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RESUMO 

 

Em função do alto índice de violência contra a mulher no Brasil, fomos desafiadas a assumir 

uma posição acadêmica e socialmente frente ao tema e, portanto, pensar estratégias de 

combate à violência doméstica e de gênero na cidade de Santo Antônio de Pádua-RJ. Ao 

assumirmos tal desafio, realizamos uma pesquisa pautada no objetivo de analisar as 

contribuições da Pedagogia na construção de processos de intervenções educativas de 

enfrentamento à violência doméstica, a partir do INFES da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), na cidade de Santo Antônio de Pádua. Dessa forma, propagar a Lei n.º 11.340/06 – 

Maria da Penha, justamente com a finalidade de fomentar a criação de uma rede de 

fortalecimento na luta pelos direitos das mulheres na cidade, como também ampliar a 

qualidade de vida e segurança das mulheres. Nesse sentido, realizamos um estudo qualitativo 

subdividido em três fases que, com enfoque na pesquisa-ação, rompesse os muros da 

Universidade, no qual combinamos a aplicação de diferentes técnicas de coleta de dados: 

observação participante, práticas interventistas, entrevistas. Participaram da pesquisa 

aproximadamente cinquenta mulheres que vivem nos bairros adjacentes ao INFES, bem como 

estudantes do curso de Pedagogia. Para realização de uma das fases do trabalho, 

estabelecemos parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Os 

resultados mais significativos revelam-se nas possibilidades de ressignificação do papel do 

pedagogo em diversos espaços educativos não-escolares. Especialmente, a efetivação e 

legitimação da presença deste profissional em múltiplas esferas sociais, sobretudo, a 

importância de sua atuação, enquanto: defensor de direitos humanos; desarticuladores das 

redes de violência; promotor e mediador de pautas educativas no combate à violência contra a 

mulher. 

 

Palavras-chave: Violência Doméstica; Mulheres; Lei Maria da Penha; Pedagogia; Direitos 

Humanos. 

 

  



ABSTRACT 

 

Due to the high rate of violence against women in Brazil, we were challenged to take an 

academic and social position in the face of the issue and, therefore, to think strategies to 

combat domestic and gender violence in the city of Santo Antônio de Pádua-RJ. When we 

took up this challenge, we conducted a research based on the objective of analyzing the 

contributions of Pedagogy in the construction of processes of educational interventions to 

combat domestic violence, from the INFES of the Universidade Federal Fluminense (UFF), in 

the city of Santo Antônio de Pádua. In this way, to propagate Law 11.340 / 06 - Maria da 

Penha, precisely in order to foster the creation of a strengthening network in the fight for 

women's rights in the city, as well as to increase the quality of life and safety of women. In 

this sense, we conducted a qualitative study subdivided into three phases that, with a focus on 

action research, broke the walls of the University, in which we combined the application of 

different techniques of data collection: participant observation, interventionist practices, 

interviews. Approximately fifty women living in the neighborhoods adjacent to INFES, as 

well as students of the Pedagogy course participated in the study. To carry out one of the 

phases of the work, we have established a partnership with the Reference Center for Social 

Assistance (CRAS). The most significant results are revealed in the