez que ouvi falar sobre esqueletos no arma rio foi durante as 

aulas do mestrado em antropologia social na Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul entre os anos 2004-2006. Naquela ocasia o, uma professora disse que o 

colonialismo era o esqueleto no arma rio da antropologia. Isso porque o 

surgimento da disciplina se deu no contexto do avanço do colonialismo sobre 

povos africanos, asia ticos e americanos.  

Esses eram os “outros” tidos como ba rbaros e selvagens aos olhos do 

colonizador e que demandavam uma explicaça o “cientí fica” e legitimadora do 

processo colonial de opressa o e hierarquizaça o racial. 

 
7 Exemplo de discussão acadêmica sobre o tema: Tensões sobre o sujeito do feminismo no contemporâneo: 
mulheres trans e o transfeminismo no discurso do feminismo radical (ufsc.br). Disponível em: https://repo-

sitorio.ufsc.br/handle/123456789/185483?show=full 
8 O documentário “Amarelo – é tudo pra ontem” do artista Emicida é um exemplo didático e elucidativo da 
trajetória do movimento negro no Brasil. Trailer oficial disponível em: https://www.you-

tube.com/watch?v=FQ9hCN0ZYSg&t=5s 
9 Ver: ‘O Brasil é uma história de sucesso colonial’, lamenta Grada Kilomba. Disponível em: 
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/06/06/o-brasil-e-uma-historia-de-sucesso-colonial-lamenta-

grada-kilomba 
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Esse nascedouro inglo rio da disciplina era um legado inco modo como 

um esqueleto no arma rio que todos sabem que esta  ali, mas nem todos querem 

lidar com isso, porque implica em dar nome a quem o colocou la  e lidar com as 

conseque ncias advindas desse ato. Na antropologia e num espectro mais amplo 

das cie ncias sociais, expor o esqueleto, poderia significar rever o lugar de negros 

como “objeto de conhecimento” e na o de sujeitos produtores de conhecimento. 

Tambe m implicaria em tratar do racismo episte mico que nega a contribuiça o da 

produça o de conhecimento de antropo logos negros como Zora Hurston (USA)10 , 

Le lia Gonzalez (Brasil) e Antenor Firman (Haiti).  

O momento da exposiça o do esqueleto, chegou anos depois, quando as 

aço es afirmativas foram aprovadas e o ingresso de estudantes negros, indí genas 

e quilombolas começou a impactar a agenda de pesquisa nas universidades 

pu blicas. Hoje, ja  falamos de uma antropologia insurgente e do lugar de fala de 

antropo logos negros(as) como nos provoca a pensar o comite  de antropo logos 

negros(as) da ABA-Associaça o Brasileira de Antropologia. 

Essa experie ncia antropolo gica, me fez pensar no “colorismo”, enquanto 

o esqueleto no arma rio do racismo, quando fui convidada para participar do “I 

Semina rio do Grupo de Pesquisa e Estudo Interdisciplinar Le lia Gonzalez: aço es, 

resiste ncias e esperanças”11. Daquilo que eu vinha observando em sala de aula e 

redes sociais o colorismo aparecia como tema controverso, mas de interesse 

pu blico seja como assunto do dia ou tema de pesquisa acade mica.  

Como uma pequena amostra desse interesse trago a seguir um infográ-

fico do Google Trends que demonstra a procura pelo termo “colorismo” no perí-

odo de 12 meses (maio 2020 - abril 2021).   

O infográfico demonstra que no referido período a busca pelo termo tem 

se mantido quase constante com alguns picos nos meses de maio-junho de 2020 

e agora em 2021 nos meses de janeiro-fevereiro. É interessante observar tam-

bém que o interesse maior vem do nordeste do país, de estados como Maranhão 

e Bahia, os quais são conhecidos por serem de maioria populacional negra. O que 

desencadeia esse processo e suas consequências são foco para uma boa pesquisa 

quali-quantitativa, o que não se enquadra nos limites e propósitos deste texto, 

mas é possível ter como hipótese que o esqueleto mesmo trancado no armário, 

se remexe e desperta inquietações. Será possível ignorar?  

 

 
10 Ver: Edição especial da Ayé completa - FIRE!!! Textos escolhidos de Zora Neale Hurston | Ayé: Revista 

de Antropologia (unilab.edu.br). Disponível em: https://revistas.unilab.edu.br/index.php/Antropologia/ar-

ticle/view/669 
11 Ver: Página do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar Lélia Gonzalez no Facebook. Disponível em: 

https://www.facebook.com/grupodeestudoepesquisaleliagonzalez/videos/304207484013962 
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Figura 1 Infográfico Colorismo como assunto de interesse 

 

 
 Fonte: Google Trends 

 

No infográfico seguinte nós temos o “colorismo” como tema de pesquisa 

para fins provavelmente acadêmicos. Aqui o cenário se repete em termos de pe-

ríodo, mas com destaque para maio de 2020. Regionalmente, há um interesse 

maior advindo do norte do país (Amazonas) e centro-oeste (Distrito Federal). 

Outro ponto é que existe uma correlação de interesse com o tema “pele escura” 

e já no infográfico anterior a correlação é com as noções de “pardo”, “raça”, se-

guido de “pele escura”. 
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Figura 2 Infográfico Colorismo como pesquisa de interesse  

 

 
Fonte: Google Trends 

 

Se levarmos em conta o interesse pelo tema e as reflexões decorrentes 

temos um caminho aberto para o não-silenciamento e o tratamento das feridas 

causadas pelo racismo. Nesse sentido, autora do mais recente livro sobre colo-

rismo, a advogada Alessandra Devulsky, faz uma leitura do colorismo como o 

“braço articulado do racismo”. Essa articulação é engenhosa e se desenvolve de 

forma diferenciada em cada sociedade e liga-se intrinsicamente ao contexto his-

tórico, segundo a autora em recente entrevista12. 

 Nessa perspectiva, atentar para as dimensões da hierarquização prove-

nientes do processo colonial, bem como dos moldes do capitalismo vigente e do 

papel das políticas públicas no enfrentamento às desigualdades sociorraciais  

compõem um quadro teórico-político que nos deve, minimamente, ser instigante 

na busca de resoluções que não passam pelo silenciamento, algo que compartilho 

como parte de quem sou e vivencio no cotidiano de professora em uma univer-

sidade pública e coordenadora do projeto de extensão “Mulheres Negras Resis-

tem: processo formativo teórico-político para mulheres negras”13. Nesses 

 
12 Ver: 'O colorismo é o braço articulado do racismo' - Carta Capital. Disponível em: https://www.carta-

capital.com.br/entrevistas/o-colorismo-e-o-braco-articulado-do-racismo/ 
13 Ver: Mulheres Negras Resistem: território, raça/cor e gênero – eBooks Pedro & João Editores. Disponível 

em: https://pedroejoaoeditores.com/2020/11/16/mulheres-negras-resistem-territorio-raca-cor-e-genero/ 
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espaços temos procurado exercitar a escuta, reflexão e ação decorrentes do en-

frentamento de temas como o colorismo e assim seguiremos expondo o esque-

leto no armário do racismo. Agora somos nós quem o assombramos com as 

nossas indagações. Sigamos!  
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AS EPISTEMOLOGIAS DO SUL NO ENSINO DE 
HISTÓRIA: O SAMBA CANTA O POVO E AS 

MULHERES NEGROS NO BRASIL 

ANA LÚCIA DA SILVA 

Será... 

Que já raiou a liberdade 

Ou se foi tudo ilusão 

Será... 

Que a lei áurea tão sonhada 

Há tanto tempo assinada 

Não foi o fim da escravidão 

Hoje dentro da realidade 

Onde está a liberdade 

Onde está que ninguém viu 

Moço 

Não se esqueça que o negro também construiu 

As riquezas do nosso Brasil 

Pergunte ao criador 

Quem pintou esta aquarela 

Livre do açoite da senzala 

Preso na miséria da favela [...] 

 

Cem anos de liberdade, realidade ou ilusão (1988) 

Estação Primeira de Mangueira 
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No Brasil contemporâneo, depois do fim da Ditadura Militar (1964-

1985), em tempos de redemocratização, em 1988, no centenário da abolição da 

escravização do povo negro, no carnaval carioca, a escola de samba Estação Pri-

meira de Mangueira, com o enredo “Cem anos de liberdade, realidade ou ilusão”, 

sob coordenação do carnavalesco Julio Mattos, interpelou o público da Sapucaí e 

a sociedade brasileira acerca da realidade social do povo negro em nosso país, 

denunciando a exclusão social.  

A liberdade tão sonhada do povo negro não representou a igualdade, por 

conta do racismo estrutural. Assim, negros e negras passaram a lutar pela cida-

dania e organizaram o Movimento Negro em suas múltiplas faces, denunciando 

o mito da democracia racial, o racismo estrutural e cotidiano, e reivindicando 

políticas públicas afirmativas do Estado brasileiro, como cotas raciais na mídia, 

em concursos públicos e Instituições de Ensino Superior (IES), entre outras 

(RIBEIRO, 2019; CARNEIRO, 2018; GOMES, 2017).  

Na atualidade, em 2020, após praticamente 132 anos da abolição da escra-

vização de negros no Brasil, no carnaval carioca, a Verde Rosa, com o enredo “A ver-

dade vos fará livre”, sob coordenação do carnavalesco Leandro Vieira, fez a denúncia 

das desigualdades sociais, raciais e de gênero presentes na sociedade brasileira, que 

atingem o povo brasileiro, principalmente a maioria negra. Essa realidade se agravou 

no contexto da crise sanitária decorrente do novo coronavírus, anunciada pela Orga-

nização Mundial da Saúde (OMS), em março do mesmo ano. 

No contexto da pandemia da COVID-19, alguns representantes da socie-

dade civil, como as escolas de samba e o Museu do Samba do Rio de Janeiro - RJ 

têm se organizado para atender populações pobres, vulneráveis e/ou em situa-

ção de rua, de suas comunidades de origem, ou seja, as populações periféricas, 

dos morros - as favelas, e do subúrbio. 

Por conta da pandemia do novo coronavírus, as escolas de samba cario-

cas do Grupo Especial têm adiado as atividades de preparação para o carnaval1, 

priorizando o combate à doença, adiando eventos culturais, shows e feijoadas, 

realizando múltiplas ações para atender suas comunidades de origem: produção 

de máscaras e aventais de proteção, ou seja, alguns equipamentos de proteção 

individual (EPIs) para as comunidades e os profissionais de saúde; arrecadação 

de alimentos (organização de cestas básicas) e de materiais de higiene/limpeza, 

e distribuição para as famílias mais pobres (MENDONÇA, 2020).  

O povo do samba, os sambistas, os amantes do samba e suas comunida-

des de origem, além de produzirem enredo, samba-enredo e a Arte carnavalesca, 

também se preocupam com a vida e a saúde de sua gente, e em tempos da 

 
1 O carnaval carioca de 2021 foi cancelado, notícia anunciada pelo prefeito Eduardo Paes por meio da 
mídia, devido a continuidade da proliferação do novo coronavírus, sem uma política efetiva de imunização 

da população brasileira com vacinação em massa.  
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pandemia da COVID-19, não são indiferentes à pobreza, às desigualdades sociais 

e raciais que atingem a maioria do povo brasileiro.  

Além do poder público, do governo do estado do RJ, as agremiações car-

navalescas, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA), 

e o Museu do Samba, entre outros, estão mobilizados para o combate à COVID-

19, fazendo uso de seus barracões na Cidade do Samba, suas quadras nas comu-

nidades de origem e suas redes sociais para socorrer as pessoas mais pobres e 

vulneráveis, por meio de: produção de EPIs; organização e distribuição de cestas 

básicas às famílias pobres e “quentinhas” (marmitas) às pessoas que estão em 

situação de vulnerabilidade nas ruas da cidade; distribuição de materiais de hi-

giene/limpeza; lives nas redes sociais sobre o universo do samba e da cultura 

afro-brasileira, com diálogos e músicas, ensinando e promovendo o entreteni-

mento junto às pessoas que ficam em casa, etc. (MENDONÇA, 2020, MUSEU DO 

SAMBA, 2020).   

As ações do Museu do Samba, de sua fundadora Nilcemar Nogueira e sua 

equipe de trabalho, do carnavalesco Leandro Vieira e da rainha de bateria Evelyn 

Bastos, ambos representantes da Mangueira, entre outros, que usam suas redes 

sociais para ações de mobilização de combate ao novo coronavírus, de apoio às 

famílias pobres e vulneráveis, pessoas em situação de rua e aos profissionais da 

área da cultura, nos inspiram nesses tempos da pandemia:  

O carnavalesco Leandro Vieira e a rainha de bateria Evelyn Bastos começaram, 
no sábado (28), nas redes sociais uma campanha de doação de alimentos para 
moradores do Morro da Mangueira, na Zona Norte do Rio. 
A ideia era pedir contribuições para que um mercadinho local montasse uma 
cesta básica para atender pelo menos 500 famílias das áreas mais carentes da 
comunidade. Mas a adesão à campanha foi tão grande, que em três dias o nú-
mero de famílias beneficiadas quase triplicou e as doações passaram a ser con-
centradas no Instituto Mangueira Esperança. 
Em suas redes sociais, Leandro Vieira comemorou a adesão à campanha. Até 
segunda-feira (30), já tinham sido arrecadados R$ 68 mil, valor suficiente para 
montar cestas básicas e abastecer mais de 1.100 famílias durante três meses. 
"Sigo acreditando que juntos podemos mais. E eu, mais do que me esmerar pra 
deixar o carnaval dessa gente bonito, mais do que tentar despertar autoestima 
e fornecer conhecimento, devo tentar - mesmo que de forma mínima e incapaz 
diante de tantas mazelas - ajudar com aquilo que posso e devo! Se cuidem! Cui-
dem de vocês, e dos seus! Lembrem-se: "Quando derem vez ao morro, toda 
cidade vai cantar!" Ora, se vai!", disse Leandro (MENDONÇA, 2020). 

Assim, vislumbrando esse contexto histórico do Brasil recente, neste ca-

pítulo, primeiro será estabelecido o diálogo acerca das epistemologias do sul, e 

na perspectiva dos Estudos Culturais serão ressaltadas as possibilidades de aná-

lise das pedagogias culturais e das representações da cultura popular negra no 

ensino de História. Segundo, será apresentada uma breve biografia da escola de 
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samba Estação Primeira de Mangueira e posteriormente a análise do samba-en-

redo “A verdade vos fará livre” (2000), expondo, ao final, as considerações finais.  

 

Em tempos de incertezas, a Educação antirracista e decolonial: por outras 

Histórias e epistemologias  

 

No Brasil contemporâneo, além da crise sanitária mundial e nacional da 

pandemia da COVID-19, na administração do presidente Jair Messias Bolsonaro, 

em tempos de crise política, na mídia são publicizadas manifestações de apoio ao 

governo vigente.  

Nessas manifestações realizadas por parcela da sociedade civil, há rei-

vindicações de fechamento do Congresso Nacional (CN) e do Supremo Tribunal 

Federal (STF), atacando o Estado democrático de Direito e a Constituição de 

1988, e exigindo o estabelecimento de “intervenção militar com Bolsonaro”, ou 

seja, o retorno da Ditadura Militar. Em contraposição a essas manifestações de 

apoio a Bolsonaro, também surgiram manifestações contra o governo vigente e 

em defesa da democracia, contestando práticas que expressam o racismo, o fas-

cismo, o desmonte do Ministério da Saúde em tempos da pandemia da COVID-19 

(LEITÃO, 2020). 

Nesse contexto histórico da pandemia da COVID-19, no Brasil contem-

porâneo, no governo Bolsonaro, vivemos tempos de incertezas, de autoritarismo, 

com ataques à democracia, à Educação, às Ciências Humanas, à Ciência. Recente-

mente, o governo federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inova-

ções e Comunicações e do Ministério da Educação, anunciou a redução de 

financiamento a pesquisas na área das Ciências Humanas, excluindo estas das 

prioridades de projetos de pesquisa no Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) (FOLHAPRESS, 2020; SBPC, 2020). 

Essa política de redução de investimentos na Educação, nas Ciências Hu-

manas, levou a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) convocar 

instituições e associações cientificas e acadêmicas, professores e professoras, es-

tudantes e outras entidades da sociedade civil, para a realização da Marcha Vir-

tual pela Ciência no Brasil, evento realizado em sete de maio de 2020. Essa 

marcha foi uma das práticas de resistência à política educacional vigente. Se-

gundo a SBPC, a manifestação virtual visou a “reforçar a luta que já dura anos por 

recursos adequados para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e para a 

saúde e educação no País” (SBPC, 2020, p. 1) (FOLHAPRESS, 2020; SBPC, 2020).  

Diante dessa realidade da Educação brasileira, da redução de recursos 

destinados à pesquisa na área de Ciências Humanas, em um país marcado por 

desigualdades sociais e raciais, onde a maioria do povo brasileiro é pobre, e 
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dentre este grande parte são  negros (pretos e pardos)2, o desafio que se impõe 

aos professores e às professoras é: como construir caminhos para uma Educação 

antirracista e decolonial nas instituições de ensino, a fim de que nas salas de au-

las ecoem as epistemologias do Sul, dando visibilidade à cultura popular negra? 

As epistemologias do Sul dão perceptibilidade aos grupos oprimidos e 

movimentos sociais, valorizando as lutas sociais e políticas, os saberes ou conhe-

cimentos produzidos no contexto das práticas de resistência e reexistência no 

mundo contemporâneo. Desta forma, as epistemologias do Sul se propõem a 

combater o “epistemicídio” (SANTOS, 2019, p. 27) nas instituições de ensino, 

propiciando o florescimento da ecologia de saberes (SANTOS, 2019; SANTOS, 

MENESES, 2010).  

 Ao se vislumbrar a História do Brasil, por conta da valorização do para-

digma ocidental e eurocêntrico, historicamente na Historiografia Tradicional 

ocorreu o epistemicídio, invisibilizando e silenciando indígenas, negros, mulhe-

res, crianças, pobres, pessoas que não se enquadram no padrão heteronormativo 

(homossexuais, lésbicas, travestis, mulheres transexuais, etc.), os que professam 

religiões destoantes da religião ocidental cristã (por exemplo, os adeptos de re-

ligiões de matriz africana ou afro-brasileira, como o Candomblé, a Umbanda), en-

tre outros, são alvos de práticas de opressão e do racismo religioso.  

Sendo assim, compreende-se as escolas de samba como espaços de re-

sistência, reexistência e sociabilidade do povo negro e pobre, enfim, de sua co-

munidade. Além disso, as agremiações carnavalescas são espaços de afirmação e 

preservação da cultura popular negra e de educação informal, produzindo sabe-

res ou conhecimentos com seus enredos, sambas-enredo e a Arte carnavalesca, 

difundindo pedagogias culturais e representações de mundo acerca do passado, 

presente e/ou futuro.  

Na festa do carnaval, as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de 

Janeiro - RJ promovem um grande espetáculo da cultura popular, publicizado nas 

mídias nacional e internacional, entretendo amantes do samba e turistas que vi-

sitam nosso país.  

As escolas de samba com música, canto, dança, teatro e muita alegria di-

fundem outras histórias e epistemologias. Por isso, neste texto estará em tela a 

análise do samba-enredo “A verdade vos fará livre” da Estação Primeira de Man-

gueira, carnaval 2020. 

Com base no aporte teórico dos Estudos Culturais (HALL, 2003) as cul-

turas são valorizadas, sem hierarquizações, como cultura de elite/cultura popu-

lar, alta cultura/baixa cultura. Considerando essa premissa, este capítulo 

 
2 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o povo negro brasileiro é constituído por 

pretos e pardos, sendo 53, 6 % da população de nosso país (AGÊNCIA BRASIL, 2015). 
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objetiva expor as possibilidades do trabalho pedagógico com a cultura popular 

negra no ensino de História na escola, ao fazer a abordagem da História e cultura 

africana e afro-brasileira na História do Brasil. 

Além disso, também é objetivo deste capítulo dar visibilidade aos sujei-

tos históricos silenciados na narrativa da Historiografia Tradicional, tais como: o 

povo negro, as mulheres, o povo brasileiro e pobre. Por isso, foram selecionados 

como objetos de análise: as pedagogias culturais no samba-enredo “A verdade 

vos fará livre” (2020), e as representações dos enredos na Arte carnavalesca 

apresentadas nos desfiles da escola de samba Mangueira, na Sapucaí, sob coor-

denação do carnavalesco Leandro Vieira. 

Depreende-se que as pedagogias culturais nos artefatos culturais da mí-

dia propalam ensinamentos, saberes, formas de ser, estar, pensar e analisar o 

mundo contemporâneo. Além das escolas com Educação formal, ensina-se e 

aprende-se em outros espaços socioculturais e políticos. Assim, é possível com-

preender que as pedagogias culturais são a dimensão educativa da hiper-reali-

dade da modernidade (ANDRADE, 2016; STEINBERG, 2015).  

Na contemporaneidade, os artefatos culturais são pedagógicos e múltiplos, 

tais como a publicidade, a moda, o cinema, a televisão, a música popular, entre outros 

diversos materiais midiáticos (ANDRADE, 2016; STEINBERG, 2015).  

 Neste sentido, os sambas-enredo e a Arte carnavalesca das escolas de 

samba são artefatos culturais, que a cada ano, na festa do carnaval, potencializam 

seu poder educativo, sendo uma “fábrica” de produção de alegria e de emoções, 

e também de lutas políticas e sociais de grupos oprimidos, dependendo do en-

redo que versam. As escolas de samba, por meio da Arte carnavalesca, produzem 

e propagam representações do enredo nos desfiles que realizam. 

A representação é parte essencial do processo de produção de significa-

dos e sentidos que são compartilhados entre os membros de uma mesma cultura. 

A arte de representar envolve o uso da linguagem, de signos e imagens que sig-

nificam e representam um objeto e/ou o mundo (HALL, 2016). 

No âmbito da cultura, nós seres humanos compartilhamos mapas con-

ceituais e sistemas de linguagem. Desta maneira, por meio da linguagem e dos 

signos representamos o mundo, nossas ideias e nossos pensamentos, consti-

tuindo o sistema de representação (HALL, 2016). 

No Brasil, a cada ano, na festa do carnaval as escolas de samba, princi-

palmente as do Grupo Especial, que têm maior visibilidade na mídia, com seus 

enredos, sambas-enredos e a Arte carnavalesca difundem pedagogias culturais e 

representações com música, canto, dança, teatro, gestos, fantasias, adereços e 

alegorias, produzindo emoções.  
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Descolonizando o ensino de História com samba  

 

Nos últimos anos a escola de samba Estação Primeira de Mangueira, uma 

das mais tradicionais da cidade do Rio de Janeiro, tem difundido pedagogias cul-

turais e representações na festa do carnaval que questionam o paradigma oci-

dental e eurocêntrico, valorizando a História e cultura africana, afro-brasileira e 

indígena, como estabelecem as Leis n. 10.639/2003 e n. 11.645/2008, que alte-

raram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394/1996.  

Na festa do carnaval, a Mangueira, por meio de seu enredo, samba-en-

redo e da Arte carnavalesca, tem dado visibilidade à História e cultura africana, 

afro-brasileira e indígena, revisitando a História do Brasil. Antes da análise do 

samba e da Arte carnavalesca, uma breve apresentação da História de surgi-

mento dessa escola de samba.  

A escola de samba Estação Primeira de Mangueira tem 92 anos de exis-

tência. A Mangueira foi fundada em 28 de abril de 1928, por Angenor de Oliveira 

(Cartola) e outros bambas, como José Gomes da Costa (Zé Espinguela) e Marce-

lino José Claudino (Massu). A escola surgiu a partir do Bloco Arengueiros, que 

tinha sido criado em 1925, por Carlos Cachaça, Cartola, Saturnino, Artuzinho, Zé 

Espinguela, Massu, Antônio, Chico Porrão, Homem Bom e Fiúca. Quando a escola 

de samba se formou, acabou reunindo, em torno de si, os demais blocos da co-

munidade (NOGUEIRA, 2015).  

Essa escola de samba uniu e une vários populares que moram em diver-

sas localidades do Morro da Mangueira, como Chalé, Tengo-Tengo, Santo Antô-

nio, Faria, Pedra, Joaquina, Pindura Saia, Red Indian Telégrafo, Candelária, 

Buraco Quente e outros. Cartola explicou o significado do nome da escola: “Eu 

resolvi chamar de Estação Primeira de Mangueira, porque era a primeira estação 

de trem, a partir da Central do Brasil, onde havia samba” (NOGUEIRA, 2015, p. 137). 

Para representar a agremiação carnavalesca foram escolhidas as cores: verde e rosa, 

por conta da História de vida de Cartola, que se inspirou no rancho de sua infância, o 

Arrepiados, do bairro de Laranjeiras. O Palácio do Samba, a quadra da Mangueira, 

onde ocorrem às atividades culturais, fica nos pés do Morro da Mangueira, permane-

cendo próximo de sua comunidade (NOGUEIRA, 2015). 

Nesses 92 anos de existência, a Mangueira e o povo negro, Cartola e Dona 

Zica, Leci Brandão, Alcione e outros bambas encantaram e encantam os amantes 

do samba, com composições musicais e apresentações da Velha Guarda, rodas de 

samba, feijoadas, entre outras atividades culturais. Uma escola de samba, que 

como tantas outras, pensa em projetos sociais para atender os moradores de sua 

comunidade, como por exemplo: “Mangueira do amanhã”.  
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Dito isto, num primeiro momento será analisado o samba-enredo “A ver-

dade vos fará livre”, composto por Manu da Cuica e Luiz Carlos Máximo, e inter-

pretado por Marquinho Art’Samba (LIESA, 2020).  

Essa análise objetiva estabelecer o diálogo interdisciplinar entre Histó-

ria, Sociologia e Educação, expondo a relevância do trabalho pedagógico com as 

“epistemologias do Sul” (SANTOS, 2019, p. 17) no Ensino de História, questio-

nando o paradigma ocidental e eurocêntrico, ou seja, a “modernidade/coloniali-

dade” (BERNARDINO-COSTA; MALDONADO-TORRES; GROSFOGUEL, 2019, p. 

16), o racismo, o machismo e diversas formas de opressão, enfim o epistemicídio 

(SANTOS, 2019, p. 27) no currículo escolar.  

 

“A verdade vos fará livre”: as faces de Jesus Cristo no Brasil contemporâneo 

 

Em 2020, no carnaval carioca, a Mangueira apresentou o enredo e 

samba-enredo “A verdade vos fará livre”, também sob coordenação do carnava-

lesco Leandro Vieira. O enredo da Verde Rosa foi muito badalado e questionado 

antes mesmo do período da festa de carnaval, porque algumas pessoas e repre-

sentantes de instituições religiosas achavam que era um “desrespeito” à história 

de Jesus Cristo ser apresentada na Passarela do Samba, expressando a intolerân-

cia religiosa nestes tempos de globalização. 

Na tradição cristã, Jesus Cristo de Nazaré nasceu em Belém, há mais de 

dois mil anos, em uma aldeia do Império Romano, sendo filho de Maria e José. Ele 

marcou decisivamente a História da humanidade, a religião, a cultura e a Arte do 

Mundo ocidental. No Império de Roma existiam práticas de opressão, como “cru-

cificação, as degolas em massa, a captura de escravos, os incêndios das aldeias e 

os massacres das cidades” (PAGOLA, 2014, p. 32 - 33), como formas de intimidar 

os povos subjugados e/ou aterrorizar as pessoas e promover a manutenção da 

ordem (PAGOLA, 2014). 

Nessa tradição cristã, Jesus Cristo de Nazaré é “Filho de Deus encarnado 

para nossa salvação” (PAGOLA, 2014, p. 13) e veio ao mundo para anunciar o 

reino de Deus, pregando o amor ao próximo e a justiça (PAGOLA, 2014). 

Para José Antônio Pagola (2014), Jesus Cisto ensinou a viver com simpli-

cidade e dignidade, amor e esperança. Ele narrava com maestria parábolas que 

cativavam as pessoas, anunciando o reino de Deus e denunciando as injustiças 

de sua época. O filho de Deus esteve ao lado dos excluídos da sociedade:  

[...] os enfermos que sofrem sem esperança, as pessoas que desfalecem de 
fome, os que caminham pela vida sem amor, sem lar nem amizade; as mulheres 
maltratadas por seus maridos ou companheiros; os que estão condenados a 
passar toda a vida na prisão; os que vivem submersos em sua culpabilidade; as 
prostitutas escravizadas por tantos interesses escusos; as crianças que não 
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conhecem o carinho dos pais; os esquecidos ou postergados pela Igreja; os que 
morrem sozinhos e são enterrados sem cruz nem oração alguma; os que são 
amados somente por Deus (PAGOLA, 2014, p. 28). 

Na narrativa cristã, Jesus Cristo de Nazaré veio anunciar o reino de Deus 

para todos, de amor e de justiça, estando ao lado dos que mais precisavam, como: 

pobres, mulheres, prostitutas, pessoas doentes, crianças, entre outros excluídos.  

Em 2020, o carnavalesco Leandro Vieira com o enredo e samba-enredo “A 

verdade vos fará livre” levou para a Marquês de Sapucaí uma releitura da biografia 

de Jesus Cristo, representando por meio da Arte carnavalesca seu nascimento na Es-

tação Primeira de Nazaré, no morro da Mangueira. Ele ainda apresentou e represen-

tou faces distintas de Cristo, inspirando-se em grupos sociais oprimidos do Brasil 

contemporâneo, assim, mais uma vez se questionou o paradigma ocidental e eu-

rocêntrico. Em entrevista concedida à Liga Independente das Escolas de Samba do 

Rio de Janeiro (LIESA), Leandro Vieira afirmou que: 

O enredo é muito simples. É a biografia de Jesus Cristo traduzida para o for-
mato das artes carnavalescas. É uma ópera popular dividida em cinco atos, nos 
quais descrevo a mais recorrente história da Humanidade, assim dividido: 1- 
Nascimento; 2 - Vida Adulta; 3 - Julgamento; 4 – Condenação; e 5 – Morte e 
Ressurreição.  
[...] A partir de um contorno estético que foi dado para a figura de Jesus Cristo, 
inventado na Antiguidade, reforçado pelos pintores e escultores da Renas-
cença, ganhando grande expressão com a arte espanhola, este perfil artístico 
desprezou o fato de o homem retratado ser um galileu do Oriente Médio. Bio-
logicamente, ele não poderia ter semelhanças com a imagem – caucasiana, 
branca, olhos azuis, cabelos alourados – que se eternizou no imaginário cole-
tivo. Tentaremos desconstruir essa imagem eurocêntrica que, de alguma 
forma, reforça dados racistas, elitistas, que colocam a imagem de Jesus mais ao 
lado do opressor do que do oprimido. É importante falar disso para o Brasil de 
agora porque vivemos um momento extremamente conservador. Muitas vezes 
os valores morais pregados por Cristo são distorcidos para atender uma lógica. 
E é essa lógica que questionamos. 

[...]. A figura de Jesus será apresentada em faces distintas, algumas en-
contram pontos de contato com grupos minoritários e pessoas da co-
munidade passam a personificar Jesus. Ele pode ser representado, por 
exemplo, por um negro de 33 anos. Por que não? (VIEIRA, 2020, p. 17). 

A vida de Jesus de Cristo já foi e é narrada no livro sagrado, como na 

bíblia, das pessoas que professam e compartilham a cultura religiosa ocidental 

cristã, por exemplo: o Catolicismo. Cristo também já foi representado nas Artes, 

principalmente na pintura e na literatura, entre outras.  

O carnavalesco Leandro Vieira com o enredo “A verdade vos fará livre” 

propôs o questionamento da imagem eurocêntrica de Jesus Cristo, atualizando 

as faces de Jesus no Brasil contemporâneo.  
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Diante da proposta de releitura da biografia de Jesus Cristo, podem-se 

fazer alguns questionamentos: se Cristo voltasse ao mundo hoje, onde nasceria, 

por onde andaria? Quais faces representariam a imagem de Jesus Cristo? Essas 

indagações possibilitam problematizar as representações da biografia de Cristo 

na Arte carnavalesca, especificamente no desfile da escola de samba Mangueira, 

apresentado no Grupo Especial, no carnaval carioca.  

Segue o samba-enredo “A verdade vos fará livre”, composto por sete estrofes: 

 

A verdade vos fará livre (2020) 

Compositores: Manu da Cuica e Luiz Carlos Máximo.  

Intérprete: Marquinho Art’Samba.  

Mangueira 
Samba, teu samba é uma reza 
Pela força que ele tem 
Mangueira 
Vão te inventar mil pecados 
Mas eu estou do seu lado 
E do lado do samba também 

Eu sou da Estação Primeira de Nazaré 
Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher 
Moleque pelintra no buraco quente 
Meu nome é Jesus da Gente 

Nasci de peito aberto, de punho cerrado 
Meu pai carpinteiro, desempregado 
Minha mãe é Maria das Dores Brasil 

Enxugo o suor de quem desce e sobe ladeira 
Me encontro no amor que não encontra fronteira 
Procura por mim nas fileiras contra a opressão 
E no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão 
E no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão 

Eu tô que tô dependurado 
Em cordéis e corcovados 
Mas será que todo povo entendeu o meu recado? 
Porque, de novo, cravejaram o meu corpo 
Os profetas da intolerância 
Sem saber que a esperança 
Brilha mais na escuridão 
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Favela, pega a visão 
Não tem futuro sem partilha 
Nem messias de arma na mão 
Favela, pega a visão 
Eu faço fé na minha gente 
Que é semente do seu chão 

Do céu deu pra ouvir 
O desabafo sincopado da cidade 
Quarei tambor, da cruz fiz esplendor 
E ressurgi pro cordão da liberdade 

Fonte: Samba-enredo: “A verdade vos fará livre”. LIESA. Ensaio geral, Infor-
mativo oficial da LIESA. Rio carnaval 2020, Rio de Janeiro, 2020, p. 16. 

 

Na primeira estrofe do samba-enredo, os amantes do samba cantaram 

em primeira pessoa do singular e expressaram o amor e a lealdade à Mangueira 

e ao samba, mesmo em tempos de adversidades e/ou críticas ao enredo “A ver-

dade vos fará livre” (2020).   

Samba é um termo polissêmico, uma expressão da cultura africana e 

afro-brasileira, significando “cabriolar, brincar, divertir se como cabrito” 

(NOGUEIRA, 2015, p. 23; LOPES, 2004, p. 595). No continente africano, principal-

mente em Angola e no Congo, a tradição banto popularizou os batuques, as dan-

ças em rodas, as umbigadas, constituindo semba. Em quimbundo, o verbo semba 

significa “agradar, encantar” (NOGUEIRA, 2015, p. 23). Por conta do comércio 

humano entre a África e América, os africanos que chegaram ao Brasil, no con-

texto da diáspora, foram escravizados, resistiram e reinventaram suas tradições. 

Assim, de semba na África, no Brasil se fez samba (SILVA, 2019; NOGUEIRA, 

2015, LOPES, 2004, p. 595). 

 Na segunda estrofe, expressou-se a alegria dos amantes do samba ao fes-

tejar o nascimento de Jesus da gente no Buraco Quente, na Mangueira. O povo do 

samba seguiu cantando em primeira pessoa do singular “Eu sou da Estação Pri-

meira de Nazaré/ Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher/ Moleque pelintra 

no buraco quente/ Meu nome é Jesus da Gente”, assumindo múltiplas identida-

des/faces: negro, indígena e mulher.   

Em um dos carros alegóricos, “Jesus da Gente” foi representado como 

um bebê negro, ladeado por anjos, a mãe Maria (representada por Alcione, mu-

lher negra) e o pai José (representado por Nelson Sargento, homem negro). Alci-

one e Nelson Sargento são ícones e baluartes do universo do samba, consagrados 

e reconhecidos no Brasil e no contexto internacional.  

Alcione Nazaré nasceu em São Luís, Maranhão, em vinte e um de novem-

bro de 1947. Professora primária chegou ao Rio de Janeiro - RJ em 1968. Alcione 
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cantou na noite, venceu duas eliminatórias do Programa Flávio Cavalcanti, viajou 

pela Argentina e pelo Chile na década de 1970. Ela é mangueirense e uma das 

responsáveis pela fundação do Bloco Pagodão e da Mangueira do Amanhã em 

1987, escola de samba mirim, que busca preservar a História do samba e incen-

tivar o estudo de seus componentes (MACEDO, 2017). 

Quanto a Nelson Mattos, conhecido popularmente como Nelson Sar-

gento, nasceu em vinte e cinco de abril de 1924, no Rio de Janeiro - RJ, filho de 

Maria da Conceição (cozinheira, lavadeira e empregada doméstica) e de Olympio 

José de Mattos (cozinheiro do Armazém Dragão Secos e Molhados). É composi-

tor, cantor, escritor e artista plástico. Nelson Sargento, com suas diversas produ-

ções: composições, quadros, palestras, shows e programas de rádio, eterniza a 

História do samba e de sambistas, e a vida cotidiana do povo negro e pobre. Esse 

bamba é considerado presidente de honra da escola de samba Estação Primeira 

de Mangueira. O documentário “Nelson Sargento no morro da Mangueira” 

(1997), de Estevão Ciavatta Pantoja, disponível no YouTube, é um convite para 

conhecer a biografia do sambista (BARBOSA, 2015). 

No carnaval de 2020, o carnavalesco Leandro Vieira da escola de samba 

Mangueira, ao representar Maria (Alcione) e José (Nelson Sargento) como pais 

de “Jesus da Gente” buscou desconstruir o paradigma ocidental e eurocêntrico, 

fazendo a representação de uma família negra, interpelando o público da Sapucaí 

para outros olhares acerca da História humana e religiosa.  

 

A família de “Jesus da Gente” 

 

  
Fonte: DESFILE COMPLETO. Escola de samba Mangueira, carnaval carioca, 2019.  

Disponível em: https://youtu.be/N747z-i1sBs. Acesso em: 30 mar. 2021. 

 

Em um país como o Brasil, onde o racismo é reconhecido como crime 

inafiançável na Constituição de 1988, mas ainda é mascarado na vida cotidiana, 

e até negado por algumas pessoas que afirmam que a questão racial é “mi mi mi 
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mi”, representar Jesus Cristo e família como negros, é também tocar em um pro-

blema social, ainda não resolvido.  

No início do desfile da Mangueira (2020), a Comissão de Frente apresen-

tou a representação de Jesus Cristo nascido no morro da Mangueira. Já na fase 

adulta, Jesus Cristo estava acompanhado dos apóstolos (representados como jo-

vens, negros e pobres), convivendo com estes na favela ou comunidade.  

 

“Jesus da Gente” nasceu, viveu e vive no morro da Mangueira 

 

 
Fonte: DESFILE COMPLETO. Escola de samba Mangueira, carnaval carioca, 2019.  

Disponível no site: https://youtu.be/N747z-i1sBs. Acesso em: 30 mar. 2021. 

 

Em outro momento, por meio da Arte carnavalesca, canto, dança e teatro 

se fez a representação de Jesus Cristo e jovens negros sendo abordados por poli-

ciais com práticas de violência, denunciando outro problema social em nosso 

país: a violência racial e policial, que leva ao encarceramento em massa e/ou ge-

nocídio do povo negro. A Mangueira apresentou essa crítica social com muito 

samba e funk. 

Na Arte carnavalesca, outras representações das faces de “Jesus da 

gente” puderam ser apreciadas pelo público na Sapucaí, com a coroação de pes-

soas negras, que ainda são alvos de práticas de preconceito e de discriminação, 

do racismo estrutural existente em nosso país. A rainha de bateria Evelyn Bastos, 

mulher negra, fez a representação de Cristo contra a opressão feminina, como o 

machismo, no Brasil contemporâneo.3 Outra face de Jesus foi representada pelo 

 
3 As intelectuais negras como Lélia Gonzalez (2018), Beatriz Nascimento (2018), Sueli Carneiro (2018), 

Djamila Ribeiro (2018) entre outras ressaltaram que as mulheres negras vivenciam uma tripla opressão, por 
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homem negro, Marquinho Art’Samba, que interpretava o samba-enredo da Verde 

Rosa, ambos coroados: 

 

“Jesus da gente” no Brasil contemporâneo entre os excluídos 

 

 
 

Fonte: DESFILE COMPLETO. Escola de samba Mangueira, carnaval carioca, 2019.  
Disponível no site: https://youtu.be/N747z-i1sBs. Acesso em: 30 mar. 2021 

 

 

    
 

Do samba ao teatro: Evelyn Bastos, Cristo na face da mulher negra. A voz do samba: Marquinho 
Art’Samba como Cristo.   Fonte: DESFILE COMPLETO. Escola de samba Mangueira, carnaval carioca, 

2019. Disponível no site: https://youtu.be/N747z-i1sBs. Acesso em: 30 mar. 2021. 

 

  

 
ser mulher, negra e pobre. Por isso, no Brasil, principalmente a partir dos anos de 1980, as mulheres negras 
buscaram se organizar e dialogar com o Movimento Feminista e Movimento Negro, apresentando as sin-

gularidades das lutas de mulheres negras no Brasil e na América Latina. Assim, com base nos estudos de 

Lélia Gonzalez apresentados nas publicações Primavera para as rosas negras (2018) e Por um feminismo 
afro-latino-americano (2020) é interessante pensar o Feminismo Negro na perspectiva afro-latino-ameri-

cana, estabelecendo o diálogo interseccional gênero, raça e classe.   
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Quanto à terceira estrofe, na narrativa carnavalesca denunciou o desem-

prego, um dos problemas sociais que afetam nossa gente brasileira. Essa reali-

dade tem se agravado no contexto da pandemia da COVID-19, tornando o povo 

pobre, ainda mais vulnerável às desigualdades sociais e raciais em nosso país. 

 Com relação à quarta estrofe, deu-se ênfase à vida cotidiana do povo que 

sobe e desce ladeira no morro e às práticas de lutas e resistências contra a opres-

são no Brasil contemporâneo. Por isso, a comunidade mangueirense e outros 

amantes do samba seguiram cantando: “Enxugo o suor de quem desce e sobe la-

deira/ Me encontro no amor que não encontra fronteira/ Procura por mim nas 

fileiras contra a opressão/ E no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão/ E no 

olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão”. 

Na quinta estrofe, foi denunciado outro problema social que afeta o povo 

brasileiro, os assassinatos de moradores da periferia, por conta da atuação policial. 

Por isso, a comunidade mangueirense e os amantes do samba continuaram can-

tando: “Eu tô que tô dependurado/ Em cordéis e corcovados/ Mas será que todo 

povo entendeu o meu recado? / Porque, de novo, cravejaram o meu corpo/ Os pro-

fetas da intolerância/ Sem saber que a esperança/ Brilha mais na escuridão”.  

No Brasil, conforme o Atlas da violência (2019), realizado pelo Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública, constatou e denunciou que nos espaços urbanos 

da cidade ocorre o genocídio da juventude negra, pobre, periférica e com baixa 

escolaridade, por conta da violência de alguns representantes da força policial 

do Estado, da “necropolítica” (MBEMBE, 2018, p. 71), a política da morte.  

O racismo estrutural é decorrente da própria estrutura social, um pro-

cesso histórico e político que cria condições para as práticas de discriminação 

racial sistemática. O racismo se expressa concretamente na desigualdade polí-

tica, econômica e jurídica, deixando em situação de vulnerabilidade grupos raci-

almente identificados, como negros, latinos, entre outros (ALMEIDA, 2019). 

Esse racismo estrutural favorece o acirramento das desigualdades soci-

ais e raciais, possibilitando a propagação de estereótipos que desqualificam o 

povo negro e pobre. Isso corrobora para a difusão de práticas de discriminação 

racial e violência policial, por exemplo, a associação do negro a “ladrão”. O geno-

cídio da população negra é um problema que afeta tanto os EUA como o Brasil, 

como tantos outros países. 

Nos Estados Unidos, por conta da violência policial e racial, ocorreram e 

ocorrem assassinatos de negros, como do jovem estudante Trayvon Martin em 

vinte e seis de fevereiro de 2012, em Sanford, na Flórida. Ele foi morto pelo poli-

cial George Zimmerman. Esse policial não foi punido, porque foi absolvido no tri-

bunal estadunidense. Isso motivou um movimento de resistência à violência 

policial e assassinato de negros, o Black Lives Matter ou Vidas Negras Importam 

(RIBEIRO, 2019).  

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk02dxVREldF9pPz8JJfeptuiClGAAA:1594891276420&q=Sanford+(Fl%C3%B3rida)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDLNKCizUOIAsYuKjUu05LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MWsQoFJ-al5RelKGi45RzeXJSZkqi5g5URAAYN6lhRAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwja1PH_uNHqAhUxJrkGHV0mD9kQmxMoATATegQICxAD
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No Brasil, surgiram também movimentos sociais, como a Iniciativa Ne-

gra, a Rede de Proteção e Resistência Contra o Genocídio, o projeto Movimentos, 

o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o Fórum Brasileiro de Segurança Pú-

blica, entre outros, a fim de reafirmarem que vidas negras importam (RIBEIRO, 

2019). 

Considerando o racismo estrutural no Brasil, o genocídio da juventude 

negra, por conta do abuso e da violência policial, compreende-se uma das repre-

sentações das faces de Jesus Cristo no Brasil contemporâneo, na festa do carnaval 

de 2020, apresentada pelo carnavalesco Leandro Vieira no desfile da Estação Pri-

meira de Mangueira. 

 

Carro alegórico: “O calvário” 

 

 
Fonte: Imagem. Carro alegórico “O calvário”.  

Disponível no site: https://youtu.be/YYaUwQR7PaE. Acesso em: 30 maio 2021. 

 

Na releitura da biografia de Jesus Cristo, nesse carro alegórico denomi-

nado “O calvário”, o carnavalesco Leandro Vieira por meio da Arte carnavalesca 

representou Jesus Cristo como um jovem negro, pobre, com cabelo platinado, ba-

leado e crucificado, denunciando uma das formas de opressão na contempora-

neidade, ou seja, o genocídio da juventude negra.  



45 
 

Nessa alegoria, o jovem negro crucificado foi representado no centro do 

carro alegórico, em seu entorno e logo abaixo outras faces de Cristo foram represen-

tadas com a Arte carnavalesca, como mulheres, índios, negros e pessoas LGBTQIA+. 

Além do samba e da Arte carnavalesca, os poemas “Certidão de óbito” e 

“Favela”, da publicação Poemas da recordação e outros movimentos (2017), de Con-

ceição Evaristo, possibilitam problematizar o genocídio do povo negro, no Brasil.  

Recentemente, ainda em 2020, os debates e as manifestações contra os 

conflitos étnico-raciais, as desigualdades sociais e raciais, enfim o racismo estru-

tural e a violência policial tanto nos EUA como no Brasil, e por todo mundo, rea-

cenderam-se após o assassinato do cidadão negro estadunidense George Floyd, 

em vinte e cinco de maio. Floyd foi morto por um policial branco, que se ajoelhou 

no pescoço deste homem negro, sufocando-o e impossibilitando a respiração, le-

vando-o a óbito. Essa situação de abuso e de violência policial foi filmada e divul-

gada nas redes sociais, sendo publicizada pela mídia nos EUA e por todo mundo 

(BERMÚDEZ, 2020; G1, 2020; SILVA, PRIORI, 2020). 

A morte de George Floyd impulsionou várias manifestações antirracistas 

nos EUA, no Brasil e por todo mundo. No Brasil, além da indignação frente à 

morte de Floyd, outros negros mortos em nosso país foram relembrados, tais 

como: o caso do músico Evaldo da Rosa, homem negro, assassinado, em abril de 

2019, quando seu carro foi alvejado por 80 tiros de armas oriundas da polícia, 

em Guadalupe, na Zona norte do Rio de Janeiro; João Pedro Mattos Pinto, jovem 

negro, de 14 anos, assassinado em casa, em dezoito de maio de 2020, durante 

uma operação Civil e Federal no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, tam-

bém no Rio de Janeiro; entre outros que tiveram as vidas ceifadas por conta do 

abuso e da violência policial (HERINGER, SOUZA, SOARES, 2020; UOL, 2020). 

A juventude e pessoas de diversas faixas etárias, negros e de outras etnias, 

ativistas e representantes de movimentos sociais foram para as ruas e organizaram 

manifestações, questionando o racismo estrutural, o abuso e a violência policial, os 

monumentos em homenagem às personalidades do colonialismo, chegando à derru-

bada e/ou solicitação de retirada de esculturas/estátuas.  

Retomando a análise do samba-enredo da mangueira de 2020, na sexta e 

penúltima estrofe, foram tecidas críticas à conjuntura política atual e ao governo do 

presidente da República Jair Messias Bolsonaro (eleito em 2018 e atualmente sem 

partido), questionando o autoritarismo, a difusão da promoção de segurança pública, 

com o armamento da população.  Além disso, apresentou-se a esperança e a fé na 

força do povo brasileiro, da favela. Por isso, cantou-se: “Favela, pega a visão/ Não tem 

futuro sem partilha/ Nem messias de arma na mão/ Favela, pega a visão/ Eu faço fé 

na minha gente/ Que é semente do seu chão”.  

Na eleição de 2018, Bolsonaro elegeu-se presidente da República. Naquele 

ano, durante o período eleitoral, ele e sua equipe de campanha propalaram a 
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propaganda política com diversos slogans: “Bolsonaro, honesto, patriota e cristão”; 

“Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”; entre outros (PSL, 2018), procurando 

afirmar uma cultura política, com valores, representações e práticas políticas anco-

rados na moral, no patriotismo e na religião. Ele conquistou o eleitorado que dese-

java “mudança” e/ou rechaçava os governos do Partido dos Trabalhadores (PT) (o 

antipetismo) em nosso país (SILVA, 2020; PRIORI, BRUNELO, 2018). 

 Nestes anos do governo Bolsonaro, principalmente, nestes tempos da 

pandemia da COVID-19, na mídia, seja pela TV e/ou pelas redes sociais, consta-

tam-se práticas políticas autoritárias, de ataque e desrespeito ao Estado demo-

crático de Direito, à democracia e às suas instituições, como o Congresso 

Nacional e o STF, à Educação, às Ciências Humanas, à Ciência. Todos esses ata-

ques instauram tempos de incertezas.  

  Essa realidade brasileira nos faz pensar que os versos da última estrofe 

do samba-enredo da Mangueira, no contexto histórico em que vivemos, tornam 

se ainda mais relevantes, pois os bambas e amantes do samba clamaram pela 

liberdade. Sendo assim, ao final, a nação mangueirense seguiu cantando: “Do céu 

deu pra ouvir/ O desabafo sincopado da cidade/ Quarei tambor, da cruz fiz es-

plendor/ E ressurgi pro cordão da liberdade”.  

 No carnaval de 2020, a Mangueira e o carnavalesco Leandro Vieira, com o 

enredo “A verdade vos fará livre” foram alvos de muitas críticas, dos “profetas da 

intolerância”, ao proporem a releitura da biografia de Jesus Cristo. Algumas pessoas 

adoraram essa narrativa carnavalesca, outras não hesitaram em tecer críticas.  

A Verde e Rosa conquistou o sexto lugar na classificação das escolas de 

samba do Grupo Especial, o que a levou a se apresentar no Desfile das Campeãs, 

no primeiro sábado após a Quarta-Feira de Cinzas (LIESA, Colocações, 2020).  

 Enfim, na festa do carnaval de 2020, a Estação Primeira de Mangueira 

revisitou a História do povo negro, das mulheres negras e da juventude pobre e 

periférica com samba e a Arte carnavalesca, questionando e desconstruindo o 

paradigma ocidental, eurocêntrico e patriarcal. 

  

Considerações finais 

 

O carnaval brasileiro, como o carioca, é um dos grandes espetáculos da 

cultura popular negra, publicizado na mídia, ampliando o poder educativo do 

samba. A análise das pedagogias culturais no samba-enredo e as representações 

do enredo na Arte carnavalesca possibilitou construir caminhos para a Educação 

antirracista e decolonial.  

A Estação Primeira de Mangueira, por meio do enredo “A verdade vos fará 

livre”, questionou com maestria o paradigma ocidental, eurocêntrico e patriarcal, 

problematizando fatos da História do Brasil, do presente e do passado, produzindo 

saberes ou conhecimentos, outras epistemologias, como as epistemologias do Sul. 
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Desta maneira, neste capítulo, defendeu-se uma Educação antirracista e 

decolonial, na qual a cultura popular seja valorizada, permitindo o combate ao 

epistemicídio nos espaços de Educação formal (escolas, universidades, faculda-

des, etc.) e favorecendo a descolonização de mentes, corpos, conhecimentos, cur-

rículo escolar e práticas pedagógicas.  

No Brasil contemporâneo, nestes tempos de crise política e de incerte-

zas, na/pós pandemia da COVID-19, um dos desafios que se apresentam aos pro-

fessores e às professoras é a Educação antirracista e decolonial, que possibilite a 

formação humana e democrática, ancorada na diversidade étnica e cultural do 

povo brasileiro.  

Assim, com a cultura popular negra (o enredo, o samba-enredo e a Arte 

carnavalesca) se propõe construir caminhos para uma Educação antirracista e 

decolonial, conforme as Leis n. 10.639/2003 e n. 11.645/2008, as Diretrizes Cur-

riculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (2005) e a Resolução n. 2/2015 

que versa sobre a formação docente inicial e continuada. 

Considerando o contexto na/pós pandemia da COVID-19 e ensinar His-

tória com samba, alegria, conhecimento e outras epistemologias. As epistemolo-

gias do Sul podem corroborar para o processo de desconstrução do epistemicídio 

na escola, universidades, faculdades, entre outras, dando visibilidade à História 

e cultura africana, afro-brasileira e indígena.  
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REDES DE ESPERANÇAS EM ESPAÇOS DE 
PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

RAYLENE BARBOSA MOREIRA 

Introdução 

 

Neste artigo abordaremos as redes de esperança das trabalhadoras que 

atuam no cárcere, especificamente na cidade de Rio Grande, extremo sul do Rio 

Grande do Sul. O que relatamos neste trabalho é a contribuição das mulheres tra-

balhadoras e, para isso, traremos breves discussões a respeito das questões tra-

balho, gênero e educação em torno desses espaços, socializando as conquistas e 

feitos das trabalhadoras e como essa discussão nos permite refletir sobre a edu-

cação popular. 

Temos por objetivo geral conhecer o trabalho e as redes criadas pelas 

mulheres no Presídio Estadual do Rio Grande/RS (PERG). Prioritariamente, tra-

taremos das mulheres que realizam o trabalho educacional, enfatizando a figura 

da mulher e do trabalho realizado pelas mulheres na educação dentro do ambi-

ente de privação. 

A saber, que “essa luta não pode (nem deveria) ser levada a cabo exclu-

sivamente por mulheres. O concurso dos homens é fundamental, uma vez que se 

trata de mudar a relação entre homens e mulheres.” (SAFFIOTI, 2004, p. 147).  

A pesquisa é composta por um enlace do trabalho realizado e o espe-

rançar em Paulo Freire, bem como os pensamentos do autor em diversos de seus 

escritos, onde ele nos ensina a sonhar. Esse trabalho parte da utopia da constru-

ção de uma sociedade justa, igualitária, que nos permita ocupar o lugar que nos 

é de direito, que permita que nós mesmas, enquanto mulheres, contemos nossas 

histórias e nossas múltiplas vozes sejam ouvidas. Partimos das reflexões do en-

carceramento em massa para pensar em como essas mulheres buscam fazer um 

movimento contrário a esse e, encontram na rede de esperança motivos para se-

guir. Sigamos. 
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Como caminho metodológico optamos, no primeiro momento, uma revi-

são bibliográfica sobre trabalho de mulheres, relações de gênero e educação de 

jovens e adultos, pautadas na educação nos espaços de privação de liberdade, 

buscando compreender e principalmente fundamentar a discussão. 

Compreendemos e buscamos pôr em prática a fala de Tânia Dauster, 

quando explica que “uma das vias para a construção deste conhecimento é a et-

nografia concebida como descrição, observação, trabalho de campo a partir de 

uma experiência pessoal.” (DAUSTER, 1997, p. 2). Portanto, vislumbramos uma 

pesquisa com inspiração etnográfica, construída a partir do conhecimento e das 

experiências pessoais das participantes e da autora desta pesquisa. 

O critério de verdade é a prática social. Marx traz a teoria da gênese, da 

consolidação e do desenvolvimento da crise da ordem burguesa. Nada se passa 

na ideia, que não tenha se passado antes na realidade. Não é sobre reproduzir 

normas. Compreendemos, a partir da fala de Triviños que “o materialismo dialé-

tico não só tem como base de seus princípios a matéria, a dialética, a prática so-

cial, mas também aspira ser a teoria orientadora da revolução do proletariado” 

(TRIVIÑOS, 1987, p 51). 

Com base em três categorias, segundo Triviños (1987), a matéria, cons-

ciência e a prática social, partimos dessa definição e caminho para realização da 

análise de nossas categorias, realizada ao longo do nosso percurso através de 

conversas, campo, dentre outros aspectos. 

Conversamos e construímos diálogo com as mulheres que trabalham 

no cárcere, compreendendo que o trabalho neste espaço não pode ser feito de 

forma isolada, dialogamos com professoras, assistente social, advogada e psicó-

loga. Durante as conversas acerca do trabalho, entendemos que a educação pre-

sente nesse espaço não é composta apenas pelas professoras e professores, 

pedagogas e pedagogos, mas também por profissionais que direta ou indireta-

mente propiciam um trabalho educacional.  

Não há possibilidade de ressocialização realizando um trabalho iso-

lado. Portanto, contaremos nesse trabalho, com mulheres que trabalham no cár-

cere e facilitam a educação nesse espaço. 

 

Localizando o espaço da pesquisa 

Missão 
Promover a inclusão social das pessoas privadas de liberdade 

Valores 
Conduta ética e moral 

Honestidade e probidade 
Respeito aos direitos fundamentais 

Disciplina e hierarquia 
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Comprometimento e espírito de equipe 
Transparência e credibilidade 

 
Visão 

Ser referência em socialização no sistema penitenciário nacional 
(SUSEPE, 2019) 

 

A pesquisa será realizada com educadoras que atuam no Presídio Esta-

dual de Rio Grande – Rio Grande do Sul, a maior instituição penal do interior do 

estado.  A Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), subordinada à 

Secretaria da Administração Penitenciária (Seapen). As informações a seguir são 

fontes tiradas da Susepe. 

Refiro-me a este presídio como masculinamente misto, pois é divido em 

alas, mas, predominantemente masculino. As doações de materiais, sala de aula, 

tudo isso está abrigado na ala masculina. O que podemos perceber e fundamen-

tar ao longo do texto, é que apesar de dividido em alas, o presídio foi pensado 

para abrigar somente homens e, para que fosse possível trancafiar pessoas, abriu 

as portas para que pudesse receber mulheres. 

De acordo informações do site do presídio, o mesmo conta com popula-

ção carcerária de homens e mulheres, separados por alas. Ao procurarmos a po-

pulação carcerária da PERG1 em específico, encontramos, até o mês de janeiro de 

2020, a informação de que estaria abrigando 1117 presos, considerando que o pre-

sídio é divido por alas. 

Como ponto importante para compor a pesquisa, atentamo-nos para o fato 

de que o presídio possui capacidade para 448 presos no total. Em uma conversa 

com as servidoras, foi mencionada a criação de projetos para que o presídio fosse 

ampliado, mas são somente projetos, que nem chegaram a sair do papel. Além desse 

fator, apenas uma grade separa a ala masculina da feminina. Todas as doações (como 

máquinas de costura, por exemplo), salas de aula, dentre outros espaços, estão pre-

sentes na ala masculina, limitando a participação das mulheres nestas atividades. 

Com relação às atividades educacionais que estão estabelecidas neste sis-

tema prisional, em seu aspecto geral, destacamos informações do site da PERG:  

VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas 
anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena: neste inciso está 
contida a recomendação de serem organizadas atividades recreativas e cultu-
rais em todos os estabelecimentos para o bem-estar físico e mental dos presos. 
O tempo do preso deve ser preenchido, sempre que possível, com atividades 
de ordem profissional, intelectual e artística, e não só esportivas. 

 
1 Dados disponíveis em: http://www.susepe.rs.gov.br/conteudo.php?cod_menu=12&cod_conteudo=76 
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VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa: é 
também direito do preso a assistência material, à saúde, jurídica, educacional, 
social e religiosa conforme se verá adiante. (SUSEPE, 2019) 

Encontramos nesse espaço uma peculiaridade, pessoas que lutam para 

que os direitos sejam garantidos, mantidos e, acima disso, respeitados. De fora e 

por dentro dos muros da prisão, há um grupo de educadoras e ativistas constru-

indo formas de pensar e repensar a ressocialização, a educação e o sistema pri-

sional. Pensando ainda em um trabalho que seja significativo na vida dos 

egressos e egressas do sistema. 

 

Paulo Freire, bell hooks e o esperançar: breve diálogo com as trabalhadoras 

 

Este trabalho prioriza socializar as realizações das mulheres que aceita-

ram compor a pesquisa. A luta cotidiana é um marco para que não somente a 

educação, mas todos os direitos das pessoas que estão cumprindo pena neste 

presídio, citado anteriormente, sejam garantidos de alguma forma. 

Falar a respeito deste trabalho, é falar também de luta cotidiana, revolu-

ção, cooperação, radicalização e esperança, conquistas que só foram possíveis 

deste movimento e redes que elas criaram entre si.  

A primeira que destacamos é a que, no mês de maio de 2019, foi inaugu-

rada a primeira cela para Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pes-

soas trans e intersex (LGBTQI+) do presídio, a primeira da região sul. Nesse 

momento, cabe destacar a vitória de um povo que luta. A população LGBTQI+, 

que sofre diversos abusos e preconceito. A OAB fez a solicitação e, segundo in-

formações da página da rede social facebook ALGBT RG, a PERG prontamente 

atendeu à solicitação, fornecendo a mão de obra e material para que pudesse ser 

feita a restauração.  

Um movimento a contrapelo do que foi pré-estabelecido vem sendo reali-

zado na PERG, a fim de desconstruir a lógica do encarceramento em massa e alija-

mento desses sujeitos e sujeitas da sociedade. Mulheres vêm realizando um 

trabalho revolucionário, e entre os vários projetos. Neste primeiro momento, des-

tacamos o mais recente, um movimento de remição de pena por meio da leitura. Em 

uma das socializações das trabalhadoras sobre o trabalho realizado, podemos ver 

alguns livros lidos principalmente pelas mulheres encarceradas. O projeto “Ler é 

Liberdade” contempla as áreas de letras, literatura e direitos humanos, como mobi-

lização política para assegurar o movimento educacional no interior da prisão.  Des-

tacamos, em um contexto geral, a Recomendação nº 44, de 26 de novembro de 2013, 

onde nos aponta: 
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V - estimular, no âmbito das unidades prisionais estaduais e federais, como 
forma de atividade complementar, a remição pela leitura, notadamente para 
apenados aos quais não sejam assegurados os direitos ao trabalho, educação e 
qualificação profissional, nos termos da Lei n. 7.210/84 (LEP - arts. 17, 28, 31, 
36 e 41, incisos II, VI e VII) (BRASIL, 2013, p. 03). 

O projeto, realizado de forma revolucionária, pretende desenvolver: 

Leitura de obras previamente escolhidas pelos organizadores do projeto; 
rodas de conversa sobre as obras e seus autores; dissertações escritas 
cujo conteúdo seja a reflexão crítica sobre a obra. Contudo a participação 
dos apenados e o material escrito produzidos durante o implemento do 
projeto serão utilizados para fins de remição de pena, avaliados pela co-
missão executora, os quais serão validados pelos critérios dispostos em 
Portaria da Vara Regional de Execuções Criminais de Pelotas/RS. 
(PROJETO LER É LIBERDADE, 2019). 

A proposta realizada pelas mulheres consiste na organização de ciclos de 

leituras escolhidas de forma prévia pelas organizadoras do projeto, em conjunto 

com a coordenação penitenciária. As pessoas que estão encarceradas produziram 

material escrito, bem como diversos poemas, diários, dentre outros materiais ela-

borados em conjunto e de forma significativa, por meio do método Paulo Freire. 

Para que consigamos compreender a importância da proposta desse pro-

jeto e sua realização, separamos alguns marcos legais, de forma prévia, para falar a 

respeito do direito dos sujeitos e sujeitas que se encontram encarcerados no que diz 

respeito à educação. Vejamos a seguir. 

Primeiramente, iniciamos este momento com um registro dos marcos, 

pautados na Constituição Federal de 1988, Lei de Execução Penal (LEP) – Lei nº 

7.210/19842, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei nº 9394/96, Plano 

Nacional de Educação em vigor, Lei nº 13.005, de 2014, Resolução nº 03/2009 do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça3; 

Resolução CNE/CEB nº 02, de 19 de maio de 20104 - Dispõe sobre as Diretrizes 

Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação 

de liberdade nos estabelecimentos penais e o Decreto nº 7.626/20115, que institui 

o Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional. 

 
2 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias= 

10029-lei-7210-11-julho-1984&category_slug=fevereiro-2012-pdf&Itemid=30192 
3 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias= 
10028-resolucao-3-2009-secadi&category_slug=fevereiro-2012-pdf&Itemid=30192 
4 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5142-

rceb002-10&category_slug=maio-2010-pdf&Itemid=30192 
5 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid= 

10027&Itemid=30192 
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Sendo assim, observamos e compreendemos que a educação no sistema 

prisional não é um favor, é direito. O sistema prisional no Brasil é marcado por 

guerra de facções, superlotação, dentre outros fatores que acarretam condições 

subumanas, que violam os direitos dos seres humanos. Como nos aponta Davis 

“prisões representam a aplicação de uma moderna e sofisticada tecnologia intei-

ramente dedicada à tarefa de controle social, e isolam, regulam e monitoram com 

mais eficiência do que qualquer coisa que tenha precedido”. (DAVIS, 2018, p. 54). 

É fundamental pensarmos nas desigualdades que nos cercam e na ordem 

das bicadas (SAFFIOTI, 1987), a qual estamos sujeitas e sujeitos e, muitas vezes, 

aceitamos toda e qualquer forma de violência por acreditarmos que essa é a or-

dem natural, que nascemos predestinados a aguentar tudo, que as coisas são 

como são e não há maneira de modificá-las. 

Esse trabalho parte da vida de uma mulher, nascida e criada em uma 

zona periférica que, além de acreditar em exemplos, acredita no movimento de 

desconstrução de um sistema prisional que pune de forma seletiva. Que pune de 

forma seletiva e nos faz crer de que isto é justiça. 

O que seria essa educação da/na prisão? A perspectiva da educação abor-

dada ao longo da pesquisa realizada e resumida neste trabalho, parte da experiência 

e tentativas das mulheres em desconstruir o que foi naturalizado. A Constituição Fe-

deral de 1988, Art. 205 assegura a educação como um direito de todos e dever do 

Estado e família. A mesma deve ser promovida e incentivada com colaboração da 

sociedade, preparando para o exercício da cidadania e para o trabalho. O Art. 3º cons-

titui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, que é promover o 

bem de todos, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, idade, dentre outros. Além 

disso, no Art. 5º, assegura que todos somos iguais perante a lei.  

Freire destaca que a educação para ser válida, deve levar em considera-

ção a vocação do indivíduo em “ser sujeito” e seu contexto. Assim sendo, “[...] sa-

liente-se a necessidade de uma permanente atitude crítica, único modo pelo qual 

o homem realizará sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude do 

simples ajustamento ou acomodação, apreendendo temas e tarefas de sua época. 

(FREIRE, 1983, p. 44). 

Dadas às questões específicas que são necessárias, apesar da Constitui-

ção de 1988, LDB 9394/96 e a Lei de Execuções Penais assegurarem o direito à 

educação nos espaços de privação de liberdade. Considerando esses fatores, o 

papel da pedagogia e das profissionais que atuam com a educação nesses recin-

tos enfrenta dificuldades, principalmente ao relacionar o seu trabalho educacio-

nal com as relações de poder e gênero. 

Entendemos que é por meio de uma educação dialógica que essas diferen-

ças e opressões vivenciadas no cotidiano das práticas podem ser repensadas e des-

construídas. Mesmo que estas pessoas possuam acesso ao ensino dentro do contexto 
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prisional, podemos observar que não corresponde nem a 20% desta população.  

Considerando que a Educação de Jovens e Adultos enfrenta sérios problemas mesmo 

fora das grades, por entre seus muros a situação não é diferente. 

Em todos os cenários e contextos possíveis, temos a prisão com um lugar 

de opressão. Nestes escritos pensamos a partir da perspectiva educacional, com 

as mulheres que atuam nesse espaço majoritariamente masculino – por que as 

mulheres? Precisam reafirmar seu lugar todos os dias, e, apesar de mais mulhe-

res trabalhando nesses espaços ou de possuir uma população encarcerada femi-

nina, o pensamento é masculino, é machista, é opressor – e, apesar de assegurado 

em forma de lei, vivemos em tempos de ódio, de uma política de extermínio dos 

pobres, daqueles que já foram excluídos muito antes de estarem encarcerados. 

Tendo em vista esses apontamentos com relação ao espaço ocupado pe-

las mulheres e a divisão sexual do trabalho presente na sociedade patriarcal, fa-

laremos a respeito do trabalho de mulheres no contexto do cárcere, dialogando 

com o esperançar de Paulo Freire, para pensar que sonhos e utopias também são 

alcançáveis, mas, para isso, primeiro é necessário sonhar. 

Consideramos importante contextualizar o que se entende e tem sur-

gido ao longo de pesquisas a respeito de gênero e suas concepções e essas rela-

ções construídas social e historicamente. Para um breve entendimento desta 

questão, Carloto aponta que:  

A noção de gênero adquire um duplo caráter epistemológico, de um lado, fun-
ciona como categoria descritiva da realidade social, que concede uma nova vi-
sibilidade para as mulheres, referindo-se a diversas formas de discriminação 
e opressão, tão simbólicos quanto materiais, e de outro, como categoria analí-
tica, como um novo esquema de leitura dos fenômenos sociais. (CARLOTO, 
2001, p. 208) 

Simone de Beauvoir (1980) nos permite compreender essa relação de 

poder ao explicitar em seus estudos a categoria gênero, destacando que a mulher 

não é definida por si mesma, mas, através do olhar do homem. Por esse motivo, 

iniciamos esse estudo sob a perspectiva e olhar das próprias mulheres trabalha-

doras no âmbito educacional dos espaços de privação de liberdade. 

A opção de dialogar com essas mulheres, compreendendo o seu traba-

lho, está na compreensão de que vivemos em um sistema hierárquico e patriarcal 

e que as situações de opressão advindas das relações de gênero devem ser com-

preendidas partindo do ponto de vista de quem luta, de quem vive essas relações 

e presencia o modelo educacional do sistema. 

Sendo assim, após uma breve compreensão sobre o conceito de gênero 

nesse estudo, discute-se agora o papel social da mulher, bem como seu campo de 

trabalho. Legitimando esse contexto social, sabemos que nos espaços onde 
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compreendemos que a vida social acontece, homens e mulheres têm presenças e 

ocupam lugares que estão determinados por gênero.  

Com os movimentos feministas e a sistematização construída por meio 

desses movimentos, essa naturalização e distribuição de tarefas vêm sendo ques-

tionada. A função da mulher e o espaço ocupado socialmente por nós, mulheres, 

vem sendo reformulado, repensado, vem caminhando em movimento contrário 

ao que se espera das atividades denominadas domésticas. Nesse espaço, desta-

camos a luta da mulher, especialmente, as educadoras que trabalham em locais 

de privação de liberdade e lutam pelo seu espaço dentro de um ambiente majo-

ritariamente masculino, onde lidam com o machismo naturalizado e as opres-

sões advindas das diferenças de gênero estão enraizadas e as formas de 

organização dessas profissionais estereotipada. 

No caso das mulheres que trabalham realizando uma atividade de cu-

nho educacional no cárcere, o preconceito se dá pelo fato de serem mulheres, por 

atuarem num espaço “de homens” Como afirmam Siqueira e Samparo: 

a divisão sexual do trabalho parte de dois princípios, o da separação e da hie-
rarquia. O primeiro reconhece a existência de trabalhos tidos como especifica-
mente femininos e outros como masculinos; por sua vez, o segundo admite a 
superioridade do homem em qualquer trabalho. Conclui-se que, em ambos, 
não há uma liberdade de escolha quanto às funções a serem exercidas pelos 
sexos, além de corroborar com a existência da dominação masculina sobre as 
mulheres. (SIQUEIRA; SAMPARO, 2017, p. 300). 

Estabelecida essa relação entre gênero e o trabalho, torna-se crucial 

pensar nessas profissionais e o modelo de educação pensado para o sistema pri-

sional. Como esperançar num sistema que estruturado para oprimir? 

Hirata e Kergoat abordam a acepção para a divisão sexual do trabalho, 

considerando os seguintes aspectos: “1. mostrar que essas desigualdades são sis-

temáticas e 2. articular essa descrição do real como uma reflexão sobre os pro-

cessos mediante os quais a sociedade utiliza essa diferenciação para hierarquizar 

as atividades, e, portanto, os sexos, em suma, para criar um sistema de gênero.” 

(HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 592). Portanto, ainda considerando a fala de Hirata 

e Kergoat a respeito da divisão sexual do trabalho, podemos defini-la como: 

a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações sociais entre os 
sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a sobrevivência da relação 
social entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e socialmente. Tem 
como características a designação prioritária dos homens à esfera produtiva e 
das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos ho-
mens das funções com maior valor social adicionado (políticos, religiosos, mi-
litares etc.). (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 599). 
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Consideramos a luta e os esforços, assim como o avanço e redução dessa 

desigualdade por intermédio dos movimentos de mulheres. E o que podemos 

compreender, por meio da definição dada pelas autoras é que, há o trabalho de 

homem e mulher e isso se estende, pois, ainda alimentam os princípios hierár-

quicos trazidos pelo patriarcado, que, segundo Saffioti: 

A dominação-exploração constitui um único fenômeno, apresentando duas fa-
ces: [...] a base econômica do patriarcado não consiste apenas na intensa dis-
criminação salarial das trabalhadoras, em sua segregação ocupacional e em 
sua marginalização de importantes papéis econômicos e político-deliberati-
vos, mas também no controle de sua sexualidade. (SAFFIOTI, 2004, p. 113). 

A falta de material e a importância que as mulheres deram para a reali-

zação desta socialização de trabalho, reconhecendo a importância que ele tem, 

principalmente quando consideramos o contexto do surgimento das prisões, 

para quem elas foram criadas e quem deveria, de acordo com as relações patri-

arcais, trabalhar neste espaço, compreendemos também que é fundamental para 

(re)pensar uma sociedade mais justa e um desencarceramento em massa. Todos 

esses motivos nos levaram a prosseguir, a fazermos e sermos precursoras das 

escritas de nossos próprios feitos e de nossa história. 

Falamos com mulheres que constroem dentro dos espaços de dor, espe-

rança. Desenvolvem projeto sem financiamento do governo, acreditam em um tra-

balho que, para além do voluntário, seja revolucionário. Falamos com mulheres que 

são mães, que são ativistas (ou não), falamos com mulheres que lidam todos os dias 

com a dor do cárcere, que compreendem a importância de seu trabalho. 

Para nós, mulheres, compromissadas em lutar contra a injustiça patriar-

cal, falar de trabalho nesses espaços é, acima de conceitos, falar da objetificação 

de nossos corpos. É neste espaço que aproveito para agradecer a todas as mulhe-

res que assumiram esse compromisso antes de mim, de nós, e fizeram desses 

locais, nossos espaços de luta. 

Todos os dias nos (re)construímos enquanto profissionais, principal-

mente considerando a complexidade de atuação nos espaços de privação de li-

berdade e o olhar voltado para a Educação de Jovens e Adultos, é que tecemos 

fios com as falas de Paulo Freire, quando nos mostra dentro da pedagogia do 

oprimido os processos para uma educação libertadora, mas, aproveitamos para 

jogar nessa mistura inconclusiva e que, de fato, jamais terá uma receita pronta, 

para acrescentar sua pedagogia da esperança. É nesse contexto e, considerando 

o momento político que estamos vivendo no ano de 2018/20196 que 

 
6 Eleição do presidente do país que desvaloriza a educação e os feitos de Paulo Freire, ameaçando mudar o 
patrono da educação do nosso país: https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-diz-que-vai-mudar-pa-

trono-da-educacao-brasileira-titulo-conferido-paulo-freire-23630439 
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construiremos com Paulo Freire o espaço de luta que as mulheres que atuam no 

cárcere construíram, reafirmando a importância de ocuparem todos os espaços. 

Da opressão à esperança... 

Este escrito se encontra, em especial nas falas de Freire (1983, 1998 e 

2011), compreendendo que as trabalhadoras nadam contra a correnteza, desna-

turalizam um processo de exclusão de pessoas que, aparentemente, parece imu-

tável. A tarefa não é simplesmente socializar algumas conquistas, mas, fazer 

destes escritos também um dos instrumentos de luta. Assim, dialogar com os di-

ferentes, ultrapassar os muros da academia e chegar de alguma forma, as mulhe-

res e aos trabalhadores, sobretudo os educadores que atuam com a EJA no 

contexto do cárcere, que enfrentam e sentem este modelo patriarcal de socie-

dade, sistema esse que naturaliza as relações e opressões de poder. 

A partir do que é abordado por Freire (1983, 1998 e 2011), suas falas e 

metodologias, compreendemos que é possível sonhar e reviver a vida em pro-

fundidade crítica. E, essas mulheres nos permitem compreender na prática, ou 

seja, a partir do que é vivido, construímos consciência e assim também aprende-

mos a problematizá-la, podendo criar nossas próprias utopias e pensar em meios 

para que possamos concretizá-las.  

Freire nos permite fazer reflexões acerca da desumanização e nos leva 

direto para a contradição opressores-oprimidos e sua superação. Por quê? Por-

que a superação é, de fato, sair do lugar de oprimido e não se tornar o opressor 

do opressor, mas, restaurador do processo de humanização.  

E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar 
sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente 
opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas restaura-
dores da humanidade em ambos. (FREIRE, 1998, p. 33). 

Freire (1998) revela a verdadeira generosidade: a luta. Lutar para a res-

tauração da sua humanidade é, segundo o autor, a generosidade. Para que lute-

mos é necessário que nos percebamos no mundo, que sejamos mais que objetos 

ou peças de um tabuleiro que a elite movimenta.  

Nós, enquanto oprimidas e trabalhar em um lugar onde outras pessoas são 

oprimias de diversas formas, excluídas socialmente. Assim, Freire (1998) descreve a 

libertação com um parto doloroso, mas que a superação dessa contradição traz um 

novo ser, faz-nos transcender.  Porém, é preciso que se entregue a práxis libertadora. 

hooks enche nosso coração de esperança quando nos aponta: 

 
Desvaloriza a educação: http://sismmac.org.br/noticias/10/alem-dos-muros-da-escola/7575/cortes-do-go-

verno-bolsonaro-atingem-todas-as-etapas-da-educacao- 
E, principalmente, procura de todas as formas deslegitimar o ensino superior público no país: https://www.car-

tacapital.com.br/educacao/future-se-e-aposta-arriscada-baseada-em-mentiras-diz-especialista/ 



61 
 

Nesse campo de possibilidades temos a oportunidade de trabalhar pela liber-
dade, de exigir de nós e dos nossos camaradas uma abertura da mente e do 
coração que nos permita encarar a realidade ao mesmo tempo em que, coleti-
vamente, imaginamos fronteiras para cruzar esquemas, para transgredir. Isso 
é a educação como prática da liberdade. (hooks, 2013, p. 273). 

Sobre a superação da contradição e práxis, por meio da fala de Freire, pode-

mos entender que essa é a reflexão e ação dos seres humanos sobre o mundo e que 

não há possibilidade de superar esta relação opressor-oprimido sem ela. 

Aqui, (re)penso sobre a pedagogia posta no contexto escolar, e enfatizo 

a pedagogia engajada (hooks, 2013) como possibilidade. As palavras, sonhos, 

possibilidades de Freire não se desgastam com o tempo e dentro do contexto 

educacional, não há possibilidade de pensar em uma pedagogia engajada e edu-

cação como prática de liberdade sem que tenhamos por base os pensamentos de 

Freire. Não é possível pensar em uma pedagogia libertadora se essa não se apro-

xima dos oprimidos e, corroborando com isso, a fala de hooks quando nos afirma 

que “podemos ensinar de um jeito que transforma a consciência, criando um 

clima de livre expressão que é a essência de uma educação em artes liberais ver-

dadeiramente libertadora.” (2013, p. 63). 

A respeito da práxis, para além do que nos dizem as leis educacionais, 

reflitamos: “Como poderiam os oprimidos dar início à violência, se eles são o re-

sultado de uma violência?” “Não haveria oprimidos, se não houvesse uma relação 

de violência que os conforma como violentados, numa situação objetiva de 

opressão” (FREIRE, 1998, p. 47). 

Freire enfatiza o diálogo como prática libertadora e, corroborando com 

suas falas, hooks exemplifica “afirmava que a educação só pode ser libertadora 

quando todos tomam posse do conhecimento como se este fosse uma plantação 

em que todos temos de trabalhar”. Noção de trabalho coletivo, uma forma de agir 

e refletir sobre o mundo a fim de modificá-lo. (2013, p. 26).  A reflexão dos opri-

midos pode levá-los a liberdade. Esse movimento de liberdade posto por Freire 

e enfatizado por hooks vai muito além de uma liberdade de comer, mas liberdade 

para (re)criar a si mesmo e aventurar. Nesse momento, faz-se necessário que nos 

questionemos acerca de nossas liberdades de escolha. Se, de fato somos livres, 

ou escolhemos a partir do que os opressores nos influenciam. Ter um pensa-

mento crítico e dialogar torna-se fundamental para que entendamos questões 

complexas como essa.  

O autor nos propõe um método, como sendo: “prática pedagógica em 

que o método deixa de ser, como salientamos no nosso trabalho anterior, instru-

mento do educador (no caso, a liderança revolucionária), com o qual manipula 

os educandos (no caso os oprimidos) porque já é a própria consciência.” 
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(FREIRE, 1998, p. 63). Por fim, Freire nos propõe o engajamento na constante 

prática de reflexão-ação em comum.  

 

Palavras finais 

 

Portanto, caminhamos para o final desta escrita, crendo, após a sociali-

zação das conquistas e progressos dessas mulheres, que é possível pensar nas 

utopias e, de alguma forma, trabalharmos para torná-las reais. O contexto da so-

ciedade desigual desfavorece, o contexto prisional exclui ainda mais as pessoas, 

dando a elas um lugar definitivo na sociedade. O trabalho das mulheres da PERG 

nos traz esperança, nos motiva a continuar e, acima de tudo, esperançar. 

A educação popular não diz respeito somente às pessoas que estão em 

zona periférica, diz respeito ao modelo educacional que sonhamos, que respeito 

a multiculturalidade da nossa sociedade, que respeite quem somos, nossas his-

tórias e a constante busca por uma vida melhor e mais justa. O impasse e ao 

mesmo tempo desejo de continuar prosseguindo com esta pesquisa, primordial-

mente, é saber que existem mulheres dentro das grades e fora delas que preci-

sam reconhecer-se como oprimidas para que possamos nos unir. 

Ser mulher e trabalhar em espaço majoritariamente masculino é nadar 

contra a corrente do patriarcado, é desajustar padrões estabelecidos em meio a 

divisão sexual do trabalho. Além disso, nos permite ir “além das grades” 

(LOURENÇO, 2018) e desconstruir nossos pré-conceitos sobre este espaço. Co-

mumente nos deparamos com situações que procuram legitimar as relações de 

poder e opressão que a cultura do machismo perpetua. O movimento de escuta 

após o referencial teórico nos permite (re)significar a partir da perspectiva da 

mulher que atua no espaço, falando a partir de seu ponto de vista acerca de suas 

vivencias e desafios no espaço de trabalho e como os supera, ou não.  

O que buscamos ao longo de nossa jornada não são todas as respostas 

para solucionar o problema do encarceramento, mas, visibilizar as mulheres que 

vêm realizando e repensando movimentos para que isso aconteça na prática. 

Pelo contrário, buscamos, ao longo de nosso percurso repensar no contexto em 

que o cárcere, a privação de liberdade e as pessoas que o compõem estão inseri-

dos e como pensamos nestes espaços como natural, como à parte da sociedade. 

Buscamos, para além de respostas, dar continuidade ao debate iniciado por mu-

lheres e pensadoras que compuseram essa pesquisa.  

Assim como mexeu com as nossas estruturas enquanto seres humanos, 

vislumbramos o desencarceramento. Não defendemos o fim da punição, mas que 

não tenhamos mais a necessidade de punir. Pensamos desnaturalizar a perspec-

tiva racializada de quem será punido. 
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ATIVISMO DE MULHERES NAS REDES SOCIAIS: 
AÇÕES E ESPERANÇAS 

DESIRÉE PIRES 

“Não é, porém, a esperança um cruzar de braços e esperar. Movo-me 
na esperança enquanto luto e se luto com esperança, espero”. 

Paulo Freire 

 

 

Iniciamos este texto trazendo a palavra esperança, não só no título, na 

epígrafe como também, em nossas primeiras palavras. Queremos não só trazer a 

palavra esperança em nossa escrita como também evocarmos tal sentimento. A 

esperança, sentimento tão caro ao povo brasileiro historicamente, vem sendo ex-

tremamente indispensável a fundamentação e fortalecimento de nossas lutas. 

Em um momento tão dramático no qual estamos vivenciando, pelas consequên-

cias e pelo avanço letal da Covid-19 no Brasil, esperançar por dias melhores não 

é só uma questão de necessidade como um posicionamento político.  

Para tanto, nossas primeiras palavras são em tom de denúncia, em torno 

da crise sanitária, política e social que temos enfrentado. A partir de uma peda-

gogia freiriana, compreendemos que denunciando podemos anunciar um mundo 

melhor (FREIRE, 2000). Junto a isso também de encontro com Freire, entende-

mos a esperança não enquanto um simples cruzar de braços ou eterno esperar 

do desenrolar dos processos, mas sim, como um agir em movimento.  

Este texto, é fruto das discussões tecidas no I Seminário do Grupo Inter-

disciplinar Lélia Gonzalez junto à mesa “Esperanças Latino-americanas”, aconte-

cido em novembro de 2020 de forma totalmente online e gratuita. Nesse sentido, 

nosso objetivo é apresentar redes de esperança, mas também, novas redes de 

luta que os movimentos sociais estão construindo, sobretudo, o movimento de 

mulheres. A partir de ações suscitadas inicialmente através das redes sociais, o 
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movimento feminista tem construído importantes práticas promotoras de edu-

cação política para/pelas mulheres, sobretudo em tempos de completo negacio-

nismo e retrocesso nos direitos sociais não só para as mulheres, mas também, 

para os demais grupos historicamente invisibilizados.  

 

Denúncia: primeiras palavras 

 

Entendendo, que as diferentes realidades afetam a maneira como as pes-

soas formam as suas identidades, iniciamos esse texto fazendo uma breve con-

textualização do cenário político/social que estamos enfrentando na 

contemporaneidade, assim como de que maneira esse contexto afeta os grupos 

sociais historicamente invisibilizados e principalmente, as mulheres. O ano de 

2020 foi sem dúvida alguma, um ano extremamente difícil para a maior parte dos 

países no mundo, mas aqui, destacaremos a nossa situação enquanto brasileiras 

e brasileiros. Como se não bastasse a instauração de uma pandemia derivada de 

um novo vírus, a Covid-19, temos um genocida ocupando o mais alto cargo do 

executivo, a presidência do Brasil. Em princípio, a palavra genocida pode parecer 

uma acusação séria a ser feita diante de um governo eleito democraticamente. 

Democraticamente, pois, o resultado das eleições no qual o referido presidente 

foi eleito em 2018 tiveram seus resultados aceitos e não necessariamente por 

razões ditas justas e honestas, que chegamos nesse resultado.  

Segundo o dicionário Aurélio (2011), a palavra genocídio significa: 

“crime contra a humanidade, que consiste em, com o intuito de destruir total ou 

parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso; (...) matar membros 

seus, causar-lhes graves lesão à integridade física ou mental; submeter o grupo 

a condições de vida capazes de o destruir fisicamente, no todo ou em parte...”. 

Mas onde gostaríamos de chegar? 

Em março de 2021, exatamente um ano após ser declarado o primeiro 

caso do vírus da Covid-19 no país, o país chega à marca de 300.000 mil mortes e 

mais de 3.000 mil mortes diárias também no mês de março1. Como se não bas-

tasse o aumento no número de mortes, temos uma crescente alta no número de 

desempregados no país, beirando a praticamente 15% da população2 de acordo 

com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto 

isso, a sociedade brasileira, assiste com fome os escândalos diários do governo 

 
1 Brasil atinge 300 mil mortos por Covid-19 um dia após recorde de mais de 3 mil vidas perdidas em 24 

horas. Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/24/brasil-atinge-300-
mil-mortos-por-covid-19-um-dia-apos-recorde-de-mais-de-3-mil-vidas-perdidas-em-24-horas.ghtml. 

Acesso em: 24 de março de 2021. 
2 Desemprego diante da pandemia bate recorde no Brasil em setembro, aponta IBGE. Disponível em: 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/10/23/no-de-desempregados-diante-da-pandemia-aumentou-

em-34-milhoes-em-cinco-meses-aponta-ibge.ghtml. Acesso em: 24 de março de 2020.  
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federal, o qual se isenta por qualquer responsabilidade derivada da pandemia da 

Covid-19. Não há a elaboração efetiva de políticas públicas para conter a disse-

minação do vírus, que na conjuntura que chegou de acordo com os epidemiolo-

gistas só poderia ser contida com um completo fechamento dos serviços não 

essenciais. E para isso, teria que existir um plano efetivo de distribuição de renda 

para que as trabalhadoras e trabalhadores pudessem de fato, ficarem em casa.  

Além disso, tanto o presidente quanto os apoiadores do seu governo são 

contra as medidas restritivas para a contenção do vírus declaradas pela OMS (Or-

ganização Mundial de Saúde), como o uso de máscara, higienização das mãos e 

principalmente, o distanciamento social. O presidente do Brasil não só descum-

priu todas as medidas como promoveu verdadeiras aglomerações com seus apoi-

adores, tanto em Brasília como em diversas cidades do país. As carreatas 

ocorreram em sinal de apoio ao governo e contra as medidas restritivas mais rí-

gidas e a favor da abertura dos comércios, adotadas pelos governadores estadu-

ais afins de conter o colapso na saúde pública3.   

Diante de um posicionamento negacionista e de completa descrença no 

saber científico, não é de se esperar que a posição do governo referente a impor-

tância da vacinação em massa afim de conter a Covid-19 fosse diferente. O go-

verno não só investe em medicamentos comprovados cientificamente sem 

eficácia como, a ivermectina e a cloroquina, como não fez os acordos necessários 

para a compra de vacinas suficientes para a população brasileira. Lógico que a 

vacinação já vem acontecendo, desde janeiro de 2021, mas a conta gotas. Alguns 

jornais brasileiros fazem deduções que se o Brasil continuar a vacinação no ritmo 

que está, levaremos mais de 2 anos para a vacinar 70% da população4.  

Partindo desses fatos, podemos chamar o governo de outra forma se não, 

genocida? Como defender um governo que assiste a milhares de mortes todos os 

dias sem fazer basicamente nada para mudar essa realidade? Afinal, quem são as 

pessoas que morrem vítimas da Covid-19 no Brasil? Não podemos concluir de 

outra maneira, se não que a disseminação da Covid-19 se configura enquanto um 

projeto político muito bem orquestrado pelo governo bolsonarista.  

Em relação aos grupos sociais mais afetados durante a pandemia, a situ-

ação das mulheres no Brasil é crítica. A organização Thing Olga realizou um re-

latório com base em dados do IBGE sobre os impactos da pandemia na vida das 

mulheres em 2020 e concluiu que: mais de 7 milhões de mulheres ficaram de-

sempregadas; em relação à maternidade, 60% das mulheres afirmaram sentir 

 
3 Manifestantes fazem carreata a favor do governo Bolsonaro no Paraná. Disponível em: 
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/03/14/manifestantes-fazem-carreata-a-favor-do-governo-bol-

sonaro-no-parana.ghtml. Acesso em: 24 de março de 2021.  
4 No ritmo atual, Brasil só conseguirá vacinar 70% da população em 2024. https://oglobo.globo.com/soci-
edade/coronavirus/no-ritmo-atual-brasil-so-conseguira-vacinar-70-da-populacao-em-2024-24871905. 

Acesso em 24 de março de 2021. 
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impactos por conta da quarentena; mais de 85% dos profissionais de saúde na 

linha de frente no combate a Covid-19 são mulheres; aumento de 36% no nú-

mero de denúncias de violência contra a mulher5.  

Acontece que mesmo diante de um contexto político-social caótico e de 

dados estatísticos tão assustadores, os movimentos sociais e sobretudo, o movi-

mento de mulheres o qual destacamos nesse texto, vem realizando uma ampla 

frente de resistência diante das políticas de carácter genocida. Antes mesmo da 

instauração do governo bolsonarista, as mulheres vêm construindo importantes 

ações impulsionadas pelas redes sociais, a fim de promoverem uma educação 

política para/pelas mulheres. Essas ações, nos impulsionam a esperançar por 

dias melhores e garantia de direitos a vida das mulheres.  

 

Anúncio: Movimento de Mulheres nas redes sociais  

para uma educação política  

  

Carlos Rodrigues Brandão (2017) nos aponta que a educação pode aconte-

cer em qualquer espaço e que a todo momento estamos vivenciando processos de 

educação. Compreendemos assim, que a educação acontece muito além dos espaços 

institucionalizados de ensino, não se restringindo apenas ao ambiente escolar.  

 Indo de encontro, Maria da Glória Gohn (2011) expande ainda mais 

nossa perspectiva sobre o que é educação, tendo em vista que a trajetória inte-

lectual da autora consiste em discutir a relação entre educação e movimentos 

sociais. Ela nos aponta que a educação pode ser compreendida a partir de três 

categorias gerais: a educação formal (espaços escolares), a educação informal 

(socialização das pessoas no ambiente familiar) e a educação não-formal (práti-

cas educativas de formação voltadas a construção da cidadania e da valorização 

dos direitos humanos).  

A partir da definição conceitual de uma educação não-formal podemos 

categorizar os movimentos sociais enquanto espaços promotores de conheci-

mento e fundamentais na construção dos preceitos para o exercício da cidadania. 

Para Gohn (2011) os movimentos sociais se caracterizam enquanto ações políti-

cas e culturais que tornam possível a organização de certo grupo de pessoas em-

basada em interesses coletivos.  

Dessa forma, a educação ocupa lugar central na concepção coletiva de 

cidadania, uma vez que quando os cidadãos ou cidadãs reivindicam seus direitos, 

estão reivindicando os direitos de uma coletividade. Isso acontece, pois, a cons-

trução da cidadania ocorre durante os processos de luta, a partir de processos 

 
5 Saúde das Mulheres. Disponível em: https://lab.thinkolga.com/saude-das-mulheres/. Acesso em: 24 de 

março de 2021.  
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internos da prática social, onde os resultados das experiências se constituem por 

si só enquanto movimentos educativos. Sendo assim, a atuação das pessoas no 

interior dos movimentos sociais é o que caracteriza a produção de saberes, uma 

vez que as práticas ativas podem oportunizar tanto aprendizagens práticas e téc-

nicas quanto, teóricas e culturais.   

Além disso, as aprendizagens que se originam no interior dos movimen-

tos, acontecem a partir de redes de articulação que eles estabelecem, de maneira 

que compreendendo essas redes podemos vislumbrar que valores políticos vão 

sendo gestados nestes espaços. A partir dessas redes, vão sendo definidas as for-

mas de ações que podem ocorrer de forma direta ou indireta e que, possuem ca-

rácter educativo. Direta, através de mobilizações, marchas e protestos. De 

maneira indireta, por meio da denúncia e da atuação nas redes sociais através 

das novas mídias digitais. (GOHN, 1994) 

Na contemporaneidade, a utilização das redes sociais e das novas mídias 

digitais pelos movimentos, oportunizou um alcance ainda maior dos seus ideais 

para grupos sociais que não eram contemplados muitas vezes em décadas ante-

riores. Os movimentos sociais perceberam dentro das redes sociais, novas for-

mas de organização e de pressão aos setores institucionais, não necessariamente 

reconfigurando a forma de organização, mas sim, percebendo e atendendo as ne-

cessidades sociais do seu tempo e atualizando suas maneiras de atuação. 

As redes, segundo Manuel Castells (2013), constituem à nossa maneira de 

se organizar em sociedade e compõem as formas de interação política, econômica e 

social. Dessa forma, é necessário percebermos a aproximação dos movimentos soci-

ais a essas redes técnicas; ou seja, a comunicação por meio da internet nos proporci-

ona a reflexão sobre seus usos sociais para fins democráticos. 

Nesse sentido, compreendemos a internet não como um campo neutro, 

mas enquanto um espaço contraditório e de constantes disputas e embates. No 

entanto, enquanto um espaço possível de desenvolvimento de uma educação po-

lítica e de construção de saberes em prol da cidadania. Até mesmo porque, se 

grupos de extrema direita ganham força e popularidade através da apropriação 

das novas mídias digitais e da disseminação de fake news nas redes sociais, é de 

vital importância que os movimentos sociais6 também compreendam esses es-

paços como de luta e de resistência.  

Dentre os movimentos sociais que se destacam pela utilização das redes so-

ciais nos seus processos de organização e de educação, está o movimento feminista. 

 
6 A partir da teoria aqui posta a qual relaciona educação e movimentos sociais, colocada por Gohn 

(1994;2011) entendemos que movimentos sociais lutam por igualdade de direitos para todas as pessoas 

independentemente de sua classe, raça ou gênero. Sendo assim, compreendemos por movimentos sociais 
apenas os grupos que tenham por base o respeito as diversidades e aos direitos humanos, portanto, não 

classificamos movimentos de extrema direita como movimentos sociais.  
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O movimento feminista tem se mostrado enquanto um movimento capaz de produ-

zir um saber político para/pelas mulheres de forma a estimular as mesmas a reco-

nhecerem a opressão na qual, estão submetidas pela lógica patriarcal.  

Heleith Saffioti (2017) nos aponta que a sociedade entende a superiori-

dade dos homens sobre as mulheres como resquícios de um patriarcado que não 

mais existe, apenas utilizando esse termo para designar violências as quais as 

mulheres foram submetidas em um passado longínquo. Acontece que, embora as 

mulheres tenham avançado na conquista de seus direitos e isso é um resultando 

da organização e da pressão do movimento de mulheres, o patriarcado ainda per-

manece enquanto um inimigo a ser combatido.   

Por patriarcado compreendemos a partir de Gerda Lerner (2019) en-

quanto uma manifestação historicamente institucionalizada da superioridade do 

homem sobre mulher dentro dos aspectos familiares, mas que se estende a todo 

o agir em sociedade. Porém, por ser uma estrutura onde se constroem os valores 

morais sociais, ele está em constante transformação e adaptação. Sua estrutura 

de poder perpassa não só o universo privado, mas também o público de maneira 

que contamina o Estado, sendo o patriarcado “uma expressão do poder político” 

(SAFFIOTI, 2017, p. 58). 

A partir dessa ótica, o movimento feminista tem construído ao longo de 

tantas décadas de luta uma concepção de sociedade mais igualitária entre ho-

mens e mulheres, entendendo que as diferenças não podem ser percebidas de 

um ponto de vista natural ou biológico. Existem possibilidades políticas de trans-

formação dessa realidade e que devem ser pautadas na construção de uma edu-

cação política para/pelas mulheres.  

Quando nos referimos a uma educação política, não necessariamente nos 

referimos a atuação das mulheres em cargos institucionais, embora a representati-

vidade seja de extrema importância. Mas sim, na conquista por direitos e espaço na 

sociedade, pois pouco adianta termos apenas mulheres ocupando cargos políticos se 

elas não representam os interesses das camadas populares. A construção de uma 

educação política para/pelas mulheres consiste na construção de uma política para 

além das disputas eleitorais e que gere saberes em prol da construção de uma edu-

cação feminista, o que reverbera em educação voltada a cidadania. 

De acordo com Flávia Biroli (2018), o que caracteriza o movimento fe-

minista de forma política é sua capacidade de atuar de “fora para dentro”, de 

forma que as mulheres vêm organizando-se politicamente em espaços não insti-

tucionalizados e isso acaba reverberando em ações que acontecem no âmbito do 

Estado. Em sua historicidade, percebemos que o movimento se entrelaça com 

formas alternativas de atuação, produzindo efeitos concretos e contribuindo in-

clusive, na compreensão da política contemporânea. Um bom exemplo, é a atua-

ção e pressão do movimento feminista na elaboração da Constituição Brasileira 
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de 1988. Devido a sua atuação avançamos na conquista de direitos para as mu-

lheres, fato que oportunizou a presença das discussões em torno das relações de 

gênero até mesmo nos espaços escolares. 

Além disso, apesar dos avanços, as mulheres ainda não têm institucio-

nalmente espaços seguros e de acolhimento para a sua organização, por isso as 

feministas buscam formas alternativas e tem percebido nas mídias digitais e so-

bretudo, nas redes sociais, espaços potentes para sua atuação e para a constru-

ção de saberes. Apesar de não podermos atribuir integralmente as manifestações 

feministas da última década as redes sociais, é inegável o papel estratégico que 

esses espaços possuem. 

Esse deslocamento na forma de organização política é apontado por al-

gumas teóricas como Heloísa Buarque de Holanda (2018), como uma nova onda, 

a quarta onda do movimento feminista. Esta é caracterizada, sobretudo, pela po-

pularização que o movimento teve na última década impulsionada principal-

mente pelas redes sociais. Dentro das perspectivas feministas esse termo causa 

por vezes certo estranhamento, afinal é difícil definir um momento histórico no 

instante em que estamos vivenciando os processos. Mas aqui, gostaríamos de uti-

lizar o termo apenas para categorizar esse momento, até mesmo porque se essa 

fase será futuramente considerada uma nova onda, ela não deve ser caracteri-

zada como uma reinvenção do feminismo. Ela apenas dá sequência as lutas tra-

vadas pelas feministas de gerações anteriores pois infelizmente, muitas pautas 

permanecem as mesmas.  
Tendo em vista que o patriarcado se reinventa e se adapta as 

circunstâncias, mas as problemáticas em torno dos direitos das mulheres pouco 

mudaram, o movimento feminista também necessitou se adaptar as novas 

realidades e demandas sociais. De acordo com Cristiane Costa (2018) esse 

padrão de comunicação teve um efeito positivo inclusive para pessoas de baixa 

renda e para a ação política em países em desenvolvimento, o caso do Brasil. A 

mesma autora ainda salienta que em 2015 em meio a dita “Primavera 

Feminista”7 a rede social facebook atingiu o número de 74,8 milhões de usuários, 

chegando a conectar três de cada quatro internautas brasileiros.  

 Fazendo proveito deste espaço, existem atualmente uma série de 

páginas de cunho feminista com diferentes abordagens e linguagens, 

contribuindo para a propagação das pautas tanto para mulheres jovens, quanto 

para aquelas que sequer haviam entrado em contato com essas ideias. Os 

conteúdos, geralmente são compostos por pequenos vídeos que explicam 

conceitos chaves do feminismo (violência, patriarcado, gênero, etc.), imagens 

 
7 A “Primavera Feminista” se caracterizou por uma onda de protestos organizados pelo movimento femi-
nista contra o projeto de lei (PL 5069/2013) apresentada pelo então presidente da Câmara dos Deputados, 

Eduardo Cunha, que previa o fim do acesso ao aborto á vítimas de estupro no Brasil. 
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ilustrativas ou até mesmo, pequenos textos com linguagem acessível. Também, 

existem uma série de grupos principalmente, no facebook, que criam uma espécie 

de comunidades, as vezes exclusivamente para mulheres, mas que torna possível 

a discussão de assuntos de tom mais intimista. A linguagem utilizada por esses 

grupos explora as relações entre público e privado, onde, as mulheres podem 

fazer relatos de suas vivências e trocarem experiências.  

Os conteúdos em si produzido por essas páginas ou pelos próprios 

coletivos, alguns inclusive organizam-se apenas de forma virtual, não dão conta 

de explicar a complexidade das epistemologias feministas. No entanto, aguça o 

interesse pelo saber e leva, aquelas pessoas que participam a buscarem 

compreendê-las de forma mais aprofundada e talvez até mesmo, escolherem 

uma perspectiva teórica que melhor se adequa às suas realidades individuais.  

Como já mencionamos embasadas por Biroli (2018), apesar das 

feministas buscarem formas alternativas de organização, sua atuação já 

demonstrou que tende a refletir em ações institucionalizadas. A organização das 

mulheres feministas nas redes sociais, não é diferente. As ações organizadas 

nesses espaços, acabam algumas vezes se materializando nas ruas, como é o caso 

do Movimento #EleNão. 

O movimento de mulheres tem historicamente denunciado não só os 

problemas que afetam as relações de gênero, mas também problemas políticos e 

sociais em geral. Como destacamos inicialmente neste texto, o momento o qual 

estamos vivenciando é extremamente conturbado tendo em vista, a crise 

sanitária e política instaurada no Brasil. O movimento feminista vem ao longo 

dos anos denunciando os constantes retrocessos, onde essas denúncias se 

tornaram ainda mais presentes após o golpe de 2016 da presidenta eleita Dilma 

Rousseff. Este momento, tornou ainda mais escancarada o quanto a política 

brasileira é misógina e pautada no patriarcalismo o que por sua vez, colocou 

ainda mais ameaçados os direitos das mulheres.   

Poderíamos destacar uma série de ações organizadas pelos movimentos 

feministas através das redes, incluindo situações que se materializaram nas ruas 

em forma de marchas e protestos. Mas o movimento que iremos destacar aqui 

está intrinsicamente ligado a política contemporânea brasileira e tem 

implicações institucionalmente, não somente nas redes como também indo até 

as ruas. Ele é reflexo que os movimentos sociais e, sobretudo, o movimento 

feminista vinham constantemente denunciando os mandos e desmandos de uma 

política conservadora e que em algum momento, seriam os grupos sociais menos 

privilegiados que pagariam essa conta.  

O movimento #EleNão é um movimento organizado por mulheres diante 

do conservadorismo instaurado no Brasil e que havia atingido seu ápice em 

2018, mediante a eleição de um candidato extremamente conservador. Apesar 

de ser um movimento recente, historiadores e sociólogos que vem construindo 
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uma concepção histórica acerca dos governos petistas e ascensão do conserva-

dorismo bolsonarista, pouco ou sequer mencionam a resistência que as mulheres 

realizaram frente a candidatura de Bolsonaro. 

Para que possamos minimante nos situarmos, é necessário apresentar em 

que cenário o movimento #EleNão surge e quais foram os principais motivadores de 

seu fortalecimento. Durante as eleições presidenciais de 2018, tínhamos inicial-

mente três principais candidatos disputando o cargo: Luis Inácio Lula da Sila (PT), 

Jair Messias Bolsonaro (PSL) e Ciro Gomes (PDT). De acordo com a pesquisa de in-

tenção de voto realizada pelo Instituto Data Folha, enquanto pré-candidato Lula li-

derava as pesquisas com uma margem de 37% de intenções de voto.  

No entanto, à medida que as eleições foram se aproximando e com o acir-

ramento das operações da investigação Lava-Jato, a popularidade de Bolsonaro 

foi crescendo. Ele havia lançado a candidatura a partir de um partido novo, o Par-

tido Social Liberal (PSL) com uma campanha que acontecia principalmente den-

tro das redes sociais e com um viés ideológico voltado ao antipetismo. O referido 

candidato juntamente com seus aliados, articularam uma campanha que aconte-

cia majoritariamente dentro das redes sociais, através de declarações e promes-

sas de campanha pela rede social twitter e através da disseminação de fake news 

por meio de grupos de WhatsApp. Com a prisão de Lula em abril de 2018, fruto 

das investigações da operação Lava-Jato, esse antipetismo foi cada vez mais ali-

mentado, contribuindo para o crescimento de sua popularidade. (SINGER, 2018; 

ANDERSON, 2020) 

Acontece que mesmo estando preso, Lula disputou praticamente todo o 

processo eleitoral e ainda assim continuava liderando as pesquisas de intenção 

de voto, enquanto contraditoriamente Bolsonaro, ficava em segundo lugar. Per-

cebendo que as eleições se aproximavam cada vez mais e que Lula não seria li-

bertado, o PT decidiu, finalmente, lançar a candidatura de Fernando Haddad, 

faltando um pouco mais trinta dias para as eleições. Mesmo com pouco tempo, 

Haddad construiu sua campanha com apoio de Lula cumprindo com todos os 

compromissos de campanha, debates e entrevistas.  

No entanto, as pesquisas já apontavam, sem Lula nas eleições, Bolsonaro 

apenas crescia em popularidade sem comparecer a sequer a um debate televisi-

onado para apresentar suas propostas de governo. Como mencionamos, toda a 

sua campanha foi construída através das redes sociais e como um lastro de pól-

vora ia transmitindo suas ideologias, o que nos leva a crer o quanto o meio virtual 

não pode ser considerado enquanto um espaço neutro, mas sim, repleto de con-

tradições e disputas. 

Mesmo com Jair Bolsonaro crescendo nas disputas eleitorais, sobretudo 

utilizando o espaço virtual, os movimentos sociais foram aos poucos percebendo 

esses espaços também como resistência. O movimento feminista que já percebia 
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nesses espaços como possíveis para a organização e debate, utilizou as redes so-

ciais como instrumento de enfrentamento a sua possível vitória, até mesmo por-

que, Bolsonaro nunca escondeu o seu desprezo pelas mulheres.  

Próximo as eleições nacionais marcadas para acontecerem em outubro 

de 2018, Ludimilla Teixeira, mulher negra, nordestina, funcionária pública e ati-

vista pelos direitos humanos decidiu criar um grupo na rede social facebook no 

final de agosto de 2018, voltado para mulheres discutirem sobre política e de 

alguma maneira, pensarem em estratégias a fim de impedir a candidatura de Bol-

sonaro. Ele, que já havia feito sérias declarações machistas e provado que era um 

candidato que ameaçava os direitos humanos era também uma séria ameaça aos 

direitos das mulheres.  

Dessa maneira, surgiu o grupo “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro” que 

em pouco mais de duas semanas, atingiu 1 milhão de “membras”. O grupo se des-

tinou a discutir e conscientizar as pessoas diante da ameaça que a candidatura 

de Bolsonaro representaria para as minorias sociais, com o intuito de reunir mu-

lheres de esquerda e de direita, mas que tivessem como ponto em comum, serem 

contrárias à candidatura dele. 

 Assim, desse grupo que surge o movimento #EleNão, o qual convocou 

por meio da criação de um evento público na rede social facebook, marcado para 

acontecer no dia 29 de setembro de 2018, a comparecerem a manifestações nas 

ruas todas as pessoas, independentemente do partido político, que fossem con-

trárias à candidatura dele. A utilização do nome “Ele Não” surge com o intuito de 

que o nome de Bolsonaro sequer fosse mencionado. Já o uso do nome atrelado 

ao uso da # ou hashtag é uma prática comum e que funciona como uma espécie 

de “filtro de pesquisa”, possibilitando que o assunto referente a oposição da can-

didatura de Bolsonaro fosse achado com mais facilidade, diferentemente se o 

próprio nome dele fosse utilizado, o que poderia contribuir ainda mais para o 

crescimento de sua popularidade.  

Dada à repercussão do grupo, ele foi invadido por um grupo de hackers 

que alteraram o nome do grupo para “Mulheres Unidas Com Bolsonaro”. Os in-

vasores realizaram postagens extremamente ofensivas e até mesmo persegui-

ram as administradoras do grupo que dado a forma como havia crescido, já 

contava com uma rede de mulheres além de Ludimilla para administrá-lo. Algu-

mas delas também sofreram ameaças pessoais através do WhatsApp. Essas atro-

cidades, só reforçaram ainda mais o quanto os aliados ao tal candidato em nada 

representavam os valores democráticos e, até mesmo podemos dizer, da liber-

dade de expressão. Logo, o grupo foi recuperado e as administradoras puderam 

seguir com as suas discussões, com ainda mais certeza do quanto era necessário 

impedir a sua candidatura. 
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Mesmo com toda a perseguição ao grupo de mulheres, as manifestações 

do #EleNão não deixaram de acontecer e se espalharam por várias cidades no 

Brasil. A partir do grupo “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro” foram criados ou-

tros subgrupos em estados e municípios a fim de organizar as manifestações e 

que inclusive, foram muito importantes para manter a organização do movi-

mento no período em que as administradoras tiveram suas contas bloqueadas.  

Conforme a rede de comunicação livre, Mídia Ninja, as manifestações 

aconteceram nos 27 estados brasileiros em mais de 350 cidades. Além do Brasil, 

a rede também identificou a ocorrência de protestos em 73 cidades em 33 países, 

manifestações organizadas por brasileiros que vivem fora do país e que também 

demonstraram sua oposição à candidatura. 8 

A historiadora Célia Regina Jardim, especialista em História política e te-

oria feminista, em entrevista ao jornal BBC afirmou que o #EleNão foi a maior 

manifestação de mulheres da história do Brasil. Nas suas palavras:  

Nunca houve uma manifestação dessa envergadura contra um candidato. Na 
história, houve grandes comícios antes das eleições, mas sempre a favor de al-
guém. É surpreendente como #elenão conseguiu juntar tanta gente contra um 

único candidato.9 

De acordo com as moderadoras do grupo na rede social facebook, pró-

ximo às eleições o grupo chegou a reunir mais de 2,5 milhões de mulheres. O 

crescimento rápido do grupo e da organização das mulheres nos causa até certo 

espanto, pois revela o anseio das mulheres em possuírem espaços de deliberação 

política, compartilhamento e aprendizagem. As mulheres perceberam no grupo 

um espaço para que suas inquietações políticas e sociais fossem debatidas, atra-

vés de uma rede online e que posteriormente, afirmou sua identidade nas ruas 

do Brasil. (RACHIT e SOUZA, 2019) 

 Atualmente, o grupo de mulheres se mantém ativo no facebook, também 

sob o nome “Mulheres Unidas Com o Brasil” com o objetivo de dar continuidade 

ao movimento e fortalecendo a participação política das mulheres. No site oficial 

do grupo, as mulheres do MUCB se apresentam como: “Somos mulheres, somos 

plurais, somos resistência e democracia. ”10. O grupo é mantido por mulheres de 

diversas regiões do Brasil que o administram e que fazem o monitoramento dos 

conteúdos e discussões, sendo a participação totalmente voluntária. Além disso, 

o grupo não é apenas um espaço de discussão de políticas institucionais, mas 

 
8 “#EleNão aconteceu em mais de 400 cidades em 34 países” Disponível em: https://midianinja.org/ 
news/elenao-aconteceu-em-mais-de-400-cidades-em-34-paises-balanco-ninja/ Acesso em: 30 out. 2020. 
9 “#EleNão: A manifestação histórica liderada por mulheres no Brasil vista por quatro ângulos” Disponível 

em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013 Acesso em: 30 out. 2020. 
10 “MUCB: quem somos?” Disponível em: https://mucb.com.br/sobre-a-mucb/ Acesso em: 30 de outubro 

de 2020. 
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estende-se a outras questões de cunho político, funcionando como um espaço de 

acolhimento as mulheres.  

 Mesmo passado já alguns anos da criação do grupo, o fato dele se manter 

ainda ativo demonstra a capacidade de organização das mulheres em torno das 

problemáticas políticas. 
   

Considerações Finais 

 

Como buscamos demonstrar ao longo deste texto, o momento político 

no qual estamos vivenciando é extremamente delicado e exige de nós, educado-

ras e educadores que lutam pelos direitos humanos, uma constante vigilância. Os 

movimentos sociais e sobretudo, o movimento de mulheres ao longo da última 

década denunciou a eminência perda de direitos e como os eventos ocasionados 

pelo golpe de 2016, tornam o cenário um campo fértil para a instauração de um 

governo conservador e autoritário. Atualmente, já não nos preocupamos neces-

sariamente com a possível perda de direitos, mas sim, em manter aqueles que 

ainda nos restaram. 

No entanto, é a partir da luta e da resistência que esperançamos por uma 

sociedade mais igualitária. Como discutimos a partir de Gohn (1994; 2011) as 

ações e o ato de participar junto ao movimento feminista, constroem saberes que 

se desdobram na construção de valores cidadãos. Esses saberes são fundamen-

tais para que o movimento possa continuar fazendo o enfrentamento necessário 

e combater políticas que afetam os direitos das mulheres.  

Entendemos assim, que a educação pode acontecer para além dos espa-

ços institucionalizados e que o ato de educar também deve ser busca, uma busca 

inquieta para e com o mundo. Como Freire (2014) nos convoca a pensar, uma 

educação como prática da liberdade consiste na tomada de consciência de si e do 

poder de mudança que nós mulheres carregamos. As mulheres historicamente 

têm demonstrado que a sua atuação e participação é fundamental para a cons-

trução de uma sociedade mais justa e igualitária.  

O movimento #EleNão evidenciou o movimento feminista como uma das 

principais linhas de frente contra os retrocessos sociais e na promoção de uma educa-

ção política para os direitos humanos. Além disso, as plataformas digitais se mostraram 

potencializadoras para o movimento de mulheres à medida que possibilitaram uma 

forma de comunicação mais horizontal, mais interativa e sem hierarquias.  

Mesmo que o movimento não tenha conquistado o objetivo principal 

(não permitir que “ele” fosse eleito), o próprio movimento de autorreflexão e 

construção social já constitui o resultado. Podemos entender que o processo de 

transformação ocorre na mentalidade das pessoas à medida que, elas 
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movimentam suas redes, estabelecendo relações online ou não. Nas palavras do 

próprio grupo: 

Fizemos história nestas eleições presidenciais e seremos oposição e 
resistência a este governo fascista e opressor. A voz de quase 4 milhões 
de mulheres saiu das redes sociais e tomou as ruas, os guetos, os qui-
lombos, os assentamentos e as terras indígenas. É tempo de união! Se-
guimos sob o lema do #EleNÃO porque este presidente não nos 
representa e juntas não largaremos as mãos de ninguém. 

Com essas palavras, percebemos o carácter educativo e a importância 

que o movimento teve na construção de uma educação política para/pelas 

mulheres. Ademais, o movimento feminista se mostra assim como um 

importante anúncio para as mudanças sociais necessárias à sociedade brasileira, 

concluindo que: somos mulheres, a resistência. 

 

Referências 

 
ANDERSON, Perry. Brasil à parte. Boitempo: São Paulo, 2020. 
 
BIROLI, Flávia. Gênero e desigualdades: os limites da democracia no Brasil. 1ª ed. Boi-
tempo: São Paulo, 2018. 
 
BOGADO, Maria. Rua. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Explosão Feminista. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2018. 
 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. Brasiliense: São Paulo, 2017.  
 
CASTELLS, Mannuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da in-
ternet. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 
 
COSTA, CRISTIANE. Redes. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Explosão Feminista. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
 
Dicionário Brasileiro da língua portuguesa, 11ª edição, supervisionada por Aurélio Bu-
arque de Hollanda Ferreira. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 58ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São 
Paulo: Editora UNESP, 2000. 
 
GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e educação. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
 
GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais na contemporaneidade. Revista Brasileira de 
Educação v. 16 n. 47 maio-ago. 2011 
 
HOLANDA, Heloísa Buarque de. Explosão Feminista: arte, cultura, política e universidade. 
2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 



78 
 

 
LERNER, Gerda. A criação do patriarcado: história da opressão das mulheres pelos ho-
mens. São Paulo: Cultrix, 2009. 
 
RACHIT, Breda; SOUSA, Maíra. Mobilizações pré-eleições presidenciais 2018 no Pará: gru-
pos e eventos relacionados à #EleNão no facebook. In: Aturá Revista Pan-Amazônica de 
Comunicação, Palmas, v. 3, n. 1, p. 66-86, jan.-abr. 2019. 
 
SAFFIOTI, Heleith. Gênero, patriarcado e violência. 2ª ed. Expressão Popular: São Paulo, 
2015. 
 
SINGER, André. O Lulismo em crise: um quebra-cabeça do período Dilma (2011-2016). 1ª 
ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
  



79 
 

DIÁRIOS, RESISTÊNCIA E TRABALHO DE 
OUTRAS BITITAS 

CRISTIANE TROINA FERREIRA 

Introdução 

   

 Pensar e discutir a luta feminista é colocar em pauta todas as formas de 

opressão de gênero, raça e classe que nos coloca enquanto subalternas. Portanto, 

reafirmamos a relevância da proposta dessa pesquisa e sua realização, que 

aponta a necessidade de mostrar e ouvir as mulheres que ocupam os diferentes 

espaços sociais, extramuros dos feminismos acadêmicos. 

Contar as histórias dessas mulheres hoje é contar esse espaço de traba-

lho, principalmente considerando o contexto de pandemia, em que muitas pes-

soas puderam realizar ou estão realizando o trabalho de forma remota, um 

momento em que muitas pessoas ocupam este lugar de privilégio, menos exposto 

e correndo menos risco de contágio, é perceber que as relações de trabalho, ca-

pitalismo e classes estão atreladas a todos os determinantes, na disputa da so-

brevivência, e atualmente mais que nunca.  

Assim como nos cadernos de Carolina1, seus cotidianos e suas lutas diá-

rias são narradas através de uma escrita simples de uma mulher periférica, que 

de uma forma singela e despretensiosa nos mostrou o cotidiano de uma mulher 

negra e favela na década de 50.  

Utilizando dessa inspiração, a pesquisa tem por objetivo compreender 

como as mulheres que se ocupam da catação na cooperativa de reciclagem Santa 

Rita reconhecem o mundo do trabalho. 

Mediante o exposto, a pesquisa traz em sua essência a importância de 

cada uma das mulheres, muitas chefas de família, que deram início a cooperativa 

e estão lá, lutando uma pelas outra.  Através de suas narrativas elas mostram que, 

 
1 Carolina Maria de Jesus (1914-1977): Uma das primeiras e destacada escritora negra do Brasil, nos regis-
tros de Carolina de Jesus podemos encontrar o dia a dia de uma mulher catadora na década de cinquenta 

que através da catação sustenta seus três filhos na grande São Paulo.  



80 
 

ali, a discussão sobre temática da luta feminista no cotidiano e vive na prática das 

mulheres catadoras. 

Longe do lugar de fala dessas mulheres, a teoria acadêmica tende a ficar na des-

tinação dos resíduos. Desde que começamos a pensar o Grupo de Pesquisa e Es-

tudos Interdisciplinar Lélia Gonzalez, coordenado pela professora Amanda 

Motta Castro com diversas ações educativas, uma inquietação foi criada: a partir 

das nossas vivências e convivências, o grupo pôde refletir sobre as pessoas que 

ocupam o espaço da academia e como precisamos fazer com que o acesso a este 

espaço seja ainda mais democrático, principalmente em universidades públicas. 

Enfatizamos a luta feminista vinda das classes populares e a cooperação das mu-

lheres para que, de alguma forma, essa luta seja de todas, para todas. 

No Brasil, empoderamento é considerado um neologismo, ou seja, uma 

palavra nova, utilizada quando não encontramos alguma outra existente para 

que possamos adjetivar. Berth (2019) nos permite compreender a complexidade 

e como o empoderamento é um conceito completo, principalmente considerando 

a atualidade, porém, ela vai nos permitir refletir a necessidade de compreender-

mos sua complexidade. De acordo com a referida autora, são muitos os conceitos, 

uma das definições trazidas por ela está pautada nas palavras de Solomon (1976) 

que traz o empoderamento como um processo de autodireção, ajuda e fortaleci-

mento, sobretudo entre a população negra. 

Considerando a ordem das bicadas (SAFFIOTI, 1987), buscamos mostrar 

a história de vida de cada mulher, fazer um recorte de gênero e ouvir a respeito 

da construção de suas identidades, de modo que o início e participação na coo-

perativa Santa Rita desde a sua fundação, além do apoio de umas às outras e a 

construção de um movimento de mulheres, nos possibilita a reflexão da impor-

tância da luta feminista e como é fundamental que ocupemos todos os espaços 

da sociedade, colocando-se entre todas as classes sociais. Como destaca Gebara: 

As migalhas do feminismo organizado misturam-se à comida das mulheres pobres 
desorganizadas e dão-lhes um sabor diferente. Esse sabor lhes fornece de maneira 
quase espontânea um referencial diferente do tradicional na busca de seu objetivo 
fundamental: objetivo de melhorar de vida.” (GEBARA, 2000, p. 16) 

Utilizando dessa inspiração, a pesquisa tem por objetivo geral compreender 

como as mulheres que se ocupam da catação na cooperativa de reciclagem Santa Rita 

reconhecem suas identidades atreladas a esse mundo do trabalho. Vislumbrando 

responder, portanto, quem são essas mulheres que trabalham na cooperativa e como 

elas reconhecem suas identidades atreladas ao trabalho de catação?  

Destacamos como objetivos específicos deste trabalho discutir o pro-

cesso de construção identitária dessas mulheres; o lugar que as mulheres 
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ocupam na cooperativa; identificar a percepção sobre o mundo do trabalho das 

mulheres participantes da pesquisa. 

Salientamos aqui que a narrativa (história contada) é uma seleção de fa-

tos e impressões que são elencados pelas mulheres da pesquisa, mesmo com per-

guntas norteadoras, elencaram as memórias julgadas como pertinentes ao 

processo e ao momento em que essas vivenciam. Sendo essa pesquisa de caráter 

qualitativo, destacamos Nogueira (2017) que aponta que a pesquisadora escuta, 

por meio de várias entrevistas não diretivas com gravação ou não, o relato de 

história da vida de alguém que a ela se conta. Portanto, destacamos: 

Nesse processo, a relação entre pesquisador e aquele que narra sua história de 
vida é um ponto essencial e só acontece na presença de um vínculo de confi-
ança mútua que é construído ao longo de um processo. Ao fim da escuta, todo 
o material é transcrito e discutido entre o sujeito participante e o pesquisador, 
que, a partir de então, fará um mergulho analítico para buscar identificar na-
quele material as pistas que ajudarão a tentar responder suas questões de pes-
quisa. (NOGUEIRA, 2017, p. 468) 

 Dentro da técnica de entrevista Verena Alberti (2019) destaca que é pre-

ciso saber ouvir, pois a entrevista é um documento entre os envolvidos - entre-

vistada e entrevistadora - e da memória. Documento de ação em que a narrativa 

não é mero rememorar o passado, ela é a interpretação do entrevistado e entre-

vistador para as respostas às questões da pesquisa.  Nesse ato, transformador do 

passado, toma-se o exemplo da história oral coletiva que embora seja um fato 

social, quem conta - o narrador - quando pertencente ao grupo envolvido insere 

sentimentos a ação interpretativa (ALBERTI, 2019).  

Embora a memória coletiva seja um documento, sua validação se dá no 

individual, onde o entrevistado tem “valor” ao tensionar o sentimento do cole-

tivo. A história oral vinda da memória de indivíduos silenciados dá valor à histó-

ria coletiva, seja incorporando-a ou rejeitando-a. Não se deve polarizar tipos, 

nem rejeitar alguma história, temos que ouvi-las como multiplicidades. Dessa 

forma, a riqueza da história oral é “incidir (de agir, portanto) sobre a realidade e 

sobre nosso entendimento do passado” (ALBERTI, 2019, p. 42). 

Escolhi como metodologia a história oral para estar entre essas mulhe-

res, partilhar saberes com essas mulheres, e proporcionar a escuta das diferentes 

histórias de vivências. Tendo em vista os pressupostos da educação popular em 

que todos os saberes são importantes e, segundo Brandão (2012), através da ora-

lidade da fala a constituição da sua identidade e do seu reconhecimento e per-

tencimento ao mundo que está inserido. 

Portanto, o que almejamos mesmo antes da construção da dissertação é 

a oportunidade de chegar até as mulheres da cooperativa de material reciclado 

no lixão Santa Rita. Levando a pesquisa principalmente para locais além do IFRS. 
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Assim como nos cadernos de Carolina, seus cotidianos e suas lutas diá-

rias são narradas através de uma escrita simples de uma mulher periférica, que 

de uma forma singela e despretensiosa nos mostrou o cotidiano de uma mulher 

negra e favela na década de 50. 

 

Diários de outras Bititas 

 

Sensibilizada com a história de Carolina de Jesus e com a ideia de ocupar 

outros espaços de discussão das temáticas relacionados ao feminismo, compre-

endendo a lógica de exclusão do sistema capitalista que estamos inseridos, sur-

giu o primeiro contato com as mulheres que trabalham na catação de resíduos 

recicláveis na Cooperativa de Reciclagem e defesa do Meio Ambiente Santa Rita, 

conhecida popularmente como “cooperativa do lixão”, isto porque sua sede era 

localizada junto ao antigo lixão da cidade de Rio Grande, que hoje se encontra 

desativado. A cooperativa ganhou um espaço fora das dependências do lixão, 

mas ainda fica localizada na periferia da cidade, no Bairro Augusto dos Anjos.  

O lixão é o ponto inicial para compreendermos o encontro dessas mu-

lheres até a criação da cooperativa. Este espaço marcado por muitas histórias de 

resistência e sobrevivência. Salientamos que este deixou de ser utilizado em no-

vembro de 2009, passando o descarte de resíduos sólidos no aterro sanitário, e 

os materiais reciclados nas sedes das cooperativas de reciclagem da cidade. 

O lixo que para uma parcela da sociedade é apenas o descarte do que 

não serve mais e que não há mais utilidade, para outra parcela significativa ele é 

transformado e ressignificado para constituir a renda básica da família e até 

mesmo construir seu lar, o que faz com que os catadores tenham uma dependên-

cia social do lixão.  Social, pois conforme Santos (2013, p. 18) “a pobreza não é 

apenas uma categoria econômica, mas também uma categoria política acima de 

tudo. Estamos lidando com um problema social”. 

E muitos sobrevivem desse lixo. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) 800 mil pessoas ocupam-se da catação.  Des-

taca-se que não estão inclusos aqueles catadores que não tem residência fixa, 

visto que o IBGE contabiliza apenas aqueles com domicílios, existem ainda mi-

lhares de catadoras e catadores que sobrevivem da catação e estão ocupando es-

paços em lixões pelo país.  
Ressaltamos aqui que 70% dessas pessoas que se ocupam da catação, 

são mulheres e na sua grande maioria responsáveis pelo sustento da prole, e são 

essas mulheres que dão conta da coleta e separação de 90% dos resíduos sólidos 

produzidos no Brasil, como mostra o Movimento Nacional dos Catadores de 

Recicláveis (MNCR). 
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As Cooperativas surgiram como alternativa ao sistema capitalista, pes-

soas juntas por um objetivo, dividindo equitativamente seus “frutos”. No Brasil 

as cooperativas iniciaram como auxílio para financiamento da agricultura. Hoje 

a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) divide em sete os ramos de 

cooperativas. No total, 6,2 % dos brasileiros são associados a Cooperativas, no 

Rio Grande do Sul o número sobe para 24,8 %. (OCB, 2019, s.p.).   

Tivemos alguns momentos de ida ao campo da pesquisa, ou seja, até co-

operativa, na qual sempre as mulheres sempre mostravam em conversas o de-

sejo de narrar suas histórias, o que as constituíam como mulheres naquele 

espaço e também em suas vidas fora da cooperativa, demonstrando assim a von-

tade de que suas histórias sejam publicadas, bem como seus nomes, afinal quem 

separa o “lixo” tem nome e tem história. Portanto, a pesquisa parte da perspec-

tiva das mulheres que trabalham neste espaço e, além disso, vislumbra falar so-

bre o feminismo para todas, o feminismo extramuros. 

Dessa forma, percebendo o mundo e o simbolismo que se apresenta para 

essas mulheres catadoras, as suas falas proporcionaram e acreditamos que ainda 

proporcionarão uma reflexão sobre suas vidas e trabalho, a construção de suas 

identidades enquanto mulheres e o reconhecimento de seus esforços e trabalho, 

propondo o diálogo direto como troca de saberes. Possibilitando o que Freire 

(2005) nos mostra como materialização da linguagem, a midiatização entre os 

sujeitos e o mundo, dessas mulheres e tudo que rege como suas angústias, vivên-

cias, propiciando um pensar e (re)pensar sobre tudo o que as rodeiam, assim 

proporcionando um espaço de reflexão. 

Tivemos alguns momentos de ida ao campo da pesquisa, ou seja, até co-

operativa, na qual sempre as mulheres sempre mostravam em conversas o de-

sejo de narrar suas histórias, o que as constituíam como mulheres naquele 

espaço e também em suas vidas fora da cooperativa, demonstrando assim a von-

tade de que suas histórias sejam publicadas, bem como seus nomes, afinal quem 

separa o “lixo” tem nome e tem história. Portanto, a pesquisa parte da perspec-

tiva das mulheres que trabalham neste espaço e, além disso, vislumbra falar so-

bre o feminismo para todas, o feminismo extramuros. 

Dessa forma, percebendo o mundo e o simbolismo que se apresenta para 

essas mulheres catadoras, as suas falas proporcionaram e acreditamos que ainda 

proporcionarão uma reflexão sobre suas vidas e trabalho, a construção de suas 

identidades enquanto mulheres e o reconhecimento de seus esforços e trabalho, 

propondo o diálogo direto como troca de saberes. Possibilitando o que Freire 

(2005) nos mostra como materialização da linguagem, a midiatização entre os 

sujeitos e o mundo, dessas mulheres e tudo que rege como suas angústias, vivên-

cias, propiciando um pensar e (re)pensar sobre tudo o que as rodeiam, assim 

proporcionando um espaço de reflexão. 
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Essa pesquisa é construída com essas múltiplas vozes, que resistem e 

precisam nos falar. Essas vozes que têm muito a nos dizer e ensinar. Elas não 

precisam que alguém fale por elas, não precisamos dar a elas vozes, precisamos 

ouvi-las. Assumimos o compromisso de ouvir essas múltiplas histórias e vozes, a 

história contada por mulheres, escrita por mulheres e caminhando contra o 

nosso apagamento histórico. 

Assim o compromisso dessa pesquisa é social e político, vislumbramos 

proporcionar que essas vozes sejam ouvidas, que ecoem por todos os espaços. 

Muitas são as pesquisas que narram a forma de vida dessa camada da sociedade, 

porém poucas proporcionam que as vozes sejam realmente ouvidas, assim tendo 

seu lugar de fala. Gonzalez (1984) mostra a perspectiva do lugar de fala ao des-

tacar o risco e assumir o seu espaço: 

E o risco que assumimos aqui é todo ato de falar com todas as implicações. Exata-
mente porque temos sido falados, infantilizados (infans é aquele que não tem fala 
própria, é a criança que se fala na terceira pessoa, porque falada pelos adultos) que 
neste trabalho assumimos a própria fala (GONZALEZ, 1984, p. 225). 

Proponho uma reflexão sobre as relações das mulheres que estão inseridas 

nesse espaço denominado formalmente por cooperativa. Nesse local onde estão pre-

sentes predominantemente 33 mulheres, composta apenas por seis (6) homens, 

aponta na sua relação aspectos de grande valia aos estudos feministas, visto que as 

relações e os laços que estão colocados nas vivências proporcionam a possibilidade 

de vivenciarem aspectos que nos deslumbramos e lutamos diariamente. 

Dessa forma acreditamos que ao retratarmos o campo das mulheres da 

pesquisa, proporcionamos a visibilidade dessas mulheres que tem o desejo de 

contar suas histórias. Assim como no livro de Carolina Maria de Jesus (1967), 

onde desde a apresentação é colocado o papel da mulher pobre e trabalhadora 

como participante-ativa seu tempo e de sua história, essa pesquisa quer ouvir e 

ver essas mulheres. 

Um dos elementos nucleares da sociedade patriarcal é restringir a par-

ticipação das mulheres na vida política, acadêmica, cultural e social, de tal ma-

neira que definia e delimita o lugar e o papel das mulheres. Biroli (2018) aponta 

que as famílias não se organizaram hoje como se organizavam há poucas déca-

das, nem mesmo no que diz respeito à participação das mulheres na renda fami-

liar. Significando que mesmo com uma luta constante das mulheres para 

ocuparem diversos lugares no mundo trabalho ainda há demarcado pela ordem 

patriarcal o papel do que é de mulher e o que de homem.  

As identidades sa o construí das tambe m pelo posicionamento polí tico, 

ao dar protagonismo a s vozes de mulheres subalternizadas. Ao trazer a afirma-

ça o sobre “quem busca a sua identidade fora de si esta  condenado a viver na 
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ause ncia de si mesmo”, Vilma Piedade (2017, p. 17) explica como as mulheres 

negras na luta pelo feminismo encontram outras batalhas, externas e internas, 

que podem retira -las das organizaço es.  

Economicamente, no mundo, pouco se pesquisa sobre o trabalho da mu-

lher como modos de relações sociais e sexuais. Como explica Kergoat (2003, p. 

56), “essa forma de divisão social do trabalho tem dois princípios organizadores: 

o princípio de separação (existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres) 

e o princípio de hierarquização (um trabalho de homem “vale” mais do que um 

trabalho de mulher)”.  

Enquanto mulheres buscam maior escolarização e vê-se um maior nú-

mero de gerentes e executivas, a maioria dos trabalhos que a mulher exerce exi-

gem pouca qualificação e resultam em salários e ambientes precarizados, 

conforme afirmação de Hirata, “o modelo de trabalho precário, vulnerável e fle-

xível tomou, nos países do Norte, a forma de trabalho em tempo parcial e, nos 

países do Sul, a forma de trabalho informal, sem estatuto e sem a menor proteção 

social” (HIRATA, 2003, p. 16).  

Conforme nos aponta Federici (2019), nós, mulheres, desde sempre es-

tivemos presentes no processo do capital de forma invisível, sendo essa a chave 

dos questionamentos da autora, pois sempre estivemos presentes na construção 

e manutenção da história, como Marx deixa de mostrarem suas discussões, o tra-

balho do cuidado com o lar,   

Está claro desde Marx que o capital constrói seu domínio e se desenvolve por 
meio do salário, isto é, que a fundação da sociedade capitalista foi o trabalha-
dor e a trabalhadora assalariada e sua exploração direta. O que não está claro 
nem tem sido visto como pressuposto entre as organizações dos movimentos 
da classe trabalhadora é precisamente o fato e que é por meio do salário que 
se organiza a exploração do trabalho não assalariado. Essa exploração tem sido 
especialmente eficaz porque a ausência de salário a escondeu... no que se re-
fere as mulheres, seu trabalho parece ser um serviço pessoal externo ao capi-
tal. (FEDERICI, 2019, p. 62) 

Conforme destacado anteriormente a partir das falas de Federeci (2019) 

o trabalho do lar, considerado trabalho feminino, foi e ainda é considerado algo 

externo ao capital, necessitando sempre a ampliação desse discurso, visto que 

nós sempre acabamos por ficar à mercê deste capital e do patriarcado, que cami-

nham juntos sempre nos oprimindo. 

Quando pensamos na situação das mulheres catadoras todas essas ques-

tões se ampliam. Trazer à tona o lugar ocupado por essas mulheres do lixão Santa 

Rita, que de uma forma muito didática e serena nos mostram na prática algo que 

buscamos mostrar nas pesquisas sobre feminismo: a sororidade e a empatia. Pra-

ticando assim, um feminismo que abrange todas as mulheres.  
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Segundo Gebara (2000), necessitamos de um feminismo que acentua o 

compromisso ético com as excluídas de nossa sociedade, em busca de um novo 

relacionamento entre homens e mulheres, em virtude que possamos possibilitar 

através dessa pesquisa um espaço para experiência e vivenciar a organização de 

mulheres a partir das vivências já ocorridas no espaço ocupado pelas catadoras.   

A necessidade de compreender a perspectiva de vida e visão de mundo do traba-

lho dessas mulheres que tem como subsistência a atividade que proporcionam 

uma reflexão sobre como nós mulheres nos “posicionamos ou estamos posicio-

nadas no mundo do trabalho” segundo Biroli:  

Houve nas últimas décadas do século XX que o perfil de acesso das mulheres 
brasileiras à educação e ao trabalho remunerado se alterou significativamente, 
entre 1970 e o início do século seguinte o número de mulheres economica-
mente ativas soltou de 18,5 % para 55%, tendo alcançado um teto de 59% em 
2005. Isso modificou também o acesso dessas mulheres para educação formal, 
passando a ser a maioria matriculada em ensino superior. Porém esse acesso 
a escolarização não garantiu acesso igualitário nas diferentes ocupações. 
(2018, p. 21)  

Resistir, para mulheres que ocupam a periferia, é sobrevivência, é lutar 

para ter a mínima mobilidade para constituir-se socialmente, viabilizar com que 

sua família tenha sustento e preconizar entre o trabalho e a família a sua prole 

para que essas possam ter outras possibilidades de mobilidade que não a mesma 

dessas mulheres chefes de família.  

Gebara (2000) mover-se parece ser libertar-se. Mover-se parece ser 

buscar novas alternativas de vida e de liberdade. Liberdade precária... liberdade 

frágil...liberdade que é mais um livrar-se das situações difíceis e insuportáveis. 

Assim colaborando com Gebara, nós apontamos que resistir para essas mulheres 

é sobreviver, é sobreviver à fome, ao capitalismo, ao patriarcado é sobreviver a 

todas as formas de opressão que recaem sobre as mulheres e sobretudo recaem 

sobre as mulheres negras e pobres. 

Acreditamos que construímos a luta da mulher na sociedade de classes 

a partir da nossa perspectiva histórica. Corroboramos com SAFFIOTI (2014) 

quando nos mostra que por muito tempo fomos silenciadas, apagadas de nossa 

própria história. 

Às mulheres fica destinado os afazeres domésticos, como manutenção 

das  forças de trabalho , um trabalho não remunerado ,em que, fica  a cargo  das 

mulheres os cuidados  com a casa , o homem e a prole,  Saffioti (2013)  destaca 

que a grande maioria dos homens  vê as  mulheres como concorrente real  no 

mercado do trabalho, e não percebem o fator histórico que  mistifica  seu 

prestigio quanto marido se puder deixar a mulher afastada do  trabalho 

remunerado , apenas cuidando dos  afazeres do lar.   
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 Esse fato histórico, comumente visto em nossa sociedade, parte de uma 

estrutura em que reforça uma configuração sócio-histórica capitalista prevendo 

a alienação da mulher nesse ciclo social. Mas ao falarmos desse trabalho não 

remunerado, desse trabalho doméstico é necessário pensar como esse trabalho 

nos é inserido como algo inerente as mulheres, Federici: 

É importante reconhecer que, quando falamos em trabalho doméstico, não es-
tamos tratando como os outros, mas, sim da manipulação mais disseminada e 
da violência mais sutil que o capitalismo já perpetuou contra qualquer setor 
da classe trabalhadora. É verdade que, sob o capitalismo, todo o trabalhador é 
manipulado e explorado, e sua relação com o capital é totalmente mistificada. 
(FEDERICI, 2019, p. 42)  

É importante destacar que a exploração do trabalho doméstico consiste 

no fato que ele tem sido imposto as mulheres como também ele é tido como um 

atributo natural, como já destacamos anteriormente, esse fato dá-se por 

imposição do capital que nos convence que esse trabalho é uma atividade natural 

das mulheres, excluindo desse processo os homens.  

 Essa mistificação, ainda mais presente nas camadas mais pobres da 

sociedade, reforçando o machismo, e o homem reproduzindo as pancadas que 

leva no trabalho dentro do seu lar, para poder recuperar seu ego à custa da 

mulher (FEDERICI, 2019). Essa é a realidade de muitas mulheres, e ainda há 

aquelas que os afazeres domésticos são o seu terceiro turno de trabalho, 

causando a essas um desgaste, e tende a nos domesticar a ser dócil e que o 

trabalho não remunerado é pago com amor e reforça a ideia de qualquer erro é 

um fracasso de nós mulheres. 

 Por isto, conforme acordado com as participantes da pesquisa, optamos 

por deixar seus nomes reais, para que elas contem sua própria história e trajetó-

ria que as constituiu e constitui enquanto mulheres. Por este motivo, deixemos 

que elas se apresentem: 

Quem são elas? Este é o encontro (dentre os muitos, mas este foi formal) 

com as mulheres que compõem esta pesquisa. É neste espaço que elas se apre-

sentam, mas se apresentam não somente no falar, mas se mostram para nós por 

meio dos registros, considerando o novo contexto da sociedade, o contexto de 

pandemia. Marina, Gessy e Maria compõem a pesquisa e, ao longo de nossos en-

contros conversávamos sobre suas identidades. 

Quem somos nos apresenta a essas mulheres, mas também nos apre-

senta a uma história de luta e sobrevivência. A história que essas mulheres con-

tam é a história de uma cooperativa para além do lixo. São histórias de 

movimentos. Quem somos, também no inclui, pois a partir da apresentação e re-

presentação de cada fala, também repensamos nossos lugares de privilégios. 
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E é através dessa dororidade que os caminhos dessas mulheres se entre-

laçam em busca de algo novo, na busca pelo conhecimento pela formação, no sen-

tido literal da palavra, o encontro com as educações e de uma nova forma de 

esperança, vislumbrada no processo de formação da cooperativa, e assim as his-

tórias passam a ter um outro contexto. 

Esta pesquisa vai muito além de falar nomes, apresentar essas mulheres, 

é sobre os encontros, é sobre o nascimento de união e afetividade que as une e 

constituem suas identidades.  É sobre cooperativa e união e compreender a ne-

cessidade do trabalho que elas realizam. Neste sentido, falemos ainda da Gessy e 

como suas participações ativas nos movimentos fez com que elas construíssem 

essa rede. 

Falamos de um empoderamento de si, para que isso reflita nas outras. A 

luta e identidade dessas mulheres estão ligadas ao coletivo, neste caso, ao cole-

tivo de mulheres que compõem a cooperativa Santa Rita. Ousamos ainda nomear 

carinhosamente de Gessy, o ponto em comum entre elas. Nenhuma solta a mão 

da outra. Carolina Maria de Jesus, na obra Diário de Bitita (1986) fala e trata de 

suas lutas cotidianas. Por isto tratamos e dialogamos sobre as sobrevivências ou 

sobre as vivências das mulheres e a luta para que conseguissem tornar-se as mu-

lheres que elas são. 

 

Considerações finais 

 

Até a chegada à cooperativa, cada mulher foi criando suas possibilida-

des, resistindo e lutando do jeito que conseguiam, até que se encontraram. Não 

foi o destino, foi à luta. Falar sobre a chegada e construção da cooperativa torna-

se fundamental, assim como falar como essas mulheres se sentem enquanto mu-

lheres e como enxergam o seu trabalho.  

Essa pesquisa nos proporcionou um diálogo mais estreito com as mu-

lheres que trabalham na cooperativa, precisamente a condição de se falar de fe-

minismo além dos muros da escola e da academia, possibilitou que 

enxergássemos a construção de suas identidades e, para, além disso, nos aproxi-

mou de um feminismo que não está posto, nos colocou próximo de um feminismo 

construído a partir da prática, sendo essas mulheres políticas ou apolíticas. 

Estar entre essas mulheres ressignifica a nossa luta feminista e pro-

porciona aprender na prática os desejos de sororidade e Dororidade que nos é 

muito caro, mas que muitas vezes compreendemos tão bem, pois falamos de den-

tro do muro acadêmico. Acreditar que é possível um feminismo para todas, pro-

porcionar nessa dissertação o lugar de fala dessas que são invisíveis para nossa 

sociedade, que vivem à margem e tem seu trabalho estigmatizado é dar nome, 
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ouvir e dar a vez às mulheres que fazem um trabalho de grande essência para a 

sociedade. 

Resistir, para mulheres que ocupam a periferia, é sobrevivência, é lutar 

para ter a mínima mobilidade para constituir-se socialmente, viabilizar com que 

sua família tenha sustento e preconizar entre o trabalho e a família a sua prole 

para que essas possam ter outras possibilidades de mobilidade que não a mesma 

dessas mulheres chefes de família. 

Concluímos a pesquisa com lagrimas nos olhos e esperança no coração. 

Esperança em ver as salas de aula e o amor com que elas falam dos livros que 

recebem. Das educações que acontecem todos os espaços e do empoderamento 

que cada uma tem dentro de si, mas que foi construída de forma coletiva, refle-

tindo no privado de cada uma. O encontro delas não foi em vão, nosso encontro 

com elas acendeu a chama da luta e resistência.   
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EDUCACIÓN POPULAR: ACCIÓN,  
RESISTENCIA Y ESPERANZA 

CARLOS GUILLERMO MOJICA VÉLEZ 

Introducción 

 

En el presente capítulo se propone realizar un acercamiento teórico al 

campo de la educación popular en América Latina, retomando la perspectiva de al-

gunos(as) autores(as) de Brasil y Colombia, con el fin de mostrar su importancia y 

vigencia para las luchas de los movimientos sociales, a través de algunos acercamien-

tos iniciales al contexto colombiano. Este texto de carácter reflexivo surge en el 

marco de la investigación de maestría titulada “Prácticas de educación popular para 

el acceso a la Universidad de Antioquia: estudio de caso del preuniversitario Paulo 

Freire” desarrollada entre el 2018 y 2020 en la Universidade Federal do Rio Grande, 

con el apoyo de la Organización de Estados Americanos OEA.  

 

¿Qué entendemos por educación popular?  

 

La educación popular (EP) es un concepto complejo, amplio y de múlti-

ples significados que como dice Streck (2006) no es posible definir, ya que: 

Seria muito impróprio defender para a educação popular uma ortodoxia que 
ela jamais teve ou pretendia ter. Pelo contrário, uma de suas especificidades 
estava exatamente no seu caráter iconoclasta e, em consequência, na quase im-
possibilidade de enquadrar as práticas em algum tipo de definição que lhes 
fizesse jus. A começar pela polissemia do conceito popular, que abriga conota-
ções muito distintas entre si. (STRECK, 2006, p. 275)  

Streck señala que no se pueden tener posiciones cerradas cuando se de-

fine la EP, pues los significados dogmáticos, limitados y poco flexibles son con-

tradictorios a la naturaleza misma de la EP. Ella está presente en diversos 
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escenarios institucionales y no institucionales, su historia y tradición es larga, 

con distintas perspectivas  

Historicamente a educação popular não tinha como ponto de partida um único 
lugar, e também não tinha como ponto de chegada um único projeto. O ponto 
de partida pode ser as mulheres, os povos indígenas, os camponeses, os de-
sempregados, os moradores de rua ou os trabalhadores da indústria e do co-
mércio, cada um desses segmentos sociais com suas formas de organização, 
pautas de luta e projeto de sociedade. O ponto de chegada que se deseja pode 
variar desde a ampliação de espaços na sociedade existente até a criação de 
um modelo alternativo, parcial ou totalmente distinto daquele que existe. 
(STRECK, 2006, p. 275)  

 Considerando esta diversidad, Streck señala que existen algunos ele-

mentos comunes de la educación popular para definirla. Para este investigador, 

el núcleo central de la EP es la resistencia, es decir, la EP como una educación que 

construye resistencias en los contextos donde hay situaciones de dominación y 

opresión a determinados grupos sociales, una “busca de alternativas a partir de 

lugares sociais e espaços pedagógicos distintos, que têm em comum a existência 

de necessidades que levam a querer mudanças na sociedade.” (STRECK, 2006, p. 

275). En definitiva, se trata de transformar la opresión desde lo educativo por 

otras condiciones que sean radicalmente distintas. Cabe destacar que desde la 

EP actualmente se resiste a las múltiples formas de opresión históricas y estruc-

turales en América Latina basadas en el género, la clase y la raza, en este sentido, 

hablamos de resistir al capitalismo, patriarcado y racismo desde la educación.   

Ahora bien, la resistencia está basada en las teorías y prácticas del Sur, 

como lo dice Mejía (2016), del “sur de la opresión, el sur no eurocéntrico o ame-

ricano” (minuto 6:16-6:21). Es decir, es una resistencia y transformación pen-

sada desde, con, y para las comunidades y clases populares de América Latina, lo 

que es una diferencia fundamental con la pedagogía social europea o la pedago-

gía crítica norteamericana. Al respecto, sobre la resistencia como concepto cen-

tral de la EP, Freire (2001) dice que un educador popular “compreende as formas 

de resistência das classes populares, suas festas, suas danças, seus folguedos, 

suas lendas, suas devoções, seus medos, sua semântica, sua sintaxe, sua religio-

sidade. Não me parece possível organizar programas de ação político-pedagógica 

sem levar seriamente em conta as resistências das classes populares” (FREIRE, 

2001, p. 26). En este sentido, la resistencia a la opresión en AL es la base, pero 

también el norte que alienta el desarrollo de propuestas en educación popular, 

en la medida que la resistencia es un llamado a la transformación.  

Desde esta perspectiva, Mejía (2015) estudia la historia de las resisten-

cias en América Latina y afirma que la educación popular tiene una larga trayec-

toria. Si bien Paulo Freire es un importante representante de esta tradición, la EP 
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ya venía consolidándose desde antes en el pensamiento social de intelectuales 

latinoamericanos. Algunos antecedentes importantes son los trabajos de Simón 

Rodríguez, José Martí y José Carlos Mariátegui; los proyectos de las universida-

des populares que se gestaban en varios países como la Reforma Universitaria 

de Córdoba en Argentina, la universidad anarquista en Uruguay; las experiencias 

de educaciones propias indígenas como ocurrían en Bolivia desde el siglo pa-

sado; los grupos de sacerdotes obreros e ideólogos de la teología de la liberación 

en Colombia; los movimientos negros del nordeste de Brasil que practicaban el 

teatro del oprimido; el pensamiento y la obra de Paulo Freire y los movimientos 

sociales en AL desde los años 60 hasta la actualidad. Lo anterior pueden ser hitos 

históricos de la EP, que muestran unas teorías y prácticas producidas en el Sur.  

De este modo, Mejía (2016) define la EP como una “larga tradición de 

teorías y prácticas de resistencia latinoamericana que desde la educación inten-

tan construir otras educaciones, esas otras educaciones que luchan contra la do-

minación, el control y el poder de los sistemas educativos tradicionales” (13:06-

13:26, 2016). Por su parte, Streck la entiende como “uma prática político-peda-

gógica de formação do público a partir de um lugar que se identificava com quem 

estava de fora ou por baixo na escala social, dependendo das teorias explicativas 

do popular” (2006, p. 276). En esta misma línea de sentido de Streck que rela-

ciona la EP a la educación de grupos “por baixo na escala social”, en el Diccionario 

Paulo Freire Conceição Paludo (2015) define la EP como la educación: 

Hecha con el pueblo, con los oprimidos o con las clases populares, a partir de 
un mismo tiempo gnoseológico, político, ético y estético (...)Esta educación, 
orientada a la transformación de la sociedad, exige que se parta del contexto 
concreto/vivido para llegar al contexto teórico, lo que requiere la curiosidad 
epistemológica, la problematización, la rigurosidad, la creatividad, el diálogo, 
la vivencia de la praxis y el protagonismo de los sujetos (P. 178) 

Para Freire, en esta educación “os oprimidos vão desvelando o mundo da 

opressão e vão comprometendo-se nas práxis, com a sua transformação; o se-

gundo, em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser 

do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente 

libertação. (FREIRE, 2001, p. 23). Pero ¿quiénes son los oprimidos que participan 

de los procesos de la EP? Al respecto, en el Diccionario Paulo Freire, se dice que los 

oprimidos pueden ser entendidos como individuos y como clase, en otras palabras, 

“oprimido y opresor son conceptos propios de la teoría de clases” (OLIVEIRA, 

2015, p. 370). De hecho, la EP tiene una influencia importante en el marxismo, 

donde se problematiza a partir de distintos conceptos como el trabajo-valor la de-

sigualdad producida en la sociedad capitalista. Frecuentemente los educadores po-

pulares retoman distintos elementos del materialismo histórico y la obra de Marx, 
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por ejemplo, la crítica a la ideología de las clases dominantes, la relación dialéctica 

entre oprimido-opresor, la importancia de construir una conciencia de clase que 

sea contra-hegemônica a las dominantes, y tanto el marxismo como la educación 

popular abordan nociones como alienación, dialéctica, lucha, trabajo, prácticas, cla-

ses sociales y conciencia de clase, entre otras.  

En este punto es muy importante subrayar que la EP es una resistencia 

del Sur a la desigualdad y la pobreza estructural que se produce, construye y re-

produce por el sistema capitalista en AL. Esto significa que la EP es una compren-

sión de las desigualdades que busca su transformación con una conciencia de 

clase desde nuestra región, por esto Brandão afirma que “A educação popular é, 

hoje, a possibilidade da prática regida pela diferença, desde que a sua razão te-

nha uma mesma direção: o fortalecimento do poder popular, através da constru-

ção de um saber de classe” (2006, p. 51). 

No obstante, la EP actualmente cuando se refiere a los oprimidos(as) no 

habla únicamente sobre la clase social, sino que hace otros recortes que, en todo 

caso, se relacionan con aquellos(as) que por alguna razón han sido objeto de dis-

criminación y opresión como la población afrodescendiente, indígena, mujeres, 

LGTBIQ+, entre otros, pero articulados siempre a una problematización de la 

clase social. Es decir, la EP ha tenido históricamente un trabajo riguroso y amplio 

sobre la pobreza, las clases dominantes, las periferias, y ha estado articulando 

cada vez más con mayor fuerza a otros marcadores sociales de opresión como el 

género y la raza, por esto Freire (2003) dice  

Nunca entendi que as classes sociais, a luta entre elas, pudessem explicar tudo, até 
a cor das nuvens numa terça-feira à tardinha, daí que jamais tenha dito que a luta 
de classes, no mundo moderno, era ou é o motor da história. Mas, por outro lado, 
hoje ainda e possivelmente por muito tempo não é possível entender a história sem 
as classes sociais, sem seus interesses em choque. A luta de classes não é o motor 
da história, mas certamente é um deles. (FREIRE, 2003, p. 47) 

En el contexto colombiano, la EP también tiene diferentes significados, 

pero en el cual siempre está presente dos rasgos que ya hemos indicado: la re-

sistencia del Sur y la lucha de clase. Un resumen interesante sobre la EP en Co-

lombia lo muestra Ortega (2016) cuando señala que: 

Los educadores populares colombianos Mario Peresson, German Mariño y 
Lola Cendales vinculados al colectivo de Dimensión Educativa, argumentan 
que la educación popular es un proceso colectivo mediante el cual los educa-
dores populares llegan a convertirse en sujetos históricos, gestores y protago-
nistas de un proyecto liberador que encarne sus propios intereses de clase.  El 
profesor universitario Jorge Posada asume a la educación popular como una 
práctica que se desenvuelve principalmente en el ámbito cultural; su campo 
de acción son las estructuras simbólicas que regulan la vida cotidiana de los 
diversos actores sociales subalternos en función de la construcción de una 
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identidad social, cultural y política propia. El profesor universitario y educador 
popular, Alfonso Torres, expresa que la educación popular es un movimiento 
educativo que es a la vez una práctica histórica y una corriente pedagógica. El 
investigador y educador popular Mario Acevedo de la Universidad del Valle, 
comprende a la educación popular como un esfuerzo de organización y movi-
lización de las clases populares que apunta hacia la creación de un poder po-
pular como condición para la transformación social. (ORTEGA, 2016, p. 126) 

Nótese que estas definiciones no son antagónicas, exponen diferentes mo-

mentos, intereses y tensiones de la EP.  De hecho, Alfonso Torres Carrillo (2007) 

explica los distintos significados que la EP puede tener en la historia, que Brandão 

(2006) también expone. Para ellos, la EP a lo largo del tiempo ha significado: “1) a 

educação da comunidade primitiva anterior à divisão social do saber; 2) como a 

educação do ensino público; 3) como educação das classes populares; e 4) como a 

educação da sociedade igualitária. (BRANDÃO, 2006, p. 6). Estos significados en el 

contexto colombiano están presentes a lo largo de la historia, especialmente el 3 y 

4, por un lado, cuando se asume la EP como una educación que concientiza sobre 

la clase social y organiza a las clases populares, y, por otro lado, como las luchas 

por el derecho a la educación y otros derechos humanos.  

Estos significados se han ido ampliando en los contextos, pero en su mul-

tiplicidad ha permanecido en el tiempo el objetivo de construir una sociedad más 

justa, a través de procesos de resistencia ya sea en las comunidades, la educación 

pública, proyectos sociales extraescolares o con diversas acciones educativas y 

políticas por los movimientos sociales. Finalmente, el educador colombiano Al-

fonso Torres expresa una definición amplia que se asume en este capítulo por las 

posibilidades de comprensión que ofrece, para Torres (2007) “Mi punto de vista 

al respecto, es reconocer la EP, como una práctica histórica que es, a la vez, un 

movimiento educativo y una corriente pedagógica.” (2007, p. 62).  Aquí se con-

densa en gran medida los distintos significados de la EP, se la reconoce como una 

práctica dentro de un movimiento histórico y pedagógico del Sur.  

Ahora bien, esta práctica, corriente y movimiento desde el punto de vista 

filosófico tiene una clara influencia del materialismo histórico, además de otras 

corrientes filosóficas como la fenomenología existencial y el personalismo cris-

tiano, con diferentes propuestas anarquistas, socialistas y de sectores obreros de 

AL (IOVANOVICH, 2003). Desde esta perspectiva se reconoce una tradición his-

tórica larga de la EP que se puede remontar en las ideas de la pedagogía huma-

nista del S. XVII, los elementos más radicales y políticos de la Escuela Nueva en 

el S. XIX y las experiencias de la educación socialista en el S. XIX y XX, pero que 

toman mayor auge y consolidación como un campo propio latinoamericano a 

partir de la segunda década del S. XX con los movimientos sociales de izquierda 

en AL, cuando se cuestiona la escuela y la educación formal. En este sentido, las 
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raíces ideológicas de la EP son diversas, ellas van desde posturas europeas hasta 

latinoamericanas, y dialogan con el pensamiento crítico de la Escuela de Frank-

furt y el anglosajón, pero que van siempre tras la pregunta por el contexto lati-

noamericano, y en contra a una educación neoliberal, memorística, mercantilista, 

conductista y tradicional.  

En la actualidad la EP dialoga y se transforma por otras corrientes de 

pedagogías críticas latinoamericanas como las pedagogías decoloniales, feminis-

tas, antirracistas y de los distintos movimientos sociales.  Por lo tanto, las dife-

rentes influencias y sentidos que ha tomado la EP obedecen a un conjunto 

complejo y amplio de relaciones políticas, educativas, socioculturales y económi-

cas. La EP entonces es un concepto que no es, sino que está siendo, así se resalta 

su carácter polisémico, maleable y autotransformador. 

Ahora bien, al concepto de la EP generalmente se le han atribuido unos 

significados que si bien han sido cercanos, no se pueden confundir: 

 

● La EP como educación para adultos: si bien gran parte del trabajo de la EP 

está basado en las experiencias de alfabetización popular de Paulo Freire o pro-

yectos de educación rural que incluyen campesinos y adultos, su centro de aten-

ción no es únicamente los adultos. La EP ha sido apropiada por muchas ONG, 

escuelas, universidades, instituciones del Estado y maestros(as) que desarrollan 

proyectos con niños, ancianos, mujeres en embarazo y jóvenes, como parte de 

los oprimidos. 

● La EP como educación no formal: desde la década de 1960 la EP estuvo vin-

culada principalmente a los movimientos sociales que estaban por fuera de las 

instituciones de educación formal. Por ello, muchas de las prácticas se desarro-

llaron como propuestas no formales o alternativas de educación en ambientes 

no convencionales, tales como sindicatos, fundaciones, instituciones políticas y 

religiosas, entre otras. Sin embargo, desde los inicios del S. XX muchos educado-

res populares actúan dentro de las escuelas y universidades, y se supera la dico-

tomía entre educación popular y educación formal. En este caso, la EP es una 

crítica y resistencia a la escolarización formal, y algunos de sus principios teóri-

cos y metodológicos son apropiados por las instituciones formales de educación.  

● La EP como técnica educativa:  la EP no puede entenderse simplemente 

como una metodología de enseñanza, didáctica o técnica educativa. Su trabajo 

como movimiento pedagógico de las clases populares abarca diversas prácticas 

y teorías que están presentes en los movimientos sociales de AL, y por eso sus 

bases filosóficas e ideológicas son una construcción importante. Desde este pen-

samiento, la verdadera práctica lleva consigo una teoría y la teoría una práctica, 

no es posible hacer un uso instrumental de la EP sin comprender su entramado 

teórico  
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●   La EP como educación para la pobreza y sinónimo de la teología de la 

liberación. Algunas veces, se ha asumido la EP como una educación para la po-

breza, también como un sinónimo de la teología de la liberación. Sobre la po-

breza, si bien en la EP se hace un recorte de clase importante, eso no significa que 

sea una propuesta educativa que genere pobreza y la promueva, o que se dirija 

únicamente a los pobres. La pobreza es un eje importante de reflexión y trans-

formación, pero en la EP no se educa a los pobres para incluirlos a la sociedad 

como si hubiera necesidad de “civilizarlos” a la cultura de las clases altas, tam-

poco se hacen programas asistencialistas de ayuda social, sino que se tiene como 

objetivo transformar el contexto con los oprimidos a través de la formación crí-

tica ética y política. Por otro lado, si bien la EP tiene diferentes relaciones con la 

teología de la liberación y proyectos latinoamericanos que buscan la emancipa-

ción, su propuesta educativa no se resume y se gesta únicamente a partir de esta 

vertiente de pensamiento en AL.  

 

Después de estos acercamientos iniciales a la EP ¿cómo esta educación 

sigue vigente y resignificando sus sentidos? Para responder a esta pregunta, es 

fundamental escuchar desde México hasta Argentina la diversidad de experien-

cias de hombres y mujeres que en sus prácticas y discursos resignifican este 

campo en educación (GUELMAN, CABALUZ, SALAZAR, 2018). Se resalta en mu-

chas de estas  prácticas la pregunta por la relación entre política y educación en 

la EP; su manera de construir resistencias y poder popular en diferentes contex-

tos; las implicaciones que la EP tiene para la transformación del currículo, la eva-

luación, la relación entre profesor-estudiante, teoría-práctica, es decir, la 

gramática escolar en general; su emergencia y circulación en contextos escolari-

zados y no escolarizados; sus luchas y desafíos ante el avance de las políticas 

neoliberales en educación y los gobiernos de derecha en AL, y las discusiones que 

los movimientos sociales feministas, afrodescendientes, indígenas, trabajadores 

y de las juventudes enfrentan en la sociedad.  

 

Algunos sentidos de la EP en la juventud estudiantil colombiana  

 

Al respecto, una posible comprensión que muestra la vigencia y posibi-

lidad de la EP la describe Marín (2020) en la sistematización de experiencia del 

Colectivo de Educación Popular Paulo Freire, ubicado en la ciudad de Medellín, 

Colombia. Marín, en su disertación de Maestría de la Universidad de Antioquia, 

trabaja sobre qué significa la EP para las juventudes y estudiantes de dicho Co-

lectivo y las formas de comprender el concepto. Para el Colectivo la EP es  
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La lucha de nuestros ancestros, son los saberes propios de la tierra, son las 
acciones y pensamientos de quienes nos preceden. Es el abya yala gritando li-
bertad, es el campesino con su saber popular, es la mujer indígena luchando 
por liberar a la madre tierra, son los negros camino al palenque en su lucha 
por la libertad. Somos los habitantes de la ciudad, educándonos para habitar 
los barrios de nuestra ciudad. Somos la alegre juntaza entonando cantos de 
dignidad, construyendo alternativas de poder popular. (MARÍN, 2020, p. 77) 

Esta comprensión de la EP, construida por el Colectivo en talleres de for-

mación internos, muestra varios puntos interesantes. En primer lugar, se eviden-

cia la politicidad de la educación, ya que ella persigue objetivos de libertad, lucha, 

resistencia y poder popular, es una educación de los oprimidos y los movimien-

tos sociales que caminan a los bordes de las instituciones del poder; en segundo 

lugar, comprender la EP desde una perspectiva territorial, no se puede hablar de 

EP sin comprender lo que significa la tierra para los pueblos negros, indígenas, 

los jóvenes y las mujeres, y por eso la educación popular es la lucha por habitar 

los territorios de manera colectiva, en pocas palabras, resignificar el habitar la 

ciudad y el campo.  

En esta lógica, la EP constituye una metodología, perspectiva, principio, 

marco pedagógico y político de los movimientos sociales del Sur en la medida 

que posibilita dar palabra a las propias experiencias y denunciar, resistir, cons-

truir, luchar y transformar para la resignificación de los derechos y la vida de las 

poblaciones históricamente excluidas. De hecho, para Streck (2006) la EP favo-

rece el fortalecimiento de la sociedad civil con la apropiación de lo público y el 

Estado, y por esto está íntimamente ligada con los movimientos sociales en sus 

estrategias políticas y educativas de acción.  

Asimismo, Mojica (2021) en su trabajo de maestría de la Universidade 

Federal do Rio Grande, trae la experiencia de jóvenes militantes del preuniversi-

tario Paulo Freire a partir del recorte de algunas entrevistas, en la cual muestra 

algunos sentidos que la EP tiene para algunos estudiantes colombianos  

“Yo creo que la EP lo que hace en una persona es llenarla de esperanza, yo creo 
que es uno de los objetivos, pues veníamos hablando que la escuela es un 
campo de concentración de mi mama no me quiere, me metieron a la escuela, 
y si me porto mal me van a pegar o algo así, la escuela suele ser un lugar muy 
esclavizante, aunque se diga que no. Por esto la educación popular es mucha 
esperanza y mucho amor para cambiar la educación (...) La EP no es solamente 
una forma alternativa de educar, para mí la EP es una forma de hacer con el 
otro y la otra, pensarse cosas distintas, y la EP es esa herramienta, lo político y 
lo ético (...) Entonces la EP para mí permite tocar corazones para que las per-
sonas digan eso no es justo o sí, y así parezca muy mínimo es importante. Yo 
por eso confío en la EP que funciona de a poquito, pero puede hacerlo” 
(MOJICA, 2021, P. 108) 
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La EP se describe, así como una educación radicalmente diferente al sis-

tema educativo tradicional, una educación esperanzadora, que se caracteriza por 

su amorosidad que crea formas alternativas de educar y relacionarse con otros.  

De hecho, en las observaciones realizadas por Mojica (2021) menciona que: 

Estando con el Colectivo aprendo que toda relación verdaderamente pedagó-
gica y humana tiene que tener afectos y cariños, cuando uno se siente amado y 
en confianza entonces está receptivo para escuchar al otro y construir con el 
otro.  Aquí no existen jerarquías que silencien o señalen que unos son más im-
portantes que otros, la amistad y el cariño es una manera muy potente de dia-
logar, y por eso mismo de aprender y enseñar. La educación popular viviéndola 
en el Colectivo la comprendo como una forma de dar calor al corazón, de llevar 
los sentimientos y el amor a la vida para la lucha educativa y política, y sobre 
todo de hacer amigos para resistir y transformar nuestro mundo (MOJICA, 
2021, p. 109)  

La amorosidad, esperanza y solidaridad son conceptos que Paulo Freire 

retoma en sus obras como prácticas políticas y educativas, Freire reivindica su 

lugar para comprometerse con los sueños y la transformación social. La EP en-

tonces no puede entenderse sin este sentimiento necesario para cualquier acto 

pedagógico y político crítico. Por esto para este Colectivo de jóvenes colombianos 

no es posible la educación popular sin los lazos de amistad y amor que hay entre 

sus miembros, y que se construye con los estudiantes. Debido a ello, la EP no 

constituye una metodología de enseñanza concreta y tampoco solamente una 

teoría o práctica educativa, sino una manera de vivir la educación, la política y la 

vida con el otro mediado por la esperanza, la solidaridad y el amor que llevan a 

una lectura crítica del mundo y una postura radical sobre la sociedad para resig-

nificar la educación pública y la ciudad. 

En este contexto, se puede recurrir al pensamiento de Hannah Arendt 

(1998). Para ella la amistad no es únicamente el abrir el corazón de una persona 

a otra, sino un acto político de formación y acompañamiento. Para Arendt, el 

acompañarse es un acto político en la medida que exige participación, diálogo y 

formación entre hombres y mujeres, en ella se necesita compartir lazos de co-

rrespondencia, co-pertenencia y reciprocidad, y esto implica una comprensión 

humana, profunda y potente del ser amigos y el acompañamiento. La amistad, 

entendida como el acompañar y ser acompañados es ir de un Yo individual a un 

Nosotros, y por eso es un acto profundamente político, ideológico y cívico. Así, 

los lazos de cariño, amorosidad y de amistad militante construidos en los movi-

mientos desde la EP es también parte de la formación y de lo que significa para 

ellos la educación como el ser capaz de ser amigos, más allá de las lógicas egoístas 

que individualizan la vida 
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Al respecto, el concepto de amorosidad tiene relevancia en nuestra com-

prensión de la EP, el cual es recurrente en las experiencias de América Latina. El 

amor, la esperanza y la solidaridad como prácticas políticas y conceptos educa-

tivos no son anacrónicos, tampoco se comprenden en sus sentidos de valores re-

ligiosos, para nosotros no es posible la transformación social sin estas emociones 

colectivas que favorecen la organización y la resistencia del Sur. En este orden 

de ideas, Freire (1999) dice que la amorosidad es un acto de valentía, que sucede 

no solamente en la relación educador-educando, sino en el mismo proceso de 

conocer, enseñar, aprender, es decir, el estar en el mundo de un modo amoroso 

y activo, un amor luchador, en lo que Ghiso (2018) nombra como el sentipensar 

pedagógico que se aprende en la EP. 

Para terminar, este conjunto de reflexiones y aproximaciones sobre la 

EP que no pretenden mostrar un camino recto sino vuelos posibles en distintas 

direcciones, dan cuenta de la potencia que esta educación tiene en AL. La EP ha 

favorecido el desarrollo y la consolidación de experiencias del Sur que, desde 

sectores feministas, antirracistas, anticapitalistas han impulsado diversas agen-

das para replantear la sociedad y sus maneras excluyentes de estructurarse. Por 

eso, desde diversos sectores el pensamiento social, político y pedagógico de AL 

ha construido una herramienta potente de organización, lucha y transformación.  

Un ejemplo de esto respecto a los movimientos sociales negros, afroco-

lombianos, raizales y palanqueros lo aportan Wabgou, Arocha, Salgado y Carabali 

(2012) de la Universidad Nacional, cuando señalan que la educación histórica-

mente ha favorecido la construcción de espacios y alianzas para la incidencia po-

lítica, especialmente desde los años 70 del S. XX. En la investigación se indica que 

el acceso y la permanencia en el sistema educativo en Colombia constituye uno de 

los grandes desafíos que enfrenta el movimiento afrocolombiano, considerando las 

altas tasas de analfabetismo, inasistencia, abandono y rezago escolar, por esto la 

educación es un medio fundamental para el cambio social, la reducción de las de-

sigualdades sociales y la transformación del lugar de subordinación y opresión. En 

el plano educativo son diversas las luchas llevadas a cabo para tener políticas afir-

mativas de acceso a la educación superior, cátedras en educación sobre cultura 

afrocolombiana en las escuelas primarias y secundarias, entre otros. 

La EP es para algunos militantes afrocolombianos una parte importante 

de su formación para contribuir desde lo educativo a las apuestas del movi-

miento, además existen experiencias de alfabetización de adultos y organización 

de juventudes negras en la Costa Atlántica, y especialmente desde los años 90 de 

estudiantes negros en todo el país que a partir del pensamiento de Paulo Freire 

han desarrollado distintas acciones artísticas, pedagógicas y políticas.  

De este modo, se evidencia que un sentido de la EP en Colombia es que 

ella es un mecanismo de formación para la militancia política, y que cada 
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movimiento social es en sí mismo educador, ya que como afirma Gohn (2011), 

los movimientos sociales son pedagógicos en la medida que la participación ge-

nera aprendizajes, en cuanto hay diálogos, confrontaciones y discusiones. La pe-

dagogía de los movimientos ha estado inspirada en muchas ocasiones en AL por 

la trayectoria de la EP y que da cuenta de su vigencia e importancia para las de-

mocracias del Sur.  

Finalmente, para terminar, es importante destacar un punto central de to-

das las experiencias, sentidos y significados sobre la EP expuestos por los autores y 

experiencias reseñadas y es la concientización. Paulo Freire habla desde su primera 

obra en Pedagogía del Oprimido (2001) de este concepto, e igualmente los educado-

res populares colombianos y latinoamericanos se han referido a él cómo un punto 

central que diferencia esta educación a las otras. La concientización se comprende 

como un principio ético-político para resistir a los discursos fatalistas que traen con-

sigo el neoliberalismo, colonialismo, patriarcado, racismo y capitalismo.  Este princi-

pio es fundamental, en cuanto la educación puede entenderse como un proceso de 

concientización. Por esto, tomar conciencia (no cualquier conciencia o, de cualquier 

modo) sino de forma crítica para la emancipación es el primer principio que diferen-

cia la EP de otras propuestas educativas. 

La concientización es un proceso continuo e inacabado a través del cual 

el sujeto se reconoce de manera crítica en el mundo, es decir, su lugar en el con-

texto histórico-social y su protagonismo para la transformación. En otras pala-

bras, concientizarse como educarse significa comprometerse con la realidad 

para la transformación social, por lo tanto, es reconocer la tarea histórica que yo 

tengo en el mundo, tarea que es política y ética. Pero para que el comprometerse 

sea posible es necesario que los hombres y las mujeres puedan leer de manera 

crítica el mundo, esto es, la construcción social y cultural que ha configurado la 

realidad que conocemos. 

Desde esta perspectiva, concientizar es, por un lado, desmitificar, y por 

otro, liberar. El primer paso es desmitificar las ideas mágicas e ingenuas que ex-

plican el mundo por otras críticas que revelen relaciones y situaciones estructu-

rales de opresión, es decir, entender el sistema y que va más allá de lo individual, 

las casualidades o el azar.  El segundo paso es la liberación, lo que constituye el 

objetivo primordial de la educación, liberarse del pensamiento mágico e ingenuo 

por el crítico, para no tener un pensamiento fatalista sino esperanzador.  

Este concepto de concientización pensamos que es un nudo articulador 

de las perspectivas que hemos expuesto, entendiendo la EP como práctica, mo-

vimiento y corriente latinoamericana que concientiza. Finalmente, este capítulo 

de acercamiento al campo de la EP posibilita comprender su riqueza y vigencia y 

la importancia de defender su legado, a pesar de los ataques constantes que sufre 
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es urgente que los educadores populares estén en todos los espacios de poder 

para contribuir a la construcción de la transformación social.   
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LÉSBICAS: RESISTÊNCIAS E   
MOVIMENTOS SOCIAIS 

LARISSA MARTINS 

A escrita aqui apresentada, trata-se de um recorte da minha disserta-

ção de mestrado intitulada “Chanacomchana é um barato! Afetos e Pedagogias 

na Imprensa Lésbica” defendida no Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Na dissertação, meu objetivo prin-

cipal foi compreender as pedagogias culturais presentes nos periódicos Chana-

comchana, no entanto, para este capítulo, objetivo compreender as articulações 

lésbicas feministas nos movimentos sociais durante o final da década de 1970 e 

início da década de 1980 no Brasil. 

Dessa forma, é necessário conhecer um pouco mais dos movimentos 

sociais no qual as lésbicas feministas vão emergir, como o movimento LGBTI+ e 

o movimento feminista, para enfim pensar em um movimento de lésbicas femi-

nistas. Nesse sentido, abordarei de forma breve, a construção do movimento ho-

mossexual no Brasil (como era chamado na década de 1980), e do movimento 

feminista no mesmo país. 

O início do movimento LGBTI+ no Brasil, coincide com o final da Dita-

dura Civil-Militar e redemocratização brasileira, por um lado, muito marcada 

pela censura, pela moral e bons costumes da época, por outro, marcado pela con-

tracultura, pela androgenia apresentada por artistas consagrados, pela abertura 

política e de pensamentos. Tais fatores, influenciaram homossexuais a repensa-

rem os discursos científicos produzidos sobre seus corpos e vivências, e articu-

laram-se para reivindicar seus direitos frente a sociedade. 

Em 1978, surge o primeiro grupo homossexual organizado politica-

mente, o Somos: Grupo de Afirmação Homossexual. Inicialmente, integrado ape-

nas por gays, não demorou muito para contar com lésbicas em seu grupo. No 

entanto, apesar da homossexualidade em comum, os gays continuavam reprodu-

zindo o machismo com suas companheiras lésbicas dentro do Somos, 
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costumavam chamá-las pejorativamente de rachas, e pouco ouviam suas especi-

ficidades no grande grupo. 

 Não apenas o movimento homossexual nascia nesse período, como o 

movimento feminista passava por constantes mudanças. Segundo Tânia Pinafi 

(2011), no início da década de 1980, o feminismo no Brasil sofre com alterações 

significativas em seu perfil devido as influências de planos políticos que aconte-

cem em 1979. A anistia política deixa em aberto o retorno de homens e mulheres 

que foram exilados, com isso, muitos deles trazerem consigo, o contanto com ou-

tras perspectivas de militância. Do mesmo modo, outra mudança apontada por 

Pinafi (2011), é a reforma partidária que institui o multipartidarismo no Brasil. 

Com a ida de mulheres para o exílio, durante o período de ditadura ci-

vil-militar brasileira, aquelas que foram para países da Europa, assim como para 

os Estados Unidos, tiveram acesso a um novo debate sobre os direitos das mu-

lheres pois, deparam-se com a emergência de teorias feministas pautadas nas 

relações de gênero e as especificidades das mulheres. O que para as brasileiras 

era um debate novo, afinal, como aponta Céli Pinto, durante o período ditatorial, 

entre a militância de esquerda, “a luta de classes era a palavra de ordem e tudo 

que se afastasse dela tinha a cor da traição” (PINTO, 2003, p. 52). No entanto, ao 

chegarem no exílio, se deparavam com uma agitação social e cultural diferente 

daquilo que estavam acostumadas no Brasil, permitindo, que esses novos deba-

tes acerca do feminismo pudessem acontecer (PINTO, 2003). 

Esta nova configuração do feminismo ocidental, vai ser nomeado de 

Segunda Onda Feminista, reconhecendo uma nova face caracterizada por colocar 

em pauta questões como direitos reprodutivos, direito ao corpo, igualdade no 

mercado de trabalho, sexualidade, e outras questões que por muito tempo foram 

invisibilizadas. Assim, permeadas por essa nova configuração que as lésbicas co-

meçam a pautar sua homossexualidade dentro do movimento, defendendo a li-

berdade sexual e questionando as relações heterossexuais enquanto um sistema 

político que coloca as mulheres em um local de submissão perante os homens. 

No entanto, a presença lésbica dentro do movimento feminista, assim como no 

movimento homossexual, foi marcada por enfrentamentos e divergências, como 

veremos adiante. 

Concomitantemente com a ascensão da segunda onda do movimento 

feminista no Brasil, as lésbicas que já tinham uma militância homossexual em 

grupos mistos, começam a perceber a necessidade de aproximarem-se desta 

nova militância feminista. Em seu artigo intitulado “Memória Lesbiana: há 40 

anos surgia o Grupo Lésbico Feminista, o primeiro coletivo de ativistas lésbicas 
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do Brasil”, Miriam Martinho1 expõe suas memórias enquanto militante que par-

ticipou do início do movimento de lésbicas feministas, para abordar o surgi-

mento de tal organização. Segundo Martinho (2019): 

Em abril de 1979, editores do Lampião da Esquina convidaram as lésbicas do 
Somos, já em número significativo, a produzir uma matéria para o tabloide a 
ser publicada na edição de maio daquele ano. Aceitando o convite, extensivo a 
lésbicas de outros grupos, elas se reuniram no apartamento de uma das inte-
grantes do Somos, Teca, e, com a ajuda de uma jornalista, produziram o texto 
intitulado “Nós também estamos aí”. A matéria foi capa do Lampião da Es-
quina, número 12, com a chamada Amor entre Mulheres, e definida como a 
primeira vez que lésbicas se reuniram para falar e escrever sobre sua sexuali-
dade. (MARTINHO, 2019, p. 3)   

A partir desta reunião, as lésbicas que militavam dentro do Somos en-

tenderam a importância e a necessidade de um espaço para debaterem suas 

questões específicas, uma vez que, no grande grupo do Somos havia uma predo-

minância masculina que não permitia que isto acontecesse. Nesse sentido, deci-

dem criar mais um subgrupo dentro do grupo Somos, denominando-o de Facção 

Lésbico Feminista (LF). Como podemos ver no depoimento de Marisa Fernandes, 

uma das fundadoras do LF:  

Nossos companheiros gays eram muito machistas e preconceituosos com as 
mulheres, então tínhamos que enfrentar esse problema. Organizamos um sub-
grupo de lésbicas para combater o machismo, a lesbofobia e refletir sobre fe-
minismo dentro do SOMOS, bem como junto ao movimento feminista e a 
sociedade, assim surgiu o primeiro grupo organizado de lésbicas no Brasil, o 
LF. (FERNANDES, 2018, p. 17) 

Neste mesmo período, entendendo que apenas a militância homosse-

xual não lhes bastava, pois, por serem mulheres lésbicas não sofriam apenas com 

a lesbofobia2, mas também, com o machismo e sexismo, inclusive dentro do mo-

vimento homossexual, as lésbicas do Somos, aproximaram-se do movimento fe-

minista. No entanto, assim como no grupo Somos as mulheres enfrentavam o 

machismo e a misoginia, no movimento feministas as lésbicas iriam se deparar 

com outras formas de opressão, como a lesbofobia das feministas heterossexuais 

pois estas não queriam serem vistas como lésbicas e acreditavam que a presença 

de mulheres assumidamente lésbicas dentro do feminismo poderia espantar as 

 
1 Miriam Martinho foi militante do Somos e uma das fundadoras do LF, após o fim do mesmo, foi cofun-

dadora do Grupo de Ação Lésbica Feminista (GALF) que viria produzir os boletins ChanacomChana, e os 
periódicos Um Outro Olhar, fundando também a Rede de Informação Um Outro Olhar. 
2 Lesbofobia é considerada a negação da relação entre mulheres, que acaba por incluir o preconceito, a 

discriminação e o abuso contra mulheres que se relacionam afetivo/sexualmente com outras mulheres. Ape-
sar do termo lesbofobia ser recente, utilizaremos ele ao invés de homofobia por entender que as mulheres 

lésbicas sofrem discriminações diferentes dos homens gays. 



108 
 

mulheres periféricas e estigmatizar o movimento que estava começando a ga-

nhar força (FERNANDES, 2018). 

Conforme a reportagem “GALF 6 ANOS: Histórico do Grupo de Ação 

Lésbica Feminista”, assinado por Miriam no ChanacomChana, “seguindo uma 

perspectiva feminista, o subgrupo lésbico-feminista se aproxima do Movimento de 

Mulheres por ocasião do IIº Congresso da Mulher Paulista, em março de 1980” 

(CHANACOMCHANA, 1985, nº 8, p. 1), quando ainda faziam parte do grupo Somos. 

Em dezembro de 1979, as militantes do LF, a fim de começarem uma militância tam-

bém feminista, integram a coordenação do II Congresso da Mulher Paulista, que es-

tava programado para acontecer entre os dias 8 e 9 de março de 1980 na Pontifica 

Universidade Católica de São Paulo (FERNANDES, 2014, p. 129). 

Foi chamado para a organização deste congresso, qualquer grupo po-

lítico desde que realizasse algum trabalho com mulheres, o que resultou em mais 

de 51 grupos a fim de contribuir com a organização do congresso, entre eles gru-

pos estudantis, de periferia, sindicais, do movimento negro e, de Lésbica Femi-

nista (PINAFI, 2011). No entanto, a participação das lésbicas resultou em um 

grande desconforto para as feministas heterossexuais, que acreditavam que a 

presença de lésbicas na organização fosse espantar as mulheres de periferias do 

evento, além de “deslegitimar” o movimento feminista. 

Segundo Marisa Fernandes (2014), para contornar a situação entre as 

feministas lésbicas e heterossexuais, o LF optou por utilizar o nome do Grupo 

Somos, porém, continuavam pautando a questão da sexualidade e do prazer se-

xual da mulher como um direito a todas. Apesar disso, as lésbicas continuaram 

na organização do evento e logo na abertura do congresso, a fim de dar visibili-

dade a existência lésbica, expuseram no saguão do evento um painel intitulado 

“Amor entre Mulheres”.  

O painel produzido pelo LF, logo foi destruído tendo suas fotos rasgadas e 

jogadas pelo chão, o que deixou o clima entre as participantes ainda mais tenso 

(FERNANDES, 2014). Segundo Tania Pinafi (2011), outro fator que provocou a 

tensão entre as participantes do II Congresso da Mulher Paulista, foi as diferentes 

concepções político partidárias das organizadoras, causada pela grande diversi-

dade de grupos na organização. Para a autora, o fato de o evento ter como público 

um grande número de mulheres chamou a atenção dos partidos políticos que es-

tavam recém estruturando-se novamente e, “dentro desta conjuntura houve uma 

disputa em torno da hierarquia de bandeiras, dentre as chamadas lutas gerais 

(luta maior) versus lutas específicas (luta menor), entre as lideranças de es-

querda e as feministas” (PINAFI, 2011, p. 6-7). 
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Figura 01- Colagem feita pelo LF no II CMP – Marisa Fiori. 

 
Fonte: Acervo Um Outro Olhar disponível em Martinho (2019) 

 

As lésbicas, que inicialmente articulavam-se unicamente em um grupo de 

debate, buscaram se organizar para que conseguissem atuar no maior número 

de grupos possíveis, a fim de que assim pudessem pontuar as vivências lésbicas 

em mais espaços (FERNANDES, 2014). Apesar de não terem muito sucesso den-

tro desses grupos de debates, ao abordarem o II Congresso da Mulher Paulista 

no ChanacomChana, as militantes do GALF alegam que 

Se dentro do movimento homossexual brigávamos contra o sexismo, no movi-
mento feminista íamos começar a brigar contra o heterossexismo (briga que 
dura até hoje) e todas as suas implicações “reformistas”. No entanto, imbuídas 
do maior espírito cara de pau, entramos de “sola” no II Congresso da Mulher 
Paulista, entre arrepios, chiliques e a perplexidade irritada ou divertida das 
feministas heterossexuais (?), colocando a então “inusitada” questão da sexu-
alidade. Reinava um clima de grande confusão graças às tentativas de manipu-
lação das “bases femininas” por parte de grupos pretensamente populares que 
ameaçavam, e ainda ameaçam, a autonomia do movimento. De pronto, nos so-
lidarizamos com as outras feministas pela independência de nossas reivindi-
cações específicas, mas, mesmo assim, ainda parecíamos como OVNIS (objetos 
voadores não identificados), tanto que a jornalista Maria Carneiro da Cunha 
sentiu-se na obrigação de justificar nossa presença naquele evento, através de 
uma longa carta para uma sua amiga pouco acostumada ao trato com a 
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diversidade humana. De qualquer forma, saímos de lá fortalecidas e com bas-
tante ufanismo (CHANACOMCHANA, nº 3, maio de 1983, p. 2) 

Para Marisa Fernandes (2014, p. 130), “o LF teve mais êxito, pois levou 

um documento impresso, de forma que foi possível distribuir entre todas as par-

ticipantes durante o Congresso”. O documento citado por Marisa produzido pelo 

LF trata-se de uma manifestação contra a violência doméstica e sexual contra as 

mulheres. Segundo Fernandes (2018), este foi o primeiro documento feminista 

contra a violência sexual a circular entre as feministas paulistanas e foi uma ini-

ciativa lésbica. Vale destacar, que ao final do documento, é indicado organizações 

que poderiam auxiliar estas “MULHERES VIOLENTADAS...”.’ 

 

Figura 02: Documento Mulheres Violentadas. 

 

 
Fonte: Cópia cedida por Marisa Fernandes à Silveira-Barbosa (2019, p. 79) 
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De modo geral, a inserção das lésbicas dentro do movimento feminista, 

através do II Congresso da Mulher Paulista, apesar de conflituosa, auxiliou o LF 

a compreender a importância da dupla militância da qual se propunham. Con-

tudo, para muitas feministas heterossexuais continuavam a acreditar que a pre-

sença de lésbicas iria “deslegitimar” o movimento feminista. 

Este pensamento era baseado na construção de um discurso masculino 

que, na busca de deslegitimar o movimento feminista e continuar exercendo o 

poder sob as mulheres, criam narrativas que as colocam temor, como o argu-

mento que “toda feminista é sapatão”. Norma Mogrovejo (2004), ao teorizar so-

bre a opressão sofrida pelas lésbicas, argumenta que a sociedade heterossexual 

teme a lesbianidade, pois, teme a união e a autonomia de mulheres, mesmo que, 

não necessariamente, elas sejam orientadas pela homossexualidade. 

A jornalista, feminista e heterossexual, Maria Carneiro da Cunha, teve 

sua carta publicada na edição única do jornal ChanacomChana, ao problematizar 

tal conflito. Segundo a jornalista, 

As feministas já foram chamadas de histéricas, mal-amadas, divisionistas, des-
viacionistas, burguesas, pequeno-burguesas alienadas (epítetos curiosamente 
lançados por outros burgueses e pequeno-burgueses que agem como se fos-
sem os cães de guarda de um proletariado ao qual não pertencem). Mas uma 
das confusões mais comuns é chamar as feministas genericamente de anti-ho-
mem. Obviamente, isso envolve uma grande má-fé, porque quem conhece a re-
alidade, sabe muito bem que há de tudo: casadas, com filhos, sem filhos, 
solteiras, separadas, divorciadas, felizes, infelizes, mal e bem-amadas, etc. Mas 
o que há ainda por trás dessa generalização é um preconceito ainda muito mais 
terrível contra as lésbicas, uma espécie de anátema, utilizado por tabela para 
desacreditar o feminismo. (CHANACOMCHANA, 1981 ed. 1, p. 3) 

De acordo com Navarro-Swain (2004), a heterossexualidade é mol-

dada desde a infância, e mantida pelas redes educacionais, simbólicas e religio-

sas, na intenção de convencer mulheres, a respeito da existência de um destino 

biológico. Este “destino” passa a ser naturalizado culturalmente, desempe-

nhando um papel fundamental para a manutenção do patriarcado, fazendo com 

que as mulheres garantissem a reprodução dos seres humanos, e assegurando-

as ao espaço privado, domesticando suas emoções e desejos. De encontro a esse 

pensamento, Navarro-Swain (2004) vai argumentar que um dos efeitos políticos 

das lésbicas é justamente a recusa do patriarcado em seu princípio, ou seja, a 

rejeição a domesticação do desejo, da emoção, e do corpo definido ideologica-

mente como feminino.  

Nesse sentido, ao argumentar que “as lésbicas são perseguidas: porque 

se negam a encarnar os papéis que lhes destinam e os subvertem” 

(CHANACOMCHANA, 1981, p. 3), Maria Carneiro da Cunha manifesta, apesar de 
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ser heterossexual, demonstra possuir a consciência da qual as lésbicas buscavam 

instigar dentro do movimento feminista. Demonstrando também, a necessidade 

da problematização da heterossexualidade obrigatória, luta historicamente pro-

tagonizada pelas lésbicas (RICH, 2012). 

Ao compreenderem a dualidade de suas opressões enquanto mulheres 

e lésbicas, perceberam que não conseguiriam seguir suas militâncias separada-

mente nem, tão pouco, optar por uma militância só, afinal, entendiam a necessi-

dade de levar o debate feminista para dentro do movimento homossexual, 

fazendo com que seus companheiros de militância percebessem seus privilégios 

enquanto homens, assim como, que os mesmos entendessem que a homofobia 

está diretamente ligada ao machismo e, dessa forma, os próprios gays também 

eram prejudicados com este sistema. 

Neste mesmo seguimento, percebiam da importância de levar para o 

movimento feminista a pauta da homossexualidade, reivindicando uma liber-

dade sexual e, também, combatendo a violência sexual. Outra importante reivin-

dicação trazida pelas lésbicas do LF, era contestar a heterossexualidade 

enquanto obrigatória e naturalizada. Entendiam, assim como Monique Wittig 

(2006), a heterossexualidade3 enquanto um regime político baseado na submis-

são e apropriação das mulheres, desse modo, para que pudessem construir uma 

sociedade com princípios feministas, ou seja, de igualdades de direitos e livre de 

dominações, seria preciso romper com este regime político, assim como fizeram 

as lésbicas. 

Nessa perspectiva, a lesbianidade, como aponta Navarro-Swain (1999), 

surge no movimento feminista como a radicalização extrema da rejeição do pa-

triarcado, na qual propõe o separatismo na vida social, ou seja, a criação de es-

paços onde os valores masculinos sejam extintos, criando assim, uma utopia 

moderna onde a violência e o poder não teriam lugar de existência ou expansão. 

Dessa forma, por apresentar essa divergência de posicionamentos e ideais, o LF 

que, até então era um subgrupo dentro do Somos, resolveu buscar sua autonomia 

e assim, criaram o Grupo Lésbico Feminista, que como o anterior, também seria 

popularmente conhecido como LF. Com o objetivo de comunicar ao Movimento 

Homossexual em geral, os motivos da separação das lésbicas do Somos, o Grupo 

Lésbico Feminista publicou uma carta no jornal Lampião da Esquina, como po-

demos ver abaixo:  

 

 

 

 
3 Vale destacar, que ao longo das publicações do ChanacomChana, podemos encontrar debates que proble-
matizam a heterossexualidade enquanto algo natural a todas as pessoas. Inclusive, citando e indicando as 

obras de Monique Wittig e Adrienne Rich.  
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São Paulo, 19 de maio de 1980 

Ao Movimento Homossexual: 

Em reunião geral no Mistura Fina, dia 17 de maio, o grupo Lésbico-Feminista 
separou-se do grupo Somos. Assumimos esta posição com base em experiên-
cias concretas de mais de um ano de trabalho e através das quais acreditamos 
hoje poder afirmar que: 

a participação de lésbicas em grupos mistos tem impedido o desenvolvimento 
de uma consciência feminista, essencial a nosso ver, para o próprio M.H. Dada 
à especificidade da discriminação que sofremos enquanto mulheres e homos-
sexuais, consideramos o processo de afirmação somente possível em reuniões 
separadas das dos homens. As mulheres não podem descobrir o que tem em 
comum a não ser em grupos só de mulheres.  

É falsa a ideia de que um grupo homossexual precise de lésbicas para levar a 
questão feminista. Sempre nos colocaram a necessidade de existirem mulhe-
res no grupo para ensinar feminismo e apontar atitudes machistas. Achamos 
que a conscientização, embora em níveis diferentes para homens e mulheres 
se dá da mesma forma, isto é, por meio de leituras, pesquisas e da reflexão con-
tínua sobre a reprodução dos papeis heterossexuais de masculinidade e femi-
nilidade. Acreditamos ainda que qualquer grupo realmente interessado em 
feminismo, pode iniciar uma discussão sobre o tema independente da partici-
pação de mulheres. Inclusive, a presença de lésbicas não só não implica numa 
postura feminista como tão pouco serve como uma estratégia de combate ao 
machismo que todos reproduzimos. 

os grupos formados exclusivamente por lésbicas ou bichas não dividem o M.H., 
pelo contrário, podem enriquecê-lo, apontando novas propostas na direção de 
um verdadeiro crescimento da consciência homossexual. A nossa atuação ex-
terna, participação em congressos e manifestações, vem demonstrar não haver 
qualquer empecilho no sentido de uma ação conjunta desde que sejam preser-
vados nossos objetivos e autonomia. 

Temos a oferecer, para troca de informações, uma prática de atividades, efetu-
adas desde maio de 79, que inclui contatos com outros grupos discriminados 
(grupos feministas) e um processo efetivo de aglutinação de mulheres homos-
sexuais. Grupo Lésbico-Feminista (LAMPIÃO DA ESQUINA, 1980, n. 25, p. 8) 

Como podemos perceber na carta feita pelo Grupo Lésbico Feministas, 

ao anunciarem sua saída, as lésbicas tinham convicção da necessidade de um es-

paço restrito a mulheres lésbicas para poderem debater suas particularidades. 

No entanto, entendiam esta separação como algo positivo para o Movimento Ho-

mossexual Brasileiro (MHB), afinal, ao discutirem separadamente suas necessi-

dades e planos de atuações, poderiam avançar com o MHB, desenvolvendo um 

verdadeiro crescimento da consciência homossexual que não contemplassem só 

os homens. 
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Apesar das lésbicas militantes pelo LF terem expressado suas razões 

para buscarem autonomia, alguns grupos do Movimento Homossexual Brasileiro 

não foram muito receptivo. Estes grupos de militância homossexual, não enxer-

gavam nessa divisão uma situação benéfica ao MHB, pois, entendiam a criação de 

um grupo formado apenas por lésbicas como “divisionista”, ou seja, as lésbicas 

estariam dividindo o movimento, ao invés de estarem seguindo o ideal de que 

deveriam unir forças para uma causa maior. Como podemos perceber no relato 

do GALF publicado no ChanacomChana: 

Nossa separação dos homens, naquela época em que se supunha poder haver 
uma igualdade no encaminhamento das questões das lésbicas e das bichas, foi 
considerada separatista, divisionista e radical, adjetivos estes que ainda nos 
acompanham, agora em outras instâncias. Mas, acontece que, já naquele ano, 
percebíamos a grande diferença em ser uma mulher lésbica em nossa socie-
dade falocrática e ser um homem bicha nesta mesma instituição. 
(CHANACOMCHANA, 1983, p. 2) 

O Grupo Lésbico Feminista como grupo autônomo, continuou sua mi-

litância debatendo sobre as especificidades enquanto mulheres e lésbicas num 

viés feminista. No entanto, o grupo não permaneceu ativo por muito tempo, 

tendo se encerrado nos últimos meses do ano de 1980, em razão de divergências 

internas, encontrado seu fim. Esse encerramento fez com que as militantes que 

nele atuavam, migrassem para outros grupos feministas, ou criassem grupos vol-

tados a militância lésbica. No entanto, algumas lésbicas, com destaque para Rosely 

Roth e Miriam Martinho, optaram por dar continuidade ao Grupo Lésbico Femi-

nista, porém, com uma nova perspectiva e assumindo posteriormente o nome de 

Grupo de Ação Lésbica Feminista – GALF (LESSA, 2008; MARTINS, 2017).  

Dando seguimento na militância lésbica com o Grupo de Ação Lésbica 

Feminista, como podemos ver no relato de Miriam Martinho, cofundadora do 

GALF, o grupo foi responsável pela: 

organização que voltou a produzir a publicação Chanacomchana, como bole-
tim, construiu a primeira biblioteca sobre a temática lésbica no Brasil, fez as 
primeiras reivindicações junto a políticos pelo combate contra a discrimina-
ção, as primeiras articulações entre ativistas lésbicas em nível internacional 
(em particular da América Latina), as primeiras aparições públicas nos meios 
de comunicação nacionais (mídia impressa e televisiva) e permaneceu atuante 
durante praticamente toda a década de oitenta (1981-1989), ao contrário das 
outras poucas organizações lésbicas da época que tiveram vida efêmera 
(MARTINHO, 2012). 

Considerando o relato de Miriam Martinho sobre a atuação do Grupo 

de Ação Lésbica Feminista, podemos vislumbrar a importância e pioneirismo do 

grupo para a militância lésbica brasileira. Articulando contato com grupos de 
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militância de outros países, seja na América Latina quanto na Europa, o GALF conse-

guiu expandir seus debates e consequentemente, dialogar com novas perspectivas 

de ativismo de lésbicas feministas. Esses estreitamentos entre os grupos lésbicos e 

feministas de outros países, possibilitou que o GALF criasse a primeira biblioteca so-

bre lesbianidade no Brasil, pois com esse intercâmbio de ideias e saberes, as lésbicas 

estrangeiras acabavam mandando boletins, livros, revistas sobre lesbianidade para 

o GALF, que posteriormente disponibilizava para as suas leitoras. 

 

Considerações Finais 

 

Como podemos ver ao longo deste capítulo, o movimento de lésbicas 

feministas foi – e ainda é – formado por resistências. Para mulheres que rompem 

com a heterossexualidade compulsória, as punições sociais são ainda mais fortes 

e podem vir inclusive de movimentos sociais que deveriam ser aliados, a exemplo 

do movimento homossexual que explanava seu machismo e misoginia, e do movi-

mento feminista, que explanava sua lesbofobia. Sendo assim, foi - e ainda é - de 

extrema importância que exista um movimento de lésbicas feministas, para que 

nós possamos reivindicar nossas particularidades de mulheres lésbicas, que pos-

samos nos sentir representadas por outras que entendem nossas lutas diárias. 

Vale destacar que aqui, pude abordar apenas um recorte do início do 

movimento de lésbicas feministas no Brasil e como este foi construído articu-

lando com outros movimentos sociais, no entanto, centenas grupos lésbicos fo-

ram surgindo ao longo da década de 1980 até os dias atuais. Demonstrando 

assim, a importância e a necessidade de se (re)pensar os direitos e reivindicações 

para mulheres lésbicas, e como estes devem ser pautados nas nossas existências 

enquanto mulheres lésbicas e não apenas como mulheres ou como homossexu-

ais, pois como diria Audre Lorde, não há hierarquias de opressão.  
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VIOLÊNCIAS CONTRA AS MULHERES NO 
BRASIL: APORTES EPISTEMOLÓGICOS 

KATHLEN LUANA DE OLIVEIRA 

Introdução  

 

As violências marcam a existência de mulheres. Violências são as mar-

cas que atravessam o corpo, as histórias, a vida das mulheres. Somos a mulher 

morta por seu companheiro que se torna a imensa estatística de crime de femi-

nicídio; somos as meninas violadas por pessoa próximas de “confiança”; somos 

as trabalhadoras exploradas recebendo salários inferiores aos homens; somos as 

mulheres que produzem conhecimento, mas não possuem reconhecimento de 

suas descobertas. Enfim, violência mata, e, além disso, impede, cerceia, invisibi-

liza, explora e delimita a própria existência.   

Enunciar qualquer discurso sobre violência é uma tarefa complexa e 

imersa em riscos de simplificações. E, ainda, falar de violências no Brasil significa es-

tar ciente dos contextos, dos sujeitos, das estruturas, das organizações sociais, das 

diferenciações econômicas, das colonizações, dos autoritarismos, do patriarcado, do 

sexismo. Há múltiplas raízes que não podem ser simplificadas para começar esse de-

bate. Todavia, por mais ingrata que possa parecer debater violência, trata-se de algo 

necessário e urgente. Como modificar relações e estruturas se os olhos não enxer-

gam o que fere, o que mata, o que humilha, o que explora? 

A partir dessa complexidade, o presente texto almeja apresentar alguns 

caminhos para se debater violências contra as mulheres no Brasil. Esses caminhos 

aqui indicam percursos epistemológicos, isto é, saberes que auxiliam problematizar 

compreensões de violência, almejando romper com discursos fixos ou simplistas so-

bre estas. Essa simplificação emerge em discursos de senso comum que tornam a 

própria violência algo natural, algo com que a gente se acostuma.   

Como indica Hannah Arendt (1994), ao falar dos assuntos públi-

cos/políticos, a violência precisa ser compreendida para que ela não seja refém 

de armadilhas de simplificação, de superficialidade, ou ainda, para que ela não 
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seja reduzida como destino irremediável da humanidade. Arendt impulsiona a 

reflexão de que, caso não haja esforço em compreender, as diversas teorias e dis-

cursos existentes justificam e glorificam a violência. Então, esse é o objetivo deste 

texto, buscar compreensões para fomentar debates que não glorifiquem e justi-

fiquem as violências contra as mulheres. 

 

Pressupostos epistemológicos 

 

O primeiro pressuposto é compreender como as violências são 

estruturadas dentro da lógica de gênero. Há processos históricos que sedi-

mentaram a compreensão do “ser” mulher como algo universalizável. Seria pos-

sível uma categoria “mulher” que seja genérica? E essa “mulher universal” como 

um ser cheio de qualificações e objetificações? Ou ainda como as singularidades 

são formadas numa lógica que tenta torná-las um ser genérico? “O gênero é so-

cialmente construído, desde que se considere o substrato material – O CORPO – 

sobre o qual a sociedade atua” (SAFFIOTI, 2009, p. 1).  

Nessa direção, falar de violências contra as mulheres é compreender o 

debate de gênero que é o “mundo” inventado antes da gente; são as relações postas 

antes da gente; são os discursos, as ações, as estruturas que tentam se passar por 

natural, mas são inventadas para tentar determinar onde se deve ficar, o que se 

deve sentir, o que se deve desejar, o que se pode alcançar. É uma invenção sobre 

quem nós somos tentando impedir de se imaginar ser além do que foi pensado. 

A mulher não se define nem por seus hormônios nem por misteriosos instintos 
e sim pela maneira por que reassume, através de consciências alheias, o corpo 
e sua relação com o mundo; o abismo que separa a adolescente do adolescente 
foi cavado de maneira acertada desde os primeiros anos da infância; não há 
como impedir mais tarde que a mulher não seja o que foi feita e ela arrastará 
sempre esse passado atrás de si; pesando-se com esse passado, compreende-
se com clareza que seu destino não se acha fixado na eternidade. Por certo, não 
se deve crer que baste modificar-lhe a situação econômica para que a mulher 
se transforme: esse fator foi e permanece primordial de sua evolução; mas en-
quanto não tiver acarretado as consequências morais, sociais, culturais etc. 
que anuncia e exige, a nova mulher não poderá surgir [...] (DE BEAUVOIR, 
2016, p. 550-551, v. II). 
 

Se, de um lado, as violências justificam-se e efetivam-se sobre um 

corpo, sobre identidades ocorrendo sobre um “ser” mulher visto com objeto, su-

balterno, um ser para a exploração e violação; de outro lado, as violências são 

distintas quando as pessoas, as mulheres, são mais que estatísticas, são situadas 

em contextos hierarquizados. O ser no mundo não é algo separado da identidade 

das mulheres. Violências contra mulheres negras são diferentes de violências 

contra mulheres brancas; violências contra mulheres pobres são diferentes do 

que violências contra mulheres ricas. 
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O tornar-se mulher é singular e também político. A identidade passa 

por questionamentos nas experiências de vida e morte, porém, historicamente, 

demonstraram-se as normatizações, as regulações, as naturalizações sobre a ma-

ternidade, sobre a liberdade sexual o que implica diretamente em restrições à 

individuação política das mulheres. O gênero, codificado por categorias de mães-

virgens, santas, putas ou bruxas, é subsumido politicamente, tolhendo, modifi-

cando pertencimentos, relacionamentos, identidades. Identidades que são regi-

das pelo medo e pela violência.   

Embora a “condição” mulher seja utilizada como critério de uma ten-

tativa de justificativa das ações cometidas, embora o corpo biológico pareça algo 

“em comum” de estruturas que matam, silenciam, exploram, as violências reque-

rem ser situadas em lugares sociais, econômicos, políticos, raciais. Há interseções 

que não podem ser negadas. A existência não é algo segregado como a teoria 

gosta de explicar. Ser negra não é um atributo do ser mulher. Ser indígena não é 

um atributo do ser mulher. Há uma constituição da própria identidade que revela 

como as violências se constroem exatamente sobre essas identidades. É nesse 

sentido que nos alerta Lélia González: 

Embora pertençamos a diferentes sociedades do continente, sabemos que o 
sistema de dominação é o mesmo em todas elas, ou seja: o racismo, essa ela-
boração fria e extrema do modelo ariano de explicação cuja presença é uma 
constante em todos os níveis de pensamento, assim com parte e parcela das 
mais diferentes instituições dessas sociedades. [...] o racismo estabelece uma 
hierarquia racial e cultural que opõe a ‘superioridade’ branca ocidental à ‘infe-
rioridade’ negroafricana. A África é o continente ‘obscuro’, sem uma história 
própria (Hegel); por isso, a Razão é branca, enquanto a Emoção é negra. Assim, 
dada a sua ‘natureza sub-humana’, a exploração sócio-econômica dos amefri-
canos por todo o continente, é considerada ‘natural’. (GONZALEZ, 1988a, p. 77) 

A condição de ser mulher é o lugar no qual a violência se operaciona-

liza. Analisar essa condição não é retirar as características humanas das mulhe-

res, ou ignorar contradições, assimilações das estruturas violentas. Assim, 

Saffioti (2002) considera que a expressão “violência contra mulher” é limitadora, 

pois considera que o conceito de “gênero” amplia essa noção. Violências que atin-

gem às mulheres abrangem crianças, idosas, pessoas com necessidades especi-

ais, que se situam no mundo doméstico e no mundo público.   

Quando se adota a expressão-título violência contra a mulher ganha-se um espaço 
para além da violência doméstica, mas se perde grande parte da violência de gê-
nero contida especificamente nas violações dos direitos de crianças e adolescentes, 
assim como de idosos, por parte, sobretudo, de agressoras. [...], na quase totalidade 
dos casos, o agressor é homem. Isso não é difícil de compreender, pois faz parte da 
lógica patriarcal de gênero: o patriarca detém o “direito” à posse, inclusive sexual, 
de sua prole, especialmente da feminina, o que conta na defesa do uso da expressão 
violência contra a mulher. (SAFFIOTI, 2002, p. 324) 
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Contra todas as idealizações do ser mulher, a própria mulher é situada 

no mundo, por ser um ser humano. E, nesse existir, perceber como as amarras 

das violências colonizam as próprias identidades é romper com o senso comum 

que mantém lógicas externas e internalizadas. Há estruturas de domínio-subor-

dinação, mando-obediência que são apresentadas como “pertencentes” às expe-

riências do ser mulher. Assim, em seu texto “ontogênese e filogênese” do conceito 

de gênero, Saffioti (2009) traz importantes percursos sobre esse conceito e é 

possível verificar os imensos debates decorrentes. Aqui, para este texto, gênero 

é a construção sobre corpos, essencializado, colonizando sua biologia e delimi-

tando funções sociais, possibilidades intelectuais, significações, sentidos, dese-

jos, relações e estruturas sociais, econômicas, políticas e religiosas. Debater 

sobre gênero é perceber como sobre o corpo/subjetividades são construídos dis-

cursos de cativeiros das possibilidades de vida. 

Se as questões de gênero já evocam um imenso debate, falar de violên-

cia não é algo pacífico e isento de riscos. Há várias definições de violência. De-

pendendo da área na qual se analisa, há respostas e percepções distintas. Assim, 

um segundo aspecto epistemológico que aqui se quer identificar é a importância 

de não naturalizar os acontecimentos e fatos violentos. Há de se enfrentar os dis-

cursos e as ações que naturalizam a violência. Pode-se perceber tal retórica pre-

sente em expressões como “o ser humano é violento por natureza”; “sempre foi 

assim”, “faz parte da índole”.  Num sentido amplo, não se pode ignorar que vio-

lência faz parte dos assuntos humanos e está presente nas relações e formas de 

organização da vida. Como exemplifica Minayo: 

Não se conhece nenhuma sociedade totalmente isenta de violência. Ela con-
siste no uso da força, do poder e de privilégios para dominar, submeter e pro-
vocar danos a outros: indivíduos, grupos e coletividades. Há sociedades mais 
violentas do que outras, o que evidencia o peso da cultura na forma de solução 
de conflitos. (MINAYO, 2005, p. 23) 

Contudo, ao atribuir uma naturalidade à violência, ocorre uma espécie 

de sacralização, sedimentação. E, contra algo natural, haveria apenas remedia-

ções. Cabe problematizar que violências são decorrentes das construções huma-

nas sobre o corpo, sobre as formas de se viver em sociedade, sobre as formas de 

relacionamento, sobre a produção e a organização econômica e simbólica da 

vida. Historicamente, os grupos humanos estabeleceram hierarquias, valorações 

que atribuem funções e lugares; capturam sentidos e desejos. Nada disso é natu-

ral, é criado, produzido, recriado. Assim, violência está relacionada às constru-

ções humanas. 

Ivone Gebara (2000) identifica que esse processo de naturalização é con-

solidado pelas estruturas religiosas cristãs. Há uma explicação/hermenêutica 
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consolidada das experiências bíblicas. Essa interpretação apresenta uma onto-

gênese e uma finalidade do ser humano, que envolvida pela aura sacra e metafí-

sica, boicota novas possibilidades em ser humano e relacionar-se com o mundo. 

Há categorias que atravessam as construções teológicas naturalizadas e sexistas 

como maternidade, prostituição, santidade e bruxaria, as quais são desconstruí-

das por Elisabeth Schüssler-Fiorenza (1992), Rosemary Radford Ruether (1993) 

e mesmo pela Ivone Gebara em seu debate sobre uma fenomenologia feminista 

do mal.  

Gebara denuncia exatamente a hermenêutica cristalizada pela cultura e 

por instituições que pautam a mulher santa maternal, pura, dedicada, doméstica con-

tra a mulher nua, pecadora, vaidosa, que tem iniciativa. Romper com essa interpre-

tação é fundamental para qualquer discussão de gênero. Há inúmeras mulheres nos 

relatos bíblicos que precisam ser resgatadas do discurso hegemônico. E, nessa hege-

monia, justificam-se violências pelo fato de uma não adequação ao modelo daquilo 

que se postula como destino único, finalidade única do ser humano.   

A tarefa epistemológica não é desmascarar nossas utopias, desvendar nossos 
sonhos ou destruir a poesia de nossa existência. Sua tarefa é mostrar que o 
“conhecimento” no sentido religioso pode ser um caminho de Justiça e de 
Amor, ou de Submissão e Injustiça, se não estivermos atentas(os) para o fato 
de que contém uma força incrível. E a força de nossos sonhos e crenças pro-
fundas, do fio que interliga todos os elementos de nossa vida e ajuda a cons-
truir o sentido dado a nossa existência. Nossos sonhos podem ser aprisionados 
e manipulados, nosso desejo de justiça e amor reduzido à obediência de nor-
mas e nossa capacidade criativa submetida ao temor de uma certa concepção 
de pecado ou de Deus. (GEBARA, 1997, p. 27) 

Um terceiro aspecto epistemológico é o exercício de nomear violên-

cias e romper possíveis “romantizações”, esquecimentos e invisibilizações. Por 

mais difícil que seja falar do que dói, machuca, mata, explora, as diferentes formas de 

violência precisam ser compreendidas para não serem confundidas com outras 

ações e outros discursos. Historicamente, atos violentos eram sinônimos de educa-

ção, de amor, de progresso. Identificar o que é não é uma tarefa fácil, pois as “flexibi-

lizações” e a multiplicidade de sentidos levam a uma compreensão de violência como 

algo que faz parte, algo que é necessário. Ao contrário disso, as lutas por direitos 

apontam o quanto chamar a violência de violência possibilita acionar mecanismos 

jurídicos de proteção e fomenta práticas educativas de desconstrução. Nomear e nar-

rar as experiências que nos cercam não é algo isento de dor em si. As violências con-

tra as mulheres são múltiplas, e parece ainda uma sobrecarga entrar na “disputa” de 

se afirmar o que aconteceu. 

Seguindo a interpretação benjaminiana, ao falar das violências das ex-

periências totalitárias, é preciso pronunciar uma palavra corrosiva e impetuosa, 
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que subverte o ordenamento tranquilo do discurso estabelecido; subversão é 

tanto mais violenta quanto ela é também o lembrar de uma promessa e de uma 

transformação radical do futuro. Paradoxal é lembrar, pois funda a visão do fu-

turo e não a nostalgia do passado. Há uma aposta num despertar, uma aposta na 

narração e na comunicação como se isso desenhasse ainda a figura frágil de uma 

possível humanidade. Há ainda que nomear aquilo que nunca se conseguirá re-

almente dizer e, por isso mesmo, aquilo que “nos proíbe de nos calarmos e de nos 

esquecermos” (BENJAMIN, 1985, p. 156) e, ao mesmo tempo, o que se quer lem-

brar, as experiências de violência, carrega em si uma vontade de esquecer.  

Nessa lógica, a sociedade, e, em especial, as mulheres precisam nomear 

e narrar as experiências doloridas, sofridas. Sem dar nome ao que se é, não há 

como romper com o que virá e continuará vindo. Essa situação é experienciada 

de forma contundente em violências do tipo sexual. O silêncio imposto pela mo-

ral, pela cultura, pelos costumes, pelo sexismo facilita a continuidade dessa vio-

lência. Como palco de disputa discursiva, narrativa, além das lutas contra o 

esquecimento, contra a distorção, há na memória a luta contra a totalidade de 

uma história, contra uma “história oficial” que tira das pessoas de agora a possi-

bilidade de narrar as suas experiências. 

A ideia central e principal objetivo [...] é refletir sobre a necessidade de darmos 
nomes às diferentes formas de violência e, com isso, localizarmos tais manifes-
tações em tudo aquilo que reduz um sujeito à condição de objeto... essas são 
premissas básicas para a compreensão da temática (que se manifesta de dife-
rentes maneiras, pelo racismo, sexismo, abuso, assédio, exploração...). Diferen-
tes maneiras, mas que carregam consigo uma similaridade: todas retiram o ser 
humano de sua condição de inalienável dignidade e o colocam sob a condição 
de objeto da maldade (do gozo) do Outro. [É preciso reconhecer] os sujeitos 
como sujeitos de direitos, de história, de si, enfim. É por isso que entendemos 
que precisamos nomear as violências para podermos compreendê-las e com-
batê-las. (HINTZE, 2019, p. 1-2) 

Conjugado com o exercício de nomear, a quarta tarefa epistemoló-

gica é ampliar a compreensão de violência percebendo inter-relações psi-

cológicas, econômicas, raciais, políticas, simbólicas, sociais, religiosas, 

estéticas. O resultado visível de morte ou as marcas físicas são, de certa forma, 

mais denunciados e anunciados nos noticiários e nas estatísticas. Há certa redu-

ção moral da violência que é vista como prática de sujeitos isolados que possuem 

uma “maldade” intrínseca ou mesmo uma loucura, um ser humano que não “fun-

ciona direito”. Violência é mais que fruto dessas condições morais e não pode ser 

considerada um fenômeno isolado. Marilena Chauí afirma que  

Fundamentalmente, a violência é percebida como exercício da força física e da 
coação psíquica para obrigar alguém a fazer alguma coisa contrária a si, 
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contrária aos seus interesses e desejos, contrária ao seu corpo e à sua consci-
ência, causando-lhe danos profundos e irreparáveis, como a morte, a loucura, 
a autoagressão ou a agressão aos outros (CHAUÍ, 2000, p. 432). 

Todavia, há inúmeras formas de violência que culminam em morte ou 

na exploração de um ser humano por outro. Aqui se propõe pensar violências 

que estruturam a vida. Há violências que ocorrem no mundo doméstico, nas re-

lações intersubjetivas. São violências morais, psicológicas, físicas, sexuais, patri-

moniais. A luta de Maria da Penha com a criação da lei no Brasil problematizou a 

visão parcial da violência dentro de relações domésticas. E mesmo com inúmeros 

avanços, a violência doméstica ainda se revela complexa e de difícil enfrenta-

mento. Afinal, além de processos de judicialização, repreensão, é urgente a mu-

dança preventiva, educativa. A luta pela vida começa antes que a violência se 

efetive. Para Rita Segato (2003), os lugares privados e familiares potencializam 

a violência de gênero. A lógica da normalidade de uma hierarquia funciona como 

um cimento nas relações interpessoais. Para Suely Almeida, as estruturas de po-

der e de dominação assentadas pelas lógicas patriarcais  

[...] fornece[m] a base legitimadora para as relações de força. Na violência de gênero 
em relações íntimas, a dimensão simbólica é potencializada, por ser um problema 
circunscrito a um espaço fechado, ambíguo, fortemente estruturado no campo axio-
lógico e moral, no qual as categorias de conhecimento do mundo contêm tendencial-
mente, maior peso emocional do que cognitivo (ALMEIDA, 2007, p. 29). 

Há violências no mundo público, político. Mulheres foram perseguidas, 

torturadas, estupradas em períodos ditatoriais. Quando mulheres assumem lide-

ranças na luta por direitos, a violência de gênero ocorre. Isso sem mencionar que 

cargos públicos majoritariamente ocupados por homens fazem com que ações, de-

cisões mantenham o mundo a partir de sua perspectiva.  As experiências de vio-

lência de Estado trazem a face sexista que não pode ser ocultada nem esquecida.  

[...] A demonização das mulheres 'piores que os homens' se repete num relato 
de Liliana Chiernajowisky que se refere ao ano de 1977, quando estava presa 
no cárcere de Villa Devoto (Buenos Aires). [...] ela contou que o chefe [...] disse 
(quando viu as presas políticas chegarem no presídio): preferia que me man-
dassem todos os líderes guerrilheiros do que ter que lidar com estas loucas. As 
mulheres são piores, quando acreditam em algo o levam nas entranhas. Os ho-
mens são mais razoáveis. (ANDÚJAR et al., 2009, p. 29) 

Há violências no âmbito econômico, mulheres são exploradas, sua 

força de trabalho é explorada na limpeza de casas, no trabalho não reconhecido.  

Há violências sexistas-raciais-econômicas, que constroem visões da mulata e da 

empregada. O “endeusamento carnavalesco” da mulata acaba “no momento em 

que ela se transfigura na empregada doméstica” (GONZALEZ, 1983, p. 228).   
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É inegável que o feminismo como teoria e prática tem desempenhado um pa-
pel fundamental em nossas lutas e conquistas, na medida em que, ao apresen-
tar novas perguntas, não só estimulou a formação de grupos e redes, mas 
desenvolveu a busca de uma nova forma de ser mulher. Ao centralizar sua aná-
lise em torno do conceito de capitalismo patriarcal (ou patriarcado capita-
lista), evidenciou as bases materiais e simbólicas da opressão das mulheres, o 
que constitui uma contribuição de crucial importância para o encaminha-
mento de nossas lutas como movimento. (GONZALEZ, 1988b, p. 134.) 

Há violências no mundo acadêmico e científico, pesquisas, descober-

tas, escritos, publicações, não são atribuídos às autoras. A estrutura de produção 

do conhecimento privilegia quem não possui obrigações maternais e/ou de cui-

dado com a vida.  Há violências no campo simbólico, comunicativo e religioso, 

mulheres são retratadas a partir de sua sexualidade explorada, a partir de uma 

moralidade do sacrifício de si, de doação de si, de docilidade. Há violências esté-

ticas sobre corpos que colonizam desejos, invadindo as identidades de tal jeito 

que parece ser difícil não querer se enquadrar num ideal de beleza para ser 

amada. As violências ocorrem quando se tenta apagar a presença das mulheres 

as lutas, na história; quando há exploração, abuso, violação, quando há medo, do-

minação, morte. 

A quinta tarefa epistemológica é um diálogo ampliado com o pen-

samento de Hannah Arendt. Quando Arendt escreve sua obra Sobre Violência 

(1994), refere-se à violência de Estado e às experiências do totalitarismo vividas 

por ela. Contudo, aqui se quer trazer outros horizontes para essa compreensão, 

possibilitando que outras esferas – o mundo privado, doméstico, intersubjetivo 

– possam ser problematizados. 

Segundo Arendt, na tradição do pensamento político, o significado de 

poder ficou limitado a um instrumento de dominação, a imposição de uma von-

tade, delimitando “quem domina quem”. Essa equação entre poder e violência 

parece prevalecer sobre outras formas de compreender poder. “A violência como 

a mais flagrante manifestação de poder” (ARENDT, 1994, p. 31-32).  A violência 

como pré-requisito do poder já encontra subsídios na noção de poder absoluto 

(Jean Bodin; Thomas Hobbes). Na antiguidade grega, havia formas de governo 

que eram sinônimos de dominação: monarquia, oligarquia, aristocracia e até 

mesmo democracia, isto é, onde os poucos, os melhores ou a maioria comanda-

vam. Além disso, a influência da tradição judaico-cristã com a “concepção impe-

rativa da lei” trouxe a compreensão dos mandamentos de Deus como uma 

relação de comando-obediência. 

A essas tradições somam-se as modernas concepções científicas e filo-

sóficas, cujo caminho aponta para a mesma direção: a violência é definida como 

inerente ao ser humano e até benéfica, pois têm a capacidade de criar. O progresso 

e a evolução estão atrelados ao instinto de dominação; referem-se a uma 
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agressividade inata do ser humano. Arendt se opõe ao reducionismo da política à 

dominação, procurando resgatar a diversidade autêntica dos assuntos políticos. 

“Somente quando os assuntos políticos deixarem de ser reduzidos à questão do 

domínio é que as informações originais no âmbito dos assuntos humanos apare-

cem, ou, antes, reaparecem, em sua autêntica diversidade” (ARENDT, 1994, p. 36). 

Violência é instrumental, sempre será necessário justificá-la. Todavia, 

a violência nunca será legítima. Apesar de que soe apelar pela legítima defesa; de 

legítima, a defesa nada teria. Apenas seria uma violência justificável. Essa justifi-

cação torna-se compreensível a curto prazo, pois, se, a violência se prorrogar, a 

destruição mútua é possível. De um lado, isso não torna a violência o único ou o 

melhor meio de justiça. De outro lado, Hannah Arendt alerta que não se pode 

ignorar a existência da violência, isso seria o mesmo que desumanizar o ser hu-

mano. E, como não se pode extirpar totalmente a violência dos atos humanos, é 

necessário desvincular a violência de compreensões perniciosas que, seduzidas 

por ela, glorificam todo ato de violência, colocando-o como resultado da irracio-

nalidade ou da emotividade. 

Para Arendt, portanto, a violência possui as seguintes características: 

é instrumental, que apresenta a ideia de uso, de agir sem argumentar, de não 

reconhecer a diversidade, a pluralidade; é uma relação de mando-obediência, na 

qual não há diálogo, não construção argumentativa, há um obedecer a normas, 

leis, regras sem pensar no que se está fazendo. Violência precisa ser justificada, 

embora essa justificativa não justifique nada, mas há sempre uma elaboração que 

tenta validar algo. Violência levará a um mundo mais violento, à destruição. Para 

Arendt, violência é glorificada por um caráter criador ou mesmo componente da 

natureza humana. Contudo, é preciso romper com discursos sobre a violência 

que a naturalizam, que a glorificam de tal modo que pareça ser um destino irre-

mediável da humanidade.  

Se Arendt pensa nas questões públicas, pode-se problematizar que algu-

mas características também atingem as questões de gênero em seus diversos âm-

bitos e as formas de violência. Há a razão instrumental, a objetificação, há as 

justificativas; há os discursos de naturalização das causas e agentes; há relações de 

mando-obediência. Violência não é resultado de irracionalidade, de emotividade, 

com justificativas metafísicas diabólicas de maldade. Violência faz parte das estru-

turas da vida, das formas de organização, manutenção e reprodução da vida. 

E, por fim, a sexta tarefa epistemológica é identificar que houve 

resistências das mulheres. Seguindo a proposta de Rachel Soihet que analisou 

mulheres rebeldes ao longo da história, é preciso uma superação da dicotomia 

vitimização/sucesso nas abordagens teóricas (SOIHET, 1997, p. 100). Referindo-

se à Joan Scott, Soihet indica que existe a possibilidade de tornar “as mulheres 

visíveis como participantes ativas e estabelecer uma distância analítica entre a 
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linguagem aparentemente fixada do passado e a [nossa própria] terminologia” 

feminista (SOIHET, 1997, p. 104).  

Cabe reconhecer mulheres que vieram antes de nós. Mulheres que lu-

taram, mulheres que já não estão entre nós, mas deixaram sua presença viva em 

consciências, em direitos, em novas lutas. Não é apenas por beleza que se afirma: 

“Marielle, presente!”. Ao enunciarmos essa frase, se faz presente toda a luta, toda 

a dor, toda a desigualdade, toda a injustiça, toda a história, todo sorriso de uma 

mulher que não está fisicamente entre nós. Sua história será narrada. E, no hori-

zonte, cabe reconhecer que as lutas continuam, que as mudanças ainda são dese-

jadas e que ainda chegarão novas mulheres nesse mundo com a gana de 

transformar. Nas palavras de Margareth Rago, compreender a realidade requer 

a constante busca pelo registro das mulheres: “por vozes [...] que se assumem 

como sujeitos da experiência” (RAGO, 1998, p. 36). E, como indica Margarita Pi-

sano (2011, p. 63), talvez não seja apenas “desejos por mudança”, mas “mudança 

de desejos” que nos atravessam: 

 

¿Qué es una mujer rebelde? Una mujer que dice no. 

Pero negar no es renunciar: es también una mujer que dice sí  

desde su primer movimiento. Una esclava, que ha recibido  

órdenes durante toda su vida, juzga de pronto inaceptable una  

nueva orden. ¿Cuál es el contenido de ese “no”?… 

La rebelión va acompañada de la idea de tener una misma, 

de alguna manera y en alguna parte, razón… 

Hay en toda rebelión una adhesión entera e instantánea  

de la mujer a una parte de sí misma. 
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VIOLENCIAS MACHISTAS EN PANDEMIA:  
EL CASO ARGENTINO 

PAOLA BONAVITTA 

Introducción 

 

En los dos primeros meses de 2021, en Argentina ocurrieron 47 femicidios. 

El Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticídios, 

Lesbicídios y otras muertes violentas del Observatorio Nacional MuMaLá dio a cono-

cer que durante enero y febrero se cometieron 47 femicidios: 19 en la provincia de 

Buenos Aires, siete en Córdoba y seis en Santiago del Estero. En Tucumán hubo tres 

casos, mientras que, en Salta, Neuquén, La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires, dos fe-

micidios. Por último, en Formosa, Jujuy, Mendoza y Misiones hubo un caso en cada 

lugar. Por otra parte, la organización agregó al listado tres suicidios femicidas: muje-

res que se suicidaron por motivos de violencia de género. 

Otro de los datos que arroja el observatorio es que el 29% de estas mujeres 

había denunciado con anterioridad a su agresor, el 19% ya tenía orden de restricción 

de contacto o perimetral y que un 4% contaba con un botón antipánico. MuMaLá 

también detalló que el 17% por ciento de las muertes fueron perpetradas por perso-

nal de fuerzas de seguridad (activo y no activo). En 37 casos se utilizaron armas de 

fuego. El 64% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas; el 15% por 

hombres conocidos de la víctima; el 8% por familiares indirectos; y el 7% hombres 

familiares directos. Del 6% restante se desconoce el vínculo. 

Todas las semanas aparece la imagen de una mujer o una niña desapa-

recidas que son buscadas en territorio nacional. El Estado nacional y los estados 

provinciales redoblan apuestas pero la Justicia patriarcal continúa llegando 

tarde, a pesar de las denuncias previas que hicieron las mujeres o de que los bo-

tones antipánicos estaban entregados. ¿Cómo erradicamos la violencia machista 

si la Justicia no oye a tiempo a las víctimas? ¿Cómo hacerlo si quienes deben cui-

dar no toman medidas a tiempo? Y si la complicidad y el pacto entre varones no 

colaboran en desentrañar las relaciones y las violencias machistas. De alguna 
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manera, el mismo sistema contribuye o fomenta la complicidad de pequeños ac-

tos de violencias – esos mal llamados micromachismos- que, en algún momento, 

son demasiados y concluyen en violencias sexuales, machistas y femicidios. La 

sociedad termina, en algún punto, siendo tolerante con las microviolencias que 

vemos en lo cotidiano y por eso, desde los feminismos, apostamos a quebrar el 

silencio desde todos los frentes, pero, ante todo, desde los lugares no obvios.  

La violencia basada en género es uno de los abusos contra los derechos 

humanos y uno de los problemas en términos de igualdad, de salud y en términos 

sociales más preocupantes en el mundo actual dentro de Nuestra América.  La 

violencia contra las mujeres, en palabras de Segato, “se percibe como un acto dis-

ciplinador y vengador contra una mujer genéricamente abordada […] la violación 

es además un castigo y el violador, en su concepción, un moralizador” (2003, p. 

31). Se trata de un castigo o de una venganza contra una mujer o sujetx femini-

zadx que se salió de su lugar, de su posición de subordinada y tutelada. 

En relación a las medidas que ha tomado el Estado argentino, debemos 

mencionar que se ha creado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 

de la Nación. A partir de estos organismos y otros similares que funcionan en 

distintas provincias argentinas, se realizan abordajes asistenciales que plantean 

una igualdad formal entre las mujeres sin dar cuenta o sin resolver las desigual-

dades reales que existen entre las diversas mujeres, en sus diversos territorios y 

sus particulares intersecciones. De alguna forma, las políticas públicas terminan 

construyendo sujetos universales y una ciudadanía homogénea, cuando en lo co-

tidiano y concreto existen desigualdades reales.  

Además, los dispositivos que se han creado desde el Estado son hetero-

normados. Entonces: ¿Qué sucede con otras corporalidades y con otras identida-

des? ¿A quiénes recurren? ¿Cómo les visibiliza el Estado? ¿Cómo se interviene y 

se acompaña por fuera de lo normado? Desde los feminismos descoloniales, ¿Qué 

soluciones podemos aportar? ¿Qué propuestas podemos pensar que aborden el 

tema desde otros lugares que no sean exclusivamente punitivistas? ¿Qué sucede 

con las masculinidades y su complicidad patriarcal? ¿Qué rol ocupan los medios? 

¿Qué estereotipos distribuyen? 

Esta comunicación apunta a reflexionar brevemente sobre tres líneas de 

análisis cuando pensamos en las violencias machistas: el rol de los feminismos y 

la apuesta particular de los feminismos comunitarios; las masculinidades hege-

mónicas y la urgencia de nuevos modelos de varones; y los medios de comunica-

ción y su impacto social.  

 

El Estado y sus prácticas 

 

Desde los feminismos el reclamo central frente al incremento de los femici-

dios es un abordaje integral con articulación entre el Estado nacional, provincial y 
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municipal en situaciones de violencia de género en todo el territorio argentino. Así 

como también el fortalecimiento de las redes y organizaciones territoriales que tra-

bajan en prevención y acompañamiento de las violencias machistas.  

Como dijimos, el 29% de las víctimas de femicidio de este 2021 había 

denunciado con anterioridad a su agresor, no obstante, el Estado no actúo ni hizo 

lo suficiente para proteger sus vidas. Entonces, hay mecanismos que son intere-

santes pero que no están funcionando o a los cuales no se les presta atención por 

parte de quienes deben ejercer estos cuidados.  

Otra de las prácticas que el Estado ha venido sosteniendo es la aplicación 

de la Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las per-

sonas que integran los tres poderes del Estado (N° 27499). Esta es una ley pro-

mulgada en Argentina en 2018 que establece la capacitación obligatoria en la 

temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se 

desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los pode-

res Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en la República Argentina. Re-

cientemente acaba de extenderse también a algunos deportes. Si bien la Ley es 

un avance y un reconocimiento de que es urgente implementar la perspectiva 

feminista en todos los poderes estatales, no resulta suficiente sobre todo entre 

quienes ocupan posiciones jerárquicas y que continúan reproduciendo institu-

ciones y mecanismos patriarcales y sexistas.  

Si algo viene quedando claro este tiempo donde las desigualdades se in-

crementan y las violencias son cada vez más, es que hay que mejorar la respuesta 

institucional hacia las mujeres y menores víctimas de este tipo de violencia ma-

chista, acabar con los silencios y las invisibilizaciones. Más allá de los botones 

antipánicos y las medidas preventivas, es claro que, sin una adecuada coordina-

ción entre las partes, así como recursos, medidas o protocolos, no se logrará un 

resultado eficaz. Lo mismo sucede con el seguimiento a las denuncias: las vícti-

mas habían denunciado y aun así el femicida logró llegar a ellas y atacarlas.  

Además de la Ley Micaela, es importante que se aplique la Ley de Educa-

ción Sexual Integral en todos los niveles educativos para poder contribuir a re-

flexionar sobre temáticas vinculadas al acceso a una vida digna y equitativa entre 

todas las personas.  

“Es imprescindible construir tramas para que las denuncias no sean barriletes, 
para que les denunciantes no queden expuestxs a contraataques, para que puedan 
narrar, pero también para poder construir una escucha que sopese, una escucha 
crítica, que parte de la creencia y de la decisión de acompañar, pero insiste en pen-
sar con esa palabra dicha y no meramente de asentir» (López, 2019, p. 62). 

Así también, pensamos en soluciones que no sean las clásicas punitivitas 

que terminan marginalizando sin solucionar de fondo la situación real. El 
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punitivismo exclusivo no hace lugar a la desigualdad social ni atiende a los pro-

blemas que esto conlleva. La crítica de los feminismos al sistema punitivo ha se-

ñalado también los problemas de la institución carcelaria –como institución 

liberal- y solicitado que sea abolida, en tanto el sistema penitenciario se asienta 

sobre el racismo y el clasismo, y produce y reproduce la violencia sin posibilitar 

soluciones a largo plazo. 

 

Cuerpo y territorio: hacer comunidad 

 

Desde los feminismos nuestroamericanos es importante pensar en vincular 

cuerpo y territorio, acabar con las separaciones entre el pensar y el sentir, entre la 

autonomía del cuerpo y la de los territorios. No hay territorios sin cuerpo y el cuerpo 

mismo se convierte en un territorio. No puedo, por ejemplo, llevar adelante luchas 

ambientales sin pensar en los cuerpos de las mujeres, de las personas LGTTTBQI+, 

de las indígenas o campesinas. Y tampoco puedo luchar por la autonomía y la vida 

digna de los cuerpos si no tengo en cuenta los territorios en los que están.  

Pero el cuerpo es un territorio de luchas y disputas. El sistema patriarcal 

ha disputado los cuerpos de las mujeres, los ha tomado, expropiado, abusado, 

violentado y enajenado. Los cuerpos de las mujeres no son autónomos. Nosotras 

no somos dueñas de nuestros cuerpos, sino que son cuerpos para otras personas: 

cuerpos que nutren, que cuidan, reproducen, trabajan, que satisfacen sexual-

mente, que dan placer… pero las mujeres no conocen sus cuerpos ni pueden to-

mar decisiones sobre ellos. Que en nuestros países el aborto siga siendo ilegal es 

una muestra de que nuestros cuerpos no nos pertenecen y de que debemos obe-

decer siempre a un otro. Y ese otro, generalmente, es un varón, blanco, burgués, 

occidentalizado. Y que problemáticas urgentes como feminicidios, violencias de 

género, abortos ilegales, feminización de la pobreza o trabajos de cuidados no 

sean problemas que importen a nuestros gobiernos también dan cuenta de las 

mujeres y disidencias no son prioridad de nuestros estados nuestroamericanos. 

Entonces, en ese construir un cuerpo-territorio dual, toda problemática 

que atraviesa los cuerpos de las mujeres es, al mismo tiempo, una problemática 

territorial. Y leída, también, en clave interseccional porque ni todos los cuerpos 

ni todos los territorios ocupan, como sabemos, las mismas posiciones de poder. 

El feminismo debe dar cuenta de estas intersecciones y la responsabili-

dad desde Nuestramérica es comprender en su complejidad las opresiones que 

el patriarcado ejerce en su alianza con el capitalismo y el colonialismo. 

¿Qué estrategias podemos idear para frenar las violencias contra muje-

res y niñas? Además de pensar por supuesto en políticas públicas feministas, si-

tuadas, no heteronormadas, podemos apelar también a asegurar la 

sostenibilidad de la vida regulando los trabajos de cuidado (que recaen en más 
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de un 80 por ciento en los cuerpos de las mujeres) y visibilizando su importancia; 

pero también generando comunidad, aportando a los lazos y las redes territoria-

les y vecinales. Los aportes de los feminismos latinoamericanos colocan en el 

centro la idea de “crear comunidad” para la despatriarcalización de la vida, ex-

presión que cobra sentido político como re–existencia colectiva. Y crear comuni-

dad es una de las estrategias fundamentales para poder acabar con las violencias 

de género: acabar con las complicidades, dejar de reproducir los micromachis-

mos, acompañar a las víctimas, pero también apuntar a la reflexión y a la educa-

ción popular, como herramienta transformadora. No se trata sólo de visibilizar 

sino también de reflexionar sobre lo visibilizado para transformar de raíz. Hacer 

comunidad en los acompañamientos, en las convivencias cotidianas, en los acer-

camientos a quienes están atravesando situaciones de violencia.  

El feminismo decolonial y nuestroamericano apunta al buen vivir y, para 

ello, se vuelve necesario ampliar a los y las sujetos universales de derechos. Cotidia-

namente somos interpelados desde distintas vivencias que nos atraviesan y que no 

se narran pues no forman parte de las historias oficiales de sujetos hegemónicos.  

Es necesario luchar desde nuestros territorios-cuerpos, pero también es 

importante luchar por el territorio de las palabras pues disputa la hegemonía de 

los sentidos y significados del pensamiento eurocéntrico que, a su vez, establece 

jerarquías entre las víctimas.  

El 8 de marzo pasado, las mujeres y sujetxs feminizadxs en Argentina 

tomaron las calles nuevamente aún en medio de la pandemia para reclamar por 

la vida de las mujeres, las niñas y lxs sujetxs feminizadxs, el incremento de femi-

cidios y travesticidios, así como una protección integral a las víctimas. La digna 

rabia otra vez como movilizadora de toma de calles. Pero es necesario lograr 

acuerdos en base otras imaginaciones feministas sobre las relaciones de género, 

las violencias machistas, las formas de tematizar la desigualdad social y los mo-

dos en que construimos y atravesamos los conflictos.  

“Si el feminismo hoy es protagonista de una propuesta transformadora tiene 
que debatir el punitivismo. Pensar la sociedad de otra forma que sea democrá-
tica, plural, más justa, con todas las diferencias que cada espacio político y cada 
persona tendrá, es tarea urgente. Proponer otras nociones de justicia que no 
estén atadas a percepciones conservadoras de la solución a los conflictos so-
ciales, es tarea también del feminismo” (Huarte, 2019, p. 1) 

Como señala Adriana Guzmán, el desafío que nos toca hoy es explicitar y 

visibilizar que el heteropatriarcado moderno no puede eliminarse sin una pro-

puesta antirracista, anticolonial, anticapitalista y antipatriarcal y sin heterose-

xualidad obligada (2019). Exigir la autonomía de los cuerpos y la vida digna para 

las mujeres y niñas nos lleva a un universo de mejores posibilidades, de mayor 

libertad, apuntando a la equidad. 
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Las masculinidades en juego 

 

Ante esta urgencia la sociedad entera debe tomar cartas en el asunto. Es 

importante derribar pactos entre varones y complicidades patriarcales: “Si tene-

mos una tarea como varones en relación a los feminismos, es romper esos lazos 

de complicidad. De algún modo, se trata de traicionarlos. Y no pensar eso como 

un acto heroico individual, sino como una estrategia de construcción colectiva”, 

señala Fabbri (2021).  

Se trata de desafiar también lo impuesto por la masculinidad hegemó-

nica, entendida como normas y prácticas sociales establecidas para los varones 

y que actúa como un poder que configura los tiempos-espacios, las estructuras 

de sentir, de significar, de pensar, de vincular, sosteniendo una voluntad de do-

minio y de control sobre los cuerpos feminizados.  

Se trata de que las masculinidades politicen lo personal y colectivizar lo 

político como un comienzo para poder erradicar las violencias de género. Dejar 

de presuponer que los cuerpos y los tiempos de las mujeres les pertenecen a los 

varones y aniquilar privilegios. Como explica Lucho Fabbri: 

“Uno de los núcleos más duros de cuestionar y de interpelar son esos espacios 
de socialización masculina donde se dan lazos de complicidad en los cuales se 
sostienen los privilegios, las prácticas machistas y las violencias, avaladas y le-
gitimadas por otros varones. Esa complicidad funciona fundamentalmente por 
el temor a la expulsión de esos espacios de pertenencia, el temor a la pérdida 
de la legitimidad que te otorgan tus pares, que son quienes constantemente 
ratifican tu masculinidad, tu virilidad, tu heterosexualidad. Ese es uno de los 
núcleos a los que hay que apuntar. Hay que poder generar prácticas, discursos, 
formas de intervención que erosionen esas complicidades, y que a la vez nos 
permitan a los varones que intentamos romper con eso imaginarnos pertene-
ciendo a otras formas de sociabilidad masculina, que hoy carecen de modelos 
de referencia” (Fabri, 2021). 

Segato (2006) explica que la masculinidad es un estatus que debe lo-

grarse y reconfirmarse regularmente, a través de un proceso que implica prue-

bas o conquistas ante (o para ser relatada a) otros varones. Este es el famoso 

pacto patriarcal que se ejecuta entre varones para mantener sus privilegios y que 

incluye complicidades, silencios, permisos y atención desviada frente a hechos 

de violencia. Por eso, como dice el famoso dicho feminista: “Todas tenemos una 

amiga que ha sido violentada, pero ninguno tiene un amigo violento”. Allí, cuando 

los varones se callan, se siguen reproduciendo las violencias estructurales de ma-

nera sistemática. Uno de los síntomas más evidentes de este acuerdo implícito 

consiste en minimizar las denuncias que hacen las víctimas de violencia de gé-

nero. Dejar de justificar la violencia que ejerce un hombre sobre una o varias mu-

jeres y que otro hombre pueda denunciar a otro cuando se ejerce agresión de 
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género es uno de los pilares fundamentales para que se pueda romper este pacto; 

así como también poner en evidencia las actitudes machistas y acompañarse en 

caminos de deconstrucción. Transformar la cultura patriarcal es necesariamente 

desarmar la masculinidad tradicional patriarcal. 

Y aquí también es importante hacer comunidad: que los varones se 

acompañen en procesos de autorreflexión, de puestas en común, de diálogo so-

bre sus privilegios y la incidencia de éstos en las desigualdades sexo-genéricas. 

Aquí no se trata de que las feministas eduquemos ni organicemos, sino de una 

apuesta antipatriarcal coordinada por ellos mismos. Los medios de comunica-

ción y las estructuras institucionales también pueden aportar en esta construc-

ción de nuevas masculinidades, pero también en el desarme de estas obsoletas –

pero vigentes- formas patriarcales de ser varón.  

 

Los medios como reproductores de la violencia 

 

Los medios masivos de comunicación (en adelante MMC), se esforzaron 

en definir a la violencia de género como “la otra pandemia”. Esta es otra falacia 

que desvía la mirada y disminuye la visibilidad que puede tener el tema. Por su-

puesto que la violencia no es una enfermedad ni un virus que se sane con un me-

dicamento o un tratamiento. Al tratar a la violencia machista como una 

pandemia, lo que hacen los MMC es ignorar la necesidad urgente de modificacio-

nes estructurales y culturales. Asimismo, durante estos largos meses de pande-

mia, los MMC publicaron infinidad de informes referidos a las violencias 

machistas. En ellos, lejos de realmente profundizar en el tema y contribuir a erra-

dicar la violencia de género, se encargaron de reforzar estereotipos sexistas, for-

talecieron las microviolencias y alivianaron el problema al sostener que se trata 

de una “nueva pandemia”.  

Y esto sucede en toda la región nuestroamericana. En México, por ejemplo, 

El Universal titula: La otra pandemia: impunidad y violencia de género; y el Sol de 

México dice: “Visibilizar la otra pandemia: la violencia de género”. “Mujeres en CdMx 

luchan contra otra pandemia: la violencia de género”, dice El Milenio. Télam, la agen-

cia de noticias estatal argentina, titula: “La pandemia de la violencia de género”. La 

revista argentina Gente intentó realizar un homenaje a las víctimas de violencia ma-

chista con una producción fotográfica morbosa y revictimizante. 

Lejos de concretar su rol de servicio social y contribuir a la erradicación 

de la violencia de género, los MMC refuerzan la idea de que es una especie de 

enfermedad. Al hacer una analogía con el COVID-19 que, como sabemos, se trans-

mite de forma viral y no intencional, se asume que los maltratadores y femicidas 

son portadores de una especie de virus que puede “curarse” con alguna medica-

ción o con tiempo de reposo. De esta forma, ¿adónde queda la crítica a las 
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violencias estructurales en las que estamos? ¿De qué manera reflexionamos so-

bre las posibles acciones para erradicar las violencias de género? 

La definición médica de pandemia, asociada a la de epidemia, es la siguiente: 

Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápi-
damente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran 
número de personas durante un período de tiempo concreto. (…) Ahora, 
cuando un brote epidémico afecta a regiones geográficas extensas (por ejem-
plo, varios continentes) se cataloga como pandemia (Médicos sin fronteras, 
2020). 

La violencia machista no es una enfermedad ni es contagiosa. Es impor-

tante que comencemos a llamar las cosas por su nombre, que demos la impor-

tancia que efectivamente. Si bien la violencia machista impacta en la salud, 

claramente no es una enfermedad. Los MMC, al expresar falsas creencias, no sólo 

que no contribuye a desarmar los mecanismos que reproducen las violencias ma-

chistas, sino que minimiza la urgencia del problema. 

El femicidio, la violación, los abusos o la violencia de género no son en-

fermedades, sino que se encuentran extendidas de modo amenazante sobre to-

das las mujeres y sexualidades disidentes como contracara de los privilegios de 

quienes detentan las condiciones de poder hegemónico (Maffía, 2020). 

Los medios masivos de comunicación terminan invisibilizando el entra-

mado patriarcal que sostiene y reproduce las violencias basadas en motivos de 

género; algunas características como las continuas preguntas sobre el contexto, 

o sobre las víctimas, que logran correr la mirada sobre los agresores, el forzar la 

mirada hacia cómo estaban vestidas o cuáles eran sus prácticas sexuales, termi-

nan reproduciendo y reforzando las violencias machistas. Los MMC transforman 

a los femicidios en una historia, en una narración que contiene criterios de obra 

dramática, tal como cuando lo llaman “crimen pasional” o lo justifican al explicar 

que “lo hizo por celos”. Con las representaciones sociales de género que empleen, 

los medios de comunicación pueden mantener el orden jerárquico y desigual de 

género o pueden contribuir a transformarlo en favor de la equidad (Torres, 

2000). Los medios de comunicación tienen una responsabilidad de mediación 

entre los sucesos y la ciudadanía; no obstante, usan ese lugar protagonista para 

reproducir el conservadurismo y asentando como realidad incontrarrestable la 

desigualdad de género. 

Así, mientras los medios que, no olvidemos, son el llamado cuarto poder, 

continúen focalizando la mirada en la víctima, buscando intimidades previas, 

contando la historia de la mujer/corporalidad asesinada y revictimizándola, des-

viando la atención del agresor, entonces no podremos pensar en erradicar las 

violencias. Bajo su rol como formador de ideologías y constructor de opinión, 
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tiene la capacidad sostener o de exterminar los micromachismos y microviolen-

cias.  Es por ello por lo que creemos central que se utilice la perspectiva de género 

y se aplique también la Ley Micaela como el impulso estatal de regular y aniquilar 

la distribución de mensajes con contenido machista.   

 

Conclusiones 

 

La pandemia nos mostró claramente las prioridades sociales y la necesi-

dad que tenemos de generar soberanías locales y Estados que articulen políticas 

públicas con perspectiva feminista y de derechos. Para miles de mujeres y niñas, 

así como otras corporalidades feminizadas, la pandemia del COVID-19 y el aisla-

miento social preventivo y obligatorio pese a ser una medida para reducir los 

riesgos de contagio, ha profundizado muchas de las problemáticas preexistentes 

como el aumento de la desigualdad económica, la violencia de género, las barre-

ras en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y la sobrecarga en las 

tareas de cuidado, que son consecuencia de la desigualdad de género y la discri-

minación estructural. 

El hogar no es un lugar seguro para muchas personas en Nuestramérica 

y son justamente las redes feministas las que pueden marcar la diferencia en este 

contexto: estando allí, sosteniendo, ejerciendo la vigilancia sobre quienes están 

en situaciones problemáticas y siendo refugio justo allí adonde el Estado no logra 

llegar o sus mecanismos quedan cortos.  

La justicia patriarcal ha dado sobradas muestras de que no sólo es ma-

chista, sino que es racista y clasista a la vez. Debemos preguntar también ¿quié-

nes suelen ir a la cárcel en nuestros territorios? Conforme con esto, nos toca 

reflexionar y repensarnos todo el mecanismo y el sistema carcelario liberal. Al 

tiempo que es el único mecanismo existente hoy de reparación posible frente a 

los femicidios. No obstante, ¿podemos pensar en acciones previas? ¿Por qué el 

sistema no actúa antes como venimos reclamando? Son preguntas frente a las 

cuales aún no tenemos respuestas, pero recurrir a políticas e imaginaciones fe-

ministas colectivas y comunitarias son urgentes para generar acciones real-

mente transformadoras. La apuesta por la responsabilidad y la propuesta 

colectiva es una vía para defenderse ante las respuestas del sistema patriarcal. Si 

la justicia aparece como condena individual o pena de hechos puntuales debe-

mos seguir cuestionando a fondo. Es importante que las soluciones sean colecti-

vas, pensar más allá de nuestras individualidades porque las violencias 

machistas forman parte de un entramado de complejas relaciones desiguales y 

violentas rastreables a lo largo de la historia. 

Desde los feminismos, debemos trabajar en cómo desactivar la cultura 

que habilita la misoginia y el homolesbotransodio y no sólo en penalizar con 
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castigo y exclusión. Repensar en las nuevas masculinidades que van apareciendo 

y se van animando a cuestionar privilegios e impulsar un cambio transformador 

en los medios de comunicación como aparato ideológico central en estas socie-

dades, son pistas para seguir. Contribuir a educar a una sociedad que pueda en-

tender que el problema de las violencias machistas es un problema político y 

social, y no es un problema moral; el patriarcado es un orden político escondido 

tras la apariencia de moralidad.  Los feminismos actualmente estamos inten-

tando poner en juego las nociones más amplias de justicia social y de revolución, 

allí está la tarea y es urgente. 
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EPISTEMOSOFIANDO: CRUZAMENTOS ENTRE 
FEMINISMO, TEOLOGIA E FILOSOFIA NA VIDA 

E OBRA DE IVONE GEBARA 

NIVIA IVETTE NÚÑEZ DE LA PAZ 

Introdução  

 

O presente artigo1 quer entrecruzar feminismo, teologia e filosofia tendo 

como base a vida e obra da brasileira Ivone Gebara, teóloga e filósofa ecofemi-

nista. No ano 2000 Ivone Gebara sacode a comunidade acadêmica, especialmente 

a teológica, com seu livro “Rompendo o silêncio: Uma fenomenologia feminista 

do mal”. Cinco anos antes, 1995, a professora freira tinha sido condenada ao si-

lêncio (silêncio “obsequioso”) pelo vaticano (papado de turno) e “convidada a 

estudar” para revisitar seus conhecimentos, principalmente, pelas declarações 

feitas sobre o aborto. Propomos, trabalhar a Teologia Feminista a partir da his-

tória de vida desta mulher brasileira que sem dúvidas tem marcado o pensa-

mento teológico e filosófico não só no Brasil, senão também em América e no 

mundo. Conceitos como: o mal, o pecado, a cristologia, a trindade, o cotidiano 

(vida ordinária) e outros, ganham no pensamento da Ivone dimensões diferen-

tes: do aqui e agora. Esse Reino, tão cacarejado pela Instituição eclesial, desce 

como a divindade à terra e se faz/refaz a cada 24h. 

 

EpistemosofiAndo 

 

O título proposto traz uma palavra diferente daquela que estamos acos-

tumadas a escutar na academia, é dizer, tentamos modificar a conhecida 

 
1 Conferência de Abertura. 07 de dezembro às 19 h. EpistemosofiAndo: cruzamentos entre feminismo, teo-

logia e filosofia na vida e obra de Ivone Gebara. I Congresso Internacional de Gênero, Políticas e Episte-

mologias: Abordagens contemporâneas, Universidade Estadual do Piauí - Campus Parnaíba, de 07 a 10 de 
Dezembro de 2020. Evento online. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VufX4uX-

UOs&feature=youtu.be. 
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epistemologia transformando-a em epistemosofia, e ainda mais, a essa epistemo-

sofia lhe outorgamos a capacidade de movimento quando acrescentamos o ge-

rúndio “ando” mas como indicativo do verbo andar. Então, reconhecemos a 

epistemosofia como conceito e outorgamos para este momento um certo movi-

mento, movimento que estará balizado pela vida e obra de Ivone Gebara, brasi-

leira, teóloga e filosofa ecofeminista hoje com 76 anos. Ivone a partir da sua 

reflexão e sua práxis tem marcado o pensamento contemporâneo no só no Brasil, 

senão também em América e no mundo.  

Para falar de epistemosofia, iniciamos fazendo a divisão da palavra nas 

duas raízes gregas episteme (conhecimento) e Sophia (sabedoria). Existe o con-

ceito filosófico sofiologia que designa a própria sabedoria e que, entendido desde 

a teologia, faz referência à sabedoria de Deus. Ou a própria Filosofia entendida 

como o “amor à sabedoria”. No entanto, para entender epistemosofia e vincular 

o conceito a esse movimento que se propõe, vamos a lembrar um mito ou alego-

ria, O Mito (ou Alegoria) da Caverna de Platão. 

Na década do 379 a.C; quando Platão tinha entre 56 ou 57 anos, é escrita 

A República, obra de 10 capítulos desenvolvida em forma de diálogo, diálogo que 

é narrado em primeira pessoa, sendo Sócrates o principal interlocutor (diálogo 

socrático). Especificamente no capítulo sete desta importante obra que versa so-

bre a Justiça, se encontra o Mito da Caverna. Tem quem afirme que vários dos 

livros de Platão ficaram “resumidos” nesse mito, que alude ao ser humano que 

fixa seu olhar na Luz e vai atrás, sem importar o escarpado do percurso. Aliás, 

essa luz que é alvo, que é cerne... está presente também em outras tradições da-

quele contexto (pensem nos reis magos e a estrela...). Especificamente no mito 

platónico ir atrás da Luz significa procurar, buscar a sabedoria, seria então nesse 

percurso que o ser humano se tornaria um verdadeiro filósofo.  

O que desejamos destacar deste mito/alegoria é o trajeto, o movimento 

que se faz, a partir da experiencia humana, da absoluta ignorância (acorrentados 

que só olhavam as sombras) à absoluta sabedoria (aquele que deixa as correntes 

e percorre o trajeto até chegar à luz do sol, à sabedoria). Reforçando, o Mito da 

Caverna narra/conta a experiencia humana desde a absoluta ignorância até a ab-

soluta sabedoria. Há elementos importantes nele: as sombras (como critério da 

realidade); a fogueira (como mundo dos desejos); Os Amos da Caverna (presos 

pela ambição, com um desejo maior que o dos acorrentados, a saber, tirar pro-

veito da ignorância alheia) e a Luz do Sol (que seria a ideia do bem, ideia do bem 

que para Platão seria olhar para algo e fazer a pergunta: como eu posso servir a 

isso? Importante! A pergunta não é como isso pode me servir? E sim, como eu 

posso servir a isso? De maneira que, é a partir do que seja bom para “isso” que o 

sábio ou sabia vai lhe conduzir para o bem). E é justo aqui que radica o movi-

mento, o “andar”. O ser humano sábio, que chega à luz, não fica lá para proveito 
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ou deleite próprio. O Mito da Caverna deixa claro que esse ser humano volta e 

volta por “compaixão”. 

Há uma sequência para a subida, sem degraus, há uma subida escarpada 

que só pode estar dada por uma corrente de mestres e discípulos/mestras e dis-

cipulas. Uma que puxa a outra, umas pessoas puxando as outras...essa seria a di-

nâmica do conhecimento (a construção coletiva). Agora, o percurso inverso, 

também não é fácil, ir da luz à escuridão, o voltar à caverna, implica sacrifício, um 

sacrifico que só se justifica pela compaixão, pelo amor e compaixão para com a hu-

manidade. Por tanto, entendemos a Epistemosofia como esse conhecimento que 

seria a absoluta sabedoria, mas não só ficaria em alcançar a luz, o bem...e sim, nesse 

fazer a volta (o retorno) no intuito de ajudar a retirar as correntes de outras pes-

soas. Sabendo também que nem todas as pessoas acorrentadas estão aptas para a 

escuta, para a compreensão, para tirar as próprias correntes, para a subida. Só 

aquelas que estiverem sentindo o esgotamento da experiencia banal (sentindo não 

a vivência e sim a sobrevivência no seu cotidiano) estariam na condição do desper-

tar da consciência humana. Dito de outro modo, o sentir o esgotamento concreto é 

condição necessária para o despertar da consciência humana. 

O convite então, é pensar em nós! que lugar habitamos nessa alegoria? 

Somos os seres humanos acorrentados? Somos os amos? Ou somos as sabias e os 

sábios que descem por amor e compaixão? 

 

Ivone na episteme da vida 

 

Ivone Gebara é, sem dúvidas, a sabia que desce. A sabia das logías e das 

sofías, que epistemosofiAndo, tem sido o elo fundamental nessa corrente de mes-

tras e discipulas. Ivone, ao longo da sua vida, tem descido e ajudado a construir 

a corrente do conhecimento, por amor e compaixão pelas mulheres e pela huma-

nidade. É justo sua biografia a que pode colocar fundamentos nessa argumenta-

ção. E é com essa biografia que desejamos nos ocupar neste momento. Nossa 

ideia não é narrar só fatos e sim dialogar com eles, e estabelecer esse diálogo 

tomando como pano de fundo dois conceitos importante para a teologia femi-

nista, a saber, a experiência das mulheres (que é o ponto de partida da teologia 

feminista) e o cotidiano, entendido por Ivone como,  

O combate para viver hoje, para encontrar trabalho, para ter o que cozinhar, 
para encontrar um sentido imediato para a vida, esse mundo doméstico de 
relações breves e mais diretas, nossos hábitos, a rotina, nossas histórias 
pessoais, nossos sentimentos perante os acontecimentos, nossas reações 
frente à tv, frente aos problemas atuais. Um lugar onde se faz a história e onde 
as formas mais variadas de opressão e de produção do mal se manifestam sem 
que sejam suficientemente reconhecidas. É onde nascemos, sofremos, amamos 
e morremos. (Gebara, 2000, p. 121) 
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Ivone nasce em São Paulo no dia 9 de dezembro de 1944, no seno de uma 

família de ascendência sírio-libanesa. Estudou filosofia na PUC de São Paulo e em 

1967 decide ingressar na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora – Cônegas de 

Santo Agostinho. Sobre essa decisão de quando ela tinha apenas 22 anos Ivone 

alude: “sendo as freiras dessa congregação minhas professoras na Universidade 

e enxergando elas com uma liberdade pouco usual para as mulheres nessa época, 

no sentido de que transitavam entre o mundo universitário e o mundo popular 

(das comunidades) e, unindo a essa percepção minha própria fome por conheci-

mento, encontro nelas as determinantes para que transgredisse o destino tra-

çado pela família, que seria, como o de todas as outras jovens, casar e ter 

filhos/as” (Massuela, 2017).  

No ano de 1973 Ivone vai morar no nordeste, em Camaragibe/Pernam-

buco, sai da metrópole e vai para a periferia, e nesse mesmo ano inicia sua atua-

ção como professora de filosofia e teologia no Instituto Teológico de Recife – 

ITER, permanecendo nele até 1989, quando é fechado por ordem desde a Santa 

Sé. Esse período vai marcar profundamente a vida, a escrita e a práxis de Ivone. 

Precisamos pensar que estamos no tempo pós vaticano II, na efervescência da 

Teologia da Libertação e das CEBs – Comunidades Eclesiais de Base. O fecha-

mento do instituto veio como resultado do combate em toda América Latina, por 

parte do vaticano, dessa linha teológica que já fazia história no continente, e que 

tinha como centro o fazer teológico encarnado no cotidiano e a sua opção prefe-

rencial pelos pobres.  

As décadas do 70 e 80 estiveram caracterizadas por uma profunda refle-

xão e ação feminista em América Latina e principalmente nos Estados Unidos. 

Ainda que o sul estivesse marcado por regimes de ditaduras militares, a contes-

tação vinha como parto de uma gestação que teve seu ápice em 1968, ano mar-

cado pelas protestas estudantis, pela oposição à guerra no Vietnam, por atos em 

conta da guerra fria e dos regimes ditatoriais. 1968 que abre com uma “prima-

vera e Praga”, passa pela “noite das barricadas” (contra o autoritarismo e o ana-

cronismo na academia francesa), para fechar com um 13 de dezembro, em que o 

então presidente Costa e Silva decreta o Ato Constitucional número 5 (AI-5) ini-

ciando a maior repressão que o Brasil já conheceu. A Teologia Feminista marcada 

pelas teólogas estadunidenses Rosemary Radford Ruether considerada pioneira 

(que advoga pela ordenação feminina no Catolicismo Romano) e Mary Daly (que 

afirma “Se Deus é homem, os homens são deuses” no seu livro A igreja e o segundo 

sexo, 1968) e também pela romena Elisabeth Schüssler Fiorenza (com seu livro “Em 

memoria dela – 1983, uma reconstrução feminista das origens cristã/ apresenta o 

conceito de Kiriarcado), elas e outras marcam e saciam, em alguma medida, a fome 

por conhecimento da nossa pensadora. 
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Em 1995, Ivone é processada e condenada pelo Vaticano ao Silêncio Ob-

sequioso, nesse período o Papa era João Paulo II e o cardeal Joseph Aloisius 

Ratzinger respondia pelas Doutrinas da Fe. A condenação veio para satisfazer o 

pedido do então bispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Frei José Cardoso 

Sobrinho, que tinha solicitado de Ivone que fizesse uma retratação por ter feito 

críticas à doutrina moral da Igreja no tocante ao aborto. Em entrevista à revista 

Veja, nas páginas amarelas, aparecia como sendo afirmação dela que o aborto não 

deveria ser considerado pecado para mulheres pobres. Isso são os dados que reco-

lhe “a história”, no entanto, aplicando a hermenêutica da suspeita feminista, confir-

mamos que existiam muitos outros “sem sabores” mediando entre a jovem freira 

e o poder eclesial e papal. Ivone já era uma reconhecida filósofa e teóloga feminista, 

e são seus livros escritos e publicados antes desse 1995 os que podem trazer uma 

ideia tanto da sua compreensão quanto da sua posição. Entre eles citamos: Maria, 

mulher profética (1988); As incômodas filhas de Eva na Igreja de América Latina 

(1990); Poder e não poder das mulheres (1991); Vida religiosa, da teologia patri-

arcal à teologia feminista (1992) e Teologia a ritmo de mulher (1995).  

De maneira que, fechar o ITER em 1989, longe de colocar um fim numa 

determinada linha de pensamento e formação, trouxe o movimento do micro 

para o macro, Ivone deixou de ser a professora feminista em Recife para se tornar 

a professora feminista do mundo, e digo do mundo sem ostentação, suas obras 

eram publicadas em espanhol, inglês, italiano, alemã e, por suposto, em portu-

guês. Dois anos durou o castigo que, para maior afronta, se denomina silencio 

“obsequioso”. Pelo fato de que a punição contemplava um “convite” para o es-

tudo, a saber, revisitar conceitos teológicos, Ivone que já era Doutora em Filoso-

fia foi à Universidade Católica de Louvain na Bélgica para um novo doutorado, 

sendo esse em Ciências da Religião. Nessa pesquisa doutoral ela tomou como 

cerne as relações entre feminino e masculino denunciando que tais relações pro-

duzem opressão e exclusão das mulheres da cidadania integral. 

No ano 2000, Ivone publica o livro “Rompendo o silêncio: uma fenome-

nologia feminista do mal”, fenomenologia existencial elaborada a partir do sofri-

mento das mulheres e que aborda a questão do mal. Essa publicação a consagra 

dentro da filosofia e teologia feminista porque o fato de “romper o silencio” fa-

lando do mal através do cotidiano concreto da vida das mulheres (vida ordiná-

ria), trouxe como resultado que muitas outras teólogas e filósofas feministas 

também decidissem romper seus próprios silêncios, privados silêncios, e os con-

vertessem em gritos públicos, gritos de denúncias pessoais e comunitárias a par-

tir dos sofrimentos concretos que pelo fato de ser mulheres experienciavam. 
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Ivone nas Sophias da vida 

 

Por mais de 30 anos viveu e atuou Ivone em Camaragibe e suas cerca-

nias, em comunidades que deram chão, aterro, vida para sua reflexão teórica e 

acadêmica. O conceito cotidiano, que aparece no livro Rompendo o Silêncio, e que 

se resume nas palavras/conceitos Vida Ordinária baliza sua práxis e sua compre-

ensão do sagrado. Há toda uma re-conceptualização teológica feita pela Ivone, 

não desejando constituir um novo Canon ou novos dogmas e sim, no intuito de 

seguir o processo metodológico que oferece a Teologia Feminista, a saber o pro-

cesso de desconstrução e reconstrução: desconstruir todo aquilo que nós é dado 

como natural mas que responde a opressão cultural, social e religiosa para re-

construir transformando com outros fundamentos, que vem das sufragistas 

quando modificam a tríade iluminista afirmando: liberdade, igualdade e solida-

riedade para mulheres e homens.  

Seria então para Ivone cotidiano (vida ordinária) o lugar (contexto) 

onde se faz e refaz a Teologia da Vida, uma teologia que está marcada pelo versí-

culo bíblico Jo. 10.10 e que diz, fazendo referência a Jesus: “Eu vim para que te-

nham vida e vida em abundância”, essa abundância não estaria dada por uma 

certa riqueza e sim por uma vida com dignidade. A vida abundante se traduz em 

vida com justiça e igualdade para todas as pessoas. Ivone, imbuída também pela 

própria Teologia da Liberação, afirma que o Reino (Reino de Deus) não pode ser 

a esperança escatológica de um lugar melhor num tempo futuro, ela consegue 

com a sua reflexão que esse Reino distante desça à terra, como o fez o próprio 

Jesus; para ela esse Reino significa um Reino do aqui e agora, onde essa vida 

abundante acontece, onde essa vida ganha carne e corpo.  

Outros conceitos do dogma cristão são também desconstruídos e re-

construídos nessa perspectiva de Reino aqui e agora e da vida abundante, são 

eles o pecado e o mal. Para a tradição cristã o pecado seria a transgressão volun-

taria e consciente da Lei divina, que vai contra a vontade de Deus e dos preceitos 

dessa religião. O mal, que segundo o próprio cristianismo, entra pelas mulheres 

ao mundo... com a mulher Eva e sua opção de burlar o mandato estabelecido. Esse 

mal recebido através de Eva é maldição herdada e permanente para todas as ge-

rações de mulheres. Mulheres que continuam sendo, para o cristianismo, sinô-

nimo de demônios, tentação, diabo (quando contestam), prostitutas (como 

aludem à Magdalena); mulheres para as quais parece que nem Jesus consegue 

redimir, e então a Igreja instituição apresenta o modelo de Maria Virgem e mãe, 

que seria o modelo (bom) que dicotomiza com a Eva (má, do mal). Esse modelo 

da mãe virgem, coloca caraterísticas tão distante da vida ordinária que é como a 

alegoria da utopia de Fernando Birri, não está para ser alcançada e só existe para 

provocar o caminhar. Ivone tem uma compreensão de pecado e santidade mais 
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protestante, entendendo ambos em simultaneidade, o ser humano seria simulta-

neamente justo e pecador, todos os seres humanos. Essa compreensão tiraria das 

mulheres a eterna culpa que por herança o cristianismo coloca sempre em nós. 

Pensando na cristologia, como compreensão da natureza humana e di-

vina de Jesus, esse Cristo encarnado e ressuscitado é questionado pela compre-

ensão da Ivone que sustenta a necessidade de retirar não só o androcentrismo 

(lembrando a Mary Daly) senão também o antropocentrismo da fé. É dizer, fazer 

outras leituras, outras interpretações desde a própria Bíblia e fora dela, que ti-

rem esse Deus e salvador só no masculino. A trindade, dogma/doutrina central 

da religião cristã sobre a natureza do Deus único em três pessoas, fórmula que 

aparece no batismo: em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo traz relações 

hierárquicas dessa divindade com a própria criação e as criaturas. Ivone situa a 

Trindade numa relacionalidade que dispensa a hierarquia e pensa mais em rela-

ções de redes, relações comunitárias, igualmente interdependentes pero já não 

mais absolutas no pai, no filho e no espírito e sim entre todos os seres, o planeta 

e o cosmo. Aqui radica sua proposta ecofeminista. 

E sobre Deus, que pensa Ivone sobre Deus? É a partir da sua relação com 

grupos ecumênicos, mas também no contato e caminhada com grupos inter-reli-

giosos que o nome e a representação de Deus também se modificam no pensa-

mento de Ivone. Ela não reduz senão que amplia questionando: por que Deus (só 

esse nome)? Por que não pode ter outros nomes? Por que não pode ser o misté-

rio, o divino? Ivone afirma que “Deus” é uma palavra humana, uma palavra do 

vocabulário humano. Uma palavra com múltiplos sentidos, que não sempre tem 

o mesmo significado. Deus fecharia mais com os valores que a Ele outorgamos, 

valores como ajuda, partilha, misericórdia, compaixão (Gebara, 2016). 

Todo esse re-conceitualizar que não vem de uma determinada sala de 

estudos, que não vem de uma biblioteca específica, e sim que confronta o lido e 

o apreendido nesses espaços com a vida ordinária, com cotidiano das pessoas 

nos diferentes contextos, cria conflitos nesta mulher, lógico que cria conflitos. No 

entanto, como a própria Ivone afirma: a solidariedade na dor tem que passar na 

frente da teoria, das análises crítica e política. Ivone diz: sou católica romana por 

uma tradição, mas também sinto que não sou porque muitas vezes critico essa 

tradição. E eu acrescentaria: Ivone “modifica essa tradição”, a modifica porque 

coloca carne e corpo, coloca vida. 

 

Ivone entre filosofia, teologia e ecofeminismo 

 

Voltando ao Mito da Caverna, e reafirmando que a vida e obra de nossa 

pensadora a situa como aquela mulher que fez o percurso: tirou as correntes, 

subiu se encontrou com a fogueira, se encontrou com Os amos (que tiram 
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proveito da ignorância alheia) e continuou até enxergar a luz do sol; que fez todo 

esse percurso tentando entender, enfrentando, resistindo..., mas guiada princi-

palmente pela sua fome constante por conhecimento, aquela que com 22 anos já 

sentia. Ivone conseguiu chegar à luz, mas também decidiu descer, desde e com-

partilhar “a boa nova”, descer e permitir que outras (outros) também tivessem a 

experiencia. Que outras pessoas saíssem da absoluta ignorância e percorressem 

o caminho até a absoluta sabedoria.  

A sofia em Ivone denuncia o mundo de hoje, um mundo marcado pela 

competição, pela hierarquia, pelo descarte, pela guerra. Um mundo neoliberal 

que mata. Mundo em que os seres humanos são considerados mercancia, com 

valor de troca e praticamente sem valor humano. Assim, nessa pirâmide social 

com degraus bem definidos para os diferentes grupos, já seja por sexo, por gê-

nero, por classe, por raça/etnia, por deficiência... a realidade elucida que só uma 

minoria, bem definida, está ou pode aspirar ao topo da pirâmide, o resto, e é en-

fático esse “resto” na mesma proporção que é maioria, só lhe cabe trabalhar para 

sobreviver e produzir, para manter as regalias do topo. Ivone denuncia o mundo 

patriarcal, mundo do patriarcado e junta sua voz com outras mulheres feminis-

tas, e grita, grita e rompe silencio, silêncios muitos, denunciando que essa metade 

da humanidade, que chega a ser, em alguns lugares, ainda mais da metade da 

humanidade, não tolera mais ser cidadãs de segunda, e luta. As feministas tira-

ram as correntes, e o fizeram faz mais de três séculos, três séculos que tiraram 

as correntes e lutam e resistem por elas e por todas as mulheres (ainda que essas 

outras não percebam a opressão e a ignorância). As feministas no mundo denun-

ciam um sistema patriarcal feminicida, que se faz e refaz impondo sua conduta 

machista em todos os âmbitos da vida, em todas as relações. 

A sofia em Ivone denuncia a América Latina de hoje, e rememora o livro 

“As veias abertas de América Latina” de Eduardo Galeano num desejo de denún-

cia, mas ao mesmo tempo de alerta. Não há tanta novidade na exploração, na sub-

jugação, na dominação, no controle, nos golpes contra a democracia, nos fazem 

crer que são novidade, mas não o são. São as mesmas sombras passando uma e 

outra vez pela luz de uma mesma fogueira, e o problema está na posição que ado-

tamos, na direção em que colocamos nosso olhar, nas correntes que ainda estati-

zam e imobilizam nossos corpos. Ivone denuncia uma Igreja e uma teologia 

fantasiada de amor de Deus, igreja e teologia dogmática de falsos profetas. Igreja e 

teologia que manipulam, escravizam, enganam e também matam. A Sofia em Ivone 

fala dessas filhas incômodas de Eva, quase sem espaço nas instituições teológicas, 

mas ainda com força coletiva para agir e transformar, criando os próprios espaços 

e denunciando essa Igreja tão patriarcal quanto o mundo em que está situada. 

A sofia em Ivone denuncia um Brasil dilacerado, o Brasil do golpe, do 

tráfico, da bala perdida, dos feminicídios, das demissões, das violências, do 
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racismo cotidiano e estrutural, da banalidade da morte (mesmo por Covid), do 

desprezo pelo Outro e por sua vida, O Brasil do mercado em detrimento do Es-

tado. Ivone contemporânea de Chico Buarque e conhecedora do Mito/alegoria 

da Caverna sabe que a Carolina de Chico do ano 1967, aquela que tinha os olhos 

fundos por carregar a dor do mundo não lhe serviu de muito a frase “eu avisei” 

que seu autor lhe proferisse buscando transformação. Para as Carolinas e Caro-

linos de 1967, acorrentados, foi necessária uma obra de teatro como Roda Viva, 

para sair do “conforto”, tirar máscaras, estremecer, impulsionar. Ivone sabe, por 

conhecer sobre Fenarete (mãe de Sócrates e parteira de profissão) que só pode 

ter parto se existe com anterioridade uma gravidez. Pessoas acorrentadas acre-

ditam piamente nas sombras, só podem sair dessas correntes, como já explica-

mos, só aquelas pessoas que estiverem sentindo o esgotamento da experiencia 

banal, só elas estariam na condição do despertar da consciência humana. 

O convite então, é pensar em nós! que lugar habitamos nessa alegoria, 

neste mundo, nesta américa, neste Brasil? Somos os seres humanos acorrenta-

dos? Somos os amos aproveitando a ignorância alheia? Ou somos as sabias e os 

sábios que, como Ivone, descem por amor e compaixão desejando a transforma-

ção e a vida abundante para todas as pessoas?  

 

Obras importantes de Ivone Gebara 

 

• María mujer profética (em coautoria com Maria Clara Luchetti Binge-

mer, San Pablo, Madri, 1988); 

• As incomodas filhas de Eva na Igreja da América Latina (1990); 

• Poder e não poder das mulheres (1991); 

• Vida Religiosa, da teologia patriarcal à teologia feminista (1992); 

• Teología a ritmo de mujer (San Pablo, Madrid, 1995); 

• Teologia ecofeminista. Ensaio para repensar o Conhecimento e a Religião 

(1997); 
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DIGNIDADE, FORCA E FÉ:  
LÉLIA GONZALEZ POR ELIANE ALMEIDA 

AMANDA MOTTA CASTRO 

RAYLENE BARBOSA MOREIRA 

Essa entrevista foi realizada dia dezessete de maio de dois mil e vinte e um, às 

vinte horas através do Google Meet. Eliane Almeida é Artesã e sobrinha de Lélia 

Gonzalez. 

 

Amanda M. Castro (A.C.): Você foi a última pessoa a ver Lélia Gonzalez com vida 

e acompanhou os últimos momentos de vida dela, né? 

Eliane de Almeida (E.A.): Foi, foi. Nós moramos juntas durante algum tempo.  

 

A.C.: Gente, que impressionante isso! Você mora onde, Eliane? 

E.A.: Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. 

 

A.C.: Então, Eliane, hoje é dia dezessete de maio. Vinte horas. Já agradeci, mas vou 

agradecer novamente: muito obrigada por aceitar estar conosco. E a nossa pri-

meira pergunta é: qual é a primeira lembrança que você tem quando falamos em 

Lélia de Almeida? 

E.A.: É Lélia Almeida. A primeira lembrança é... Eu tinha uns cinco, seis anos, na 

casa de minha avó. A Lélia ia se formar e isso eu conto para todo mundo, e aí a 

minha mãe, como era mais velha e era costureira, ela fez um vestido de baile para 

Lélia, um vestido azul, todo salpicado do que para mim eram estrelas, mas devia 

ser paetê, não sei. E eu, sentada na varanda, a Lélia saiu para o baile. Quando eu 

olhei eu falei assim “Mãe, fada negra existe!” É porque ela sorria, sabe? Ela estava 

tão linda! E engraçado que isso agora me veio na cabeça, né? Na noite anterior à 

morte dela, ela estava de azul, toda salpicada com flores brancas no peito, de pi-

jama. E aquela imagem me veio na cabeça de novo. Essa foi a primeira lembrança 

que eu tenho dela, daí para frente, ela sempre se preocupou comigo, com a minha 
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educação. Me colocava para estudar e falava “tem que estudar!”. Eu lembro que 

quando eu estava no primário, eu estava estudando numa escola particular e eu 

não gostava. A Lélia chegou para minha mãe e falou: “troca essa criança de escola, 

coloca ela numa escola pública”. Eu estudei em escola pública, e a escola pública 

ela era excelente. Aí a minha mãe trocou e dessa escola eu guardei coisas incrí-

veis, maravilhosas, eu passei a ser uma criança mais feliz. Guardei e guardo até 

hoje na lembrança uma professora maravilhosa, Marlene. Que engraçado, porque 

mais tarde, uma professora chamada Marlene é uma grande amiga de Lélia que 

eu conheci e eu gostava muito dela, talvez até por causa do nome. Marlene era 

uma pessoa maravilhosa! Aí eu fui crescendo, né? E quando eu já estava moça ela 

dizia: “o dia em que minha irmã partir a gente vai morar juntas, a gente tem que 

acabar juntas”. Entendeu? Exatamente isso aconteceu. Parece que foi escrito a 

nossa relação, sabe? Uma relação de amor. Ela não me tinha como sobrinha, ela 

me tinha como irmã. Minha mãe era uma pessoa muito fechada, ela foi muito do-

minada pela vovó. Vovó era muito dominadora e ela só não conseguiu dominar a 

Lélia. Inclusive quando a Lélia se diz espírita, ela diz para Lélia: “bom, faça da sua 

vida o que você quiser.” Então ela fez. E eu acabei espírita, né? Por que ela dizia 

para o amigo dela, que era Jair de Ogum, que era Babalorixá assim: “olha, quando 

eu partir cuide da Lili.” E ele falou assim: “Eu não, não vou cuidar da Lili, a Lili 

não quer saber de espiritismo, a Lili não gosta e ela nem gosta de mim.” E eu 

acabei Ialorixá, entrei para a espiritualidade e estou, eu sempre digo estou e 

nunca digo estou porque nessa vida é estar, é muito difícil ser, e agora estou Ia-

lorixá e no dia do meu DEKÁ1 eu tive a sensação que ela estava presente. Isso são 

coisas particulares e espirituais de que ela estava feliz e eu tive uma mensagem 

dizendo: “o seu grande ancestral, que é uma mulher, quando seu ovo estiver fer-

tilizado e ele abrir, ela sentirá feliz e verá que ela conseguir cumprir com você o 

que ela queria.” Lélia era, assim, amigona. A gente discutia, ela discordava das 

minhas coisas e eu aprendi a me tornar, a ser negra porque antes eu não sabia 

nada disso. Eu aprendi a ser negra com ela. Tive uns momentos no MNU com ela, 

passei a militar e depois eu me decepcionei com muitas coisas porque eu sou 

muito doida. Eu sou muito franca, não gosto de meio termo, para mim ou é ou 

não é. Tem certas coisas que eu não concordei e fui me afastando, aí eu pratica-

mente me casei e eu não podia conversar com a minha mãe certas coisas e eu 

conversava com ela. Ela sempre do meu lado, me apoiou muito. Saíamos e ela, 

quando ia viajar, perguntava: “e aí, o que você acha? Levo essa roupa?” Porque 

as vezes eu ia para a casa dela e ficava lá no fim de semana, quando ela morava 

 
1 O ápice da iniciação do Candomblé, acontece após sete anos de iniciação. O então Iaô deverá fazer sua 

obrigação correspondente e, pode ser que esteja em seu destino abrir uma nova Casa. Então ele recebe seu 
DEKÁ ou sua Cuia (contém os elementos simbólicos e necessários à abertura de um novo Candomblé). 

Para saber mais, separamos como referência: https://blog.ori.net.br/?p=510  
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no Cosme Velho. Eu tinha a Gabriela, minha filha, que ela adorava, né? Gabriela 

aprendeu a falar com ela, começou a andar na casa dela. São essas coisas que eu 

guardo de Lélia. Eu não consigo percebê-la morta, entendeu? Apesar de ter visto. 

Lembranças boas. Eu tenho por mim que a gente tem que guardar mesmo lem-

branças boas... Tudo na vida passa! O legado que ela deixou foi a grande herança. 

Acho que ela deixou de ser mãe porque ela foi mãe de vários. Ela deixou de fazer 

uma porção de coisas que naquela época as mulheres deveriam fazer e ela não. 

Falava: “não, eu quero o melhor para as pessoas que vivem nesse planeta.” Ela 

correu o mundo, ela foi atrás do conhecimento e isso para mim é essencial: co-

nhecimento. É a única coisa que a gente tem de concreto para não ter precon-

ceito, para não ter ignorância, para não ser imoral e para ter ética. Tem tantas 

pessoas por aí que se dizem tão sábias e ignoram tudo: ignoram nosso povo, ig-

noram a nossa voz, ignoram a nossa fome a nossa saúde e a nossa educação. São 

as pessoas sábias. Eu fico emocionada, para mim é difícil muito falar porque eu 

sou uma pessoa muito calada e sou muito de fazer. 

 

A.C.: E para você, qual é o legado que a Lélia deixa? 

E.A.: A nossa vida é muito difícil porque vivemos em um planeta governado por 

meia dúzia e não adianta, essa herança: essa dor das pessoas, essa dor me inco-

moda muito. Foi isso que ela mostrou pra mim, é esse o legado: “olha o que acon-

tece com as pessoas!” E eu não pude deixar de perceber. Ela me deixou dignidade, 

ela me deixou coragem, ela me deixou respeito e um coração aberto para poder 

ajudar de alguma forma dentro da minha célula a quem eu possa ajudar pelas 

minhas atitudes, copiando as atitudes dela e pela minha fala, ouvindo e guar-

dando tudo que ela falava para mim. Então é esse o legado... Persistência, cora-

gem, perseverança e fé, muita fé! 

 

A.C.: Agora você estava falando um pouco da mãe de Lélia, no início da fala, a 

vovó... Por que a tua mãe é irmã de Lélia Gonzalez, né? 

E.A.: É, a minha mãe é a irmã mais velha, era a mais próxima a ela. Ela gostava 

muito da mamãe. A mamãe era tipo assim, ela gostava de ler, ela sabia ler e es-

crever, ela gostava de se informar, mas ela não tinha a mesma visão de mundo 

que a Lélia e a Lélia gostava disso. Quer dizer, a perspectiva da minha mãe: ela 

queria que eu fosse pianista e eu queria fazer ballet; eu queria fazer esporte e ela 

não deixou eu fazer esporte porque era perigoso; eu quis fazer teatro, ela não 

deixou eu fazer teatro, entendeu? Aos trancos e barrancos eu fiz dança afro. Tudo 

a Lélia me apoiava e a minha mãe negava. Ela queria que eu fosse professora, mas 

eu não quis saber nada disso, eu fui para o mundo e me apaixonei pelas artes. A 

Lélia ficou muito feliz quando eu passei para a faculdade de Belas Artes e eu não 

cursei, para você ver como eu era doida. A vovó era uma índia, uma mulher 
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desconfiadíssima. Ela olhava para as pessoas e dizia: “Ih, essa daí não vai ser sua 

amiga, não!” Ela era terrível, corria atrás dos filhos mais velhos para bater, ela 

falava alto e os filhos que ela não conseguiu dominar foram os homens, ela dava 

razão para os homens. Mas a Lélia ela não conseguiu, mas a mamãe conseguiu. A 

mamãe foi conhecer o mundo através dos livros, porque a vovó falava: “mulher 

foi feita para casar”, então todas as outras filhas casaram, tiveram filhos e os ho-

mens podiam casar do jeito que eles quisessem. Mas a Lélia ela não conseguiu. 

Vovó era terrível, mas era uma pessoa de muita sabedora.  

 

A.C.: Então, porque a Lélia fala da mãe em uma das entrevistas... Ela fala que a 

mãe foi fundamental. Ela era muito inteligente, muito esperta e que ela foi uma 

mulher muito importante para a formação da Lélia Gonzales e pouco se tem de 

registro sobre a mãe da Lélia. Eu sempre fico imaginando como é essa mãe, por-

que é isso, né? Uma mulher daquele tempo era para isso, era para casar e a Lélia 

fez um caminho muito próprio, dela, e um caminho muito difícil naquela época 

para se decidir trilhar. 

E.A.: Mas você sabe que a minha avó, na adolescência, se apaixonou pelo meu avô 

e o meu avô era negro e bem mais velho que ela e ela foi expulsa da família por-

que ela casou com ele. Ela era Orcinda Serafim dos Anjos, os dos Anjos a família 

tirou, aí ela ficou Orcinda Serafim de Almeida, que era o nome do meu avô. Agora 

você imagina, uma mulher dessa, naquela época ela botou pé e casou com ele. Na 

realidade foram dezesseis filhos, ela teve trigêmeos que logo morreram e essa 

mulher ficou logo viúva no Rio e fica com os filhos, sozinha. Eles tinham uma boa 

vida nessa época, porque o vovô era ferroviário, começou a trabalhar na constru-

ção da ferrovia em Vitória, aí foram para São Fidélis, São Paulo, Minas Gerais e os 

filhos foram nascendo. Para você ver, a vovó era uma pessoa muito forte, mas ela 

morreu cedo, né? Com sessenta e sete anos, mas ela levou essa família muito bem. 

A Lélia também fala do Jaime, que era o outro irmão dela, era jogador de futebol. 

A família veio para cá por causa dele, ele veio jogar no flamengo. Ele e a Lélia 

eram muito amigos, eles tinham uma sintonia muito bonita. Foi esse meu tio que 

me ensinou a gostar de música, ele colocava as melhores músicas da época para 

gente ouvir. Eram músicas americanas, músicas clássicas, ele escolhia a dedo. Ele 

tinha um espírito muito fino e eu acho que era isso que a Lélia gostava dele, ele 

era uma pessoa muito doce e calma, tanto é que ele foi apelidado como “gentle-

man” do futebol brasileiro. Quer dizer, para um zagueiro ser apelidado é porque 

ele jogava com classe, né? Ele era uma pessoa muito classuda. Eu acho que a Lélia 

era apaixonada por ele, e eles conversavam muito, eles trocavam cartas, eu até 

tenho algumas cartas guardadas aqui comigo que eles conversavam. A vovó fez 

filhos muito bonitos. 
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A.C.: Era isso que eu ia dizer, que o Jaime era um homem muito bonito, né? Eu 

olhei algumas fotos dele no Flamengo. Um homem muito bonito e um homem 

que sai do país, né? Imagina, sair do país naquela época para jogar fora? Tinha 

toda uma áurea de coisas não alcançáveis para um jovem negro que veio da po-

breza e que conseguiu. 

E.A.: É, ele foi convidado para ser treinador da seleção peruana e não aceitou. Ele 

morreu lá.  

A.C.: E morreu cedo também, né? 

E.A.: Morreu. Todos eles morreram cedo. A minha mãe é que morreu mais tarde 

que todo mundo, morreu com setenta e sete e a Ligia morreu com sessenta e 

pouco, tio Geraldo com sessenta e dois, a Lélia com cinquenta e nove... Tio Bráulio 

também com quarenta e poucos, tio Acacinho, e esses dois foram para a guerra. 

Tia Dora, a irmã que ela adorava também. Tia Caçula... Todas elas! A minha mãe 

se preservou muito, acho que por isso que ela foi até os setenta e sete. 

A.C.: E você falou aí que alguém foi para a guerra... Quem foi e para qual guerra? 

E.A.: Sim, para a Segunda Guerra Mundial. Tio Bráulio e tio Acácio. O tio Bráulio, 

ele veio com uma tuberculose nos ossos por causa do frio. Eles voltaram e o tio 

Bráulio morreu, por causa de consequência da guerra. O filho de tio Jaiminho, os 

sobrinhos, foram poucos que chegaram à universidade. Mas todos viveram, den-

tro de uma normalidade. Agora, por exemplo, essa geração minha, do Rubens, os 

nossos filhos é que fizeram universidade, entendeu? Agora eu tenho uma sobri-

nha que casou e acabou de se formar depois de casada porque os outros não fi-

zeram isso. Agora, as minhas filhas conviveram com a Lélia, os filhos do Rubens 

conviveram com a Lélia. A exigência era essa e tinha o exemplo, né? E a Lélia 

quando as minhas filhas eram pequenas, uma, ela foi no Preto Velho e o Preto 

Velho disse para ela: “Você avisa à mãe que uma vai seguir a área médica e uma 

vai seguir a área humana.” Aí ela falou: “óh, vamos botar essas crianças para isso, 

hein?” Eu sei que uma é bióloga e outra é assistente social, com trabalho escrito 

e até falando sobre a tuberculose. Ela seguiu o caminho da Lélia, ela não quer ser 

mãe, ela quer parar de trabalhar para estudar, só. É uma menina muito estudiosa, 

até me lembra um muito Lélia, a Gabriela. Olha o legado! Esse é o legado. 

 

A.C.: Tem uma foto de Lélia com a Gabriele pequena, na banheira.  

E.A.: Não lembro dessa foto, não. Mas sei que tem outras fotos. Tem uma foto 

minha, da Gabriela, da Lélia e da mamãe. 

 

A.C.: E quando fala assim: “Ah, eu sou espírita... A Lélia era espírita” para as pes-

soas leigas entendem que o espiritismo é uma coisa só, né? Mas qual é a matriz 

que a Lélia seguia e que depois também você segue? 
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E.A.: É o Candomblé. A Lélia era filha de Oxum com Ogum. Dois orixás: Oxum é 

um orixá feminino da mãe da fertilidade, protetora das mulheres. Contam os Itãs 

que Oxum não era fácil, ela enganou com o jeito dela, ela entrou nos lugares que 

não poderia entrar; ela roubou o jogo de Exu para ser a dona do jogo de búzios. 

Ela é uma mulher super guerreira, ela é doce, mas ao mesmo tempo guerreira. 

Lélia era filha de Oxum Opará, que é uma Oxum guerreira, de decisão, que fala. E 

era de Ogum Massá, um orixá masculino, guerreiro, dono do trabalho, do ferro, 

dos caminhos e também amigo de Exu. Você imagina? Lélia era parecida assim, 

ela tinha um jeito. Dizem que a gente sempre leva um jeito do Orixá e a Lélia era 

matreira, charmosa, bonita, até porque Oxum era muito bonita. Mulher, muito 

feminina, defensora das mulheres e de trabalho; Lélia trabalhava muito. Eu fui 

para o Candomblé por causa de Lélia, ela já conhecia o Candomblé. Ela era tão 

apaixonada por Oxum que ela quis conhecer Oxum na sua essência, e ela foi bus-

car. Foi à África conhecer os assentamentos de Oxum, conhecer o Rio Oxum e foi 

pesado. Ela conhecia o Jair de Ogum há uns trinta anos, ela conheceu bem antes. 

Ela também conheceu uma entidade que ele recebia, que era Ogum Iara. Lélia era 

apaixonada! Então com esta entidades eles se reuniam para conversar sobre as 

pessoas, sobre o planeta, sobre as águas, sobre os preconceitos; eles conversa-

vam com as entidades. Você imagina? Eles tinham um grupo de estudos com essa 

entidade, que foi a entidade que limpou o corpo dela para ela poder subir. Ela me 

levou lá para eu conhecê-la e eu me apaixonei por essa entidade, aí comecei a 

frequentar o terreiro, comecei a descobrir o Candomblé. Acabei Ialorixá. Eu sou 

filha de Oiá com Ogum. O nosso babalorixá morreu ano passado, quer dizer... Ele 

não era babalorixá de Lélia, ele era um guia espiritual. A Lélia conversava, 

quando tinha alguns problemas ia consultar com ele e tal, para consertar as coi-

sas. Fora isso, ela conheceu vários Pais de Santo, ela se metia para conhecer 

mesmo, para entender tudo. E aí eu fui me tornando cada vez mais negra, cada 

vez mais louvando a minha ancestralidade. A Lélia é minha ancestral agora e sem 

meus ancestrais nada teria acontecido até aqui. É nisso que eu acredito, é isso 

que eu louvo, é isso que eu tento passar para as pessoas no dia a dia. 

 

A.C.: Duas questões mais... Primeiro é sobre o acidente que Lélia teve, porque isso 

é pouco falado e particularmente eu sempre achei que Lélia usava aquela faixa 

que depois todo mundo passou a usar, inclusive eu, de charme, né? Aí algumas 

pessoas falam que não, outras falam que sim, então conta para nós essa história. 

E.A.: É, eu estava em casa. Eu morava na zona norte e a Lélia morava em Santa 

Tereza. Recebi um telefonema que a Lélia estava no hospital e ela tinha batido 

com o carro. Nessa época ela era do estado e o estado deu todo atendimento que 

pode dar, porque ela estava descendo, eu acho que foi cansaço, muito cansaço. 

Ela tinha acabado de dar aula. Ela desceu, perdeu a direção e bateu num poste. 
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Ela cortou a testa, cortou feio! Ficou uma marca e ela ficou bastante tempo es-

condidinha, ela era muito vaidosa. Até na época da doença dela ela se recolheu. 

Aí ela começou a botar uma faixa, porque a Lélia era estilosa, ela criava o que ela 

usar. A Lélia não seguia moda. Ela olhava para mim e dizia: “Lili, vê isso aqui com 

isso aqui.” Aí eu dizia: “bota, está legal para cassete!”, aí ela perguntava: “O que eu 

levo para os Estados Unidos?” “Olha, vou levar isso, isso, vou misturar isso com 

isso” E você vê nas fotos dela, ela está sempre bem-vestida, entendeu? Tudo ela 

criava para colocar, ela não olhava para esse negócio de moda. Então ela passou a 

botar o lencinho e gostou, né? Um cabelo bonitão que ela tinha e ela “pá!”, colocou 

e virou moda, ela criou moda. Tem muita gente que se veste hoje em dia como a 

Lélia se vestia. As mulheres passaram a ter coragem de se vestir parecida com a 

Lélia, você pode ver a Marielle Franco, por exemplo, tudo estilo Lélia Gonzalez. 

 

A.C.: Ela é linda, né? Eu vejo que ela gostava muito de óculos de sol, eu acho lindo 

aqueles óculos dela. 

E.A.: Adorava! Ela só gostava de óculos grande, aqueles óculos enormes! Eu fa-

lava assim: “Ai, Lélia, parece uma coruja!” E ela dizia: “Deixa eu parecer coruja, 

estou linda!” 

 

A.C.: Maravilhosa Lélia Gonzalez! Eliane, tem um hiato na vida de Lélia até a 

morte dela, ela adoece e meio que sai de cena um pouco. O que aconteceu? Conta 

para nós o que acontece neste período que eu não sei datar muito bem, o que 

acontece que a Lélia desaparece? 

E.A.: Foi em noventa e dois. Deixa eu abrir um parêntese, a nossa família, sabe 

aquele negócio “não gosto de médico”. “Não gosto de médico, não vou ao médico.” 

E aí só vai ao médico quando o negócio está ruim. O Rubens achou e eu também 

achei que a Lélia estava emagrecendo. Ela até foi numa festa de aniversário da 

Isis, minha filha e afilhada dela, e a gente falou “Lélia, você está magra!”, ela es-

tava até vestida de verde. E ela falou “Ah, é minha dieta. Eu quero ficar, sabe? Eu 

estou fazendo dieta”. Mas essa dieta é braba, você não emagrece mais não porque 

está bom assim. Ela continuou emagrecendo. O Rubens ficou preocupado e a le-

vou ao médico, constatou que ela estava com diabete, o tipo de diabete de Lélia 

era o tipo A, aquela que te pega, a mesma que o Milton Nascimento teve e ficou 

magrinho. A diabete dela estava altíssima, chegou um ponto que eu não entendi 

como ela não entrou em coma diabético. Começou o tratamento e essa diabete 

levou a uma insuficiência cardíaca e nessa época as pessoas estavam dizendo que 

a Lélia tinha AIDS, era mentira, a Lélia tinha diabetes tipo A. Ela emagreceu muito 

e nós temos os exames, eu tenho coisas guardadas. O açúcar da Lélia chegou a 

400, 500... Com o tratamento ela começou a melhorar e paralelamente ela fazia 

um tratamento espiritual para animar o astral, essas coisas todas. E houve uma 
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época, quando minha mãe teve um derrame ela disse assim: “Olha, quando a Elisa 

morrer nós vamos morar juntas. Nosso fim nós temos que ficar juntas.” Minha 

mãe morreu, eu tinha um relacionamento, o relacionamento foi morar na casa 

dele, eu peguei minhas filhas, vendi o que pude e fui morar com a Lélia para cui-

dar dela exatamente nessa época, de 1992 para 1993. Fui morar com ela para 

cuidar dela no dia a dia, entendeu? Eu só cuidei dela e das minhas filhas. Um dia 

o Januário Garcia, levava ela ao médico de vez em quando, um dia ele me chamou 

na sala e falou “Olha, Lili, a gente fez um exame e deu uma insuficiência cardíaca 

grave no coração de Lélia.” Aí o meu coração apertou, pois até então para mim 

estava tudo ótimo, tudo indo. Nessa época ela é diretora do departamento Social 

e Político da PUC, ela assume esse cargo e ela ia trabalhar, levava as meninas. 

Fomos à posse dela, ela estava ótima! A gente de vez em quando tomava uma 

cerveja, batia papo e tal... O Flamengo jogava e a gente não via o jogo. Ela dizia: 

“desliga, porque eu posso ter um infarto! Desliga essa televisão e vamos ficar to-

mando cerveja até o jogo acabar.” Aí quando o jogo acabava, se o flamengo ga-

nhasse, mais cerveja, se o flamengo perdesse, íamos dormir. Estava na época da 

copa do mundo e ela desligava a televisão para não ver o jogo do Brasil, a gente 

gostava do futebol e éramos flamengo até morrer. Aí no dia 09 de julho estáva-

mos combinando de fazer o aniversário, a Isis ia fazer seis anos dia 11 de julho, a 

gente estava combinando de fazer essa festa e o Brasil estava jogando. Neste dia 

09 estava frio, bastante frio, as meninas estavam no quarto e nós ficamos duas 

batendo papo no escritório dela, onde ela dormia em volta dos livros, porque as 

vezes ela acordava de madrugada e escrevia, lia, de madrugada. Ficamos ali ba-

tendo papo e eu perguntei: “você quer uma cerveja?” e ela disse “não, hoje eu não 

estou a fim, não. Bebe você!” Aí eu bebi uma cerveja e falei assim “ai, eu também 

hoje não estou a fim.” Aí eu falei: “olha, eu vou dormir porque amanhã eu tenho 

que acordar cedo”, ela falou “ah, então tá bom” eu peguei e fui dormir, aí quando 

eu deitei ela veio na porta do quarto toda vestida de azul, com aquele pijama bo-

nito, parecia que tinha uma luz em volta dela, no peito era todo bordado de flores 

brancas. Ela com um sorriso lindo. Aí falou assim: “Está tudo bem?” Aí eu falei 

“Está.”, ela continuou: “As minhas filhas, minhas meninas, elas estão bem?” Aí eu 

falei assim: “Estão.” “E você, está bem?” perguntou ela. Eu falei: “estou.” Achei 

estranho, sabe? Falei: “você está precisando de alguma coisa, Lélia?” Ela me res-

pondeu: “eu não, estou ótima! Até amanhã!”, eu me despedi: “até amanhã!” No 

dia seguinte eu acordei, fui fazer o café para ela, para as meninas, para mim e 

falei: “ah, hoje eu vou fazer uma carne assada e macarronada” que a Lélia ado-

rava! Era um prato típico da época, da vovó, domingo era dia de macarronada 

com carne assada. Fui no quarto e olhei, ela estava dormindo. Preparei o café e 

coloquei na sala, as meninas estavam sentadas e perguntaram: “cadê a dinda, 

mãe?” eu disse: “está dormindo.” Minhas costas começaram a queimar, uma coisa 
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no meu ouvido falou assim: “vai lá! Vai lá!” Se fosse hoje eu já saberia, mas na-

quela época eu estava começando a ser espírita. Aí eu fui, né? Eu cheguei perto e 

a Lélia estava morta. Eu gritei, xinguei ela: “Por que você fez isso comigo?” Botei 

as crianças no quarto e falei “olha, vocês fiquem aqui porque a dinda foi para o 

céu. Não saiam daí.” As crianças ficaram sem entender nada. Como a Gabriela era 

mais velha, ela entendeu, a Isis, não. Chamamos o médico e foi isso. O que era de 

ritual o meu pai de santo, Jair de Ogum foi lá e fez para entregar ela para o Orum, 

né? Partimos. De lá eu tive que sair porque a Lélia não dava bola para o material, 

ela vivia muito intensamente. A gente dizia: “Lélia, pega esse dinheiro do táxi e 

junta para comprar um carro.” Aí ela resolveu juntar o dinheiro e comprou um 

carro, porque ela não dirigia. “Lélia, guarda um dinheiro para você comprar um 

apartamento.” E ela: “Ah!”, entende? Ela não comprou o apartamento. Então saí-

mos de lá e fomos viver a vida. O que eu guardo são coisas maravilhosas, eu só fui 

chorar uma semana depois. Eu queria entender o porquê dela ter partido tão rá-

pido, mas hoje eu entendo: ela tinha carma bom, e esse tipo de gente é preciso lá 

em cima. Minha ancestral que eu agradeço todos os dias, pela manhã eu rezo e 

agradeço à minha ancestral Lélia Gonzalez por ter deixado essa força que... Sabe, 

os meus ancestrais, a minha mãe, a Lélia, o tio Geraldo, eu rezo para eles todos os 

dias porque eu tenho muita força deles em tudo, eu tive muito amor deles e aprendi 

com eles o que é coragem, o que é dignidade, resistência. Eu fui tão perseverante 

que o meu Pai de Santo não queria fazer meu santo, porque já estava velha, e eu 

assim: “faça, porque eu vou cumprir o que minha irmã me pediu. Eu vou ser uma 

Ialorixá.” Aos setenta anos eu fui Ialorixá. É isso que eu aprendi com eles, é força 

mesmo e fé, fé na vida, fé para continuar. É esse o legado que eu quero deixar para 

minhas filhas, material, não, porque o material... Você come, sabe? Tanta gente está 

passando fome, tanta gente está morrendo por nada. A gente precisa de muito 

pouco para viver, mas, infelizmente a gente tem que sobreviver, isso que é horrível. 

Ah! Nós ainda não aprendemos a sermos humanos, infelizmente.  

 

A.C.: Eliane, essa ia ser a última pergunta, mas aí me veio aqui a mente uma outra 

coisa que eu quero te perguntar. Esse ano, em março, a família da Lélia começa a 

movimentar o legado intelectual que ela deixou. Tem uma página do Instagram, 

né? Da família, que vai cuidar disso, vocês têm um acervo também que estão or-

ganizando. Como é que tem sido esse trabalho? 

E.A.: Ah, casa de santo. Nós temos de esperar fazer um ano da morte do meu pai 

de santo para resolver isso, então nós não podemos mexer pois nós estamos de 

luto, não podemos mexer lá. Então só a partir de agosto é que vamos poder co-

meçar a mexer nisso. Também, com essa pandemia não tem como, tudo isso custa 

dinheiro. 

A.C.: Mas vocês já têm feito muita coisa, né? Assim, de reunir os escritos... 
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E.A.: Através do instituto a gente vai juntar tudo para que as pessoas conheçam 

cada vez mais a Lélia Gonzalez e Lélia de Almeida. 

 

A.C.: Vocês esperavam por esse “boom” de Lélia Gonzalez? 

E.A.: Não, não. É incrível e está incrível, né? Eu estou abismada, está demais. Que 

bom, né? Porque de repente a própria época pede isso, né? 
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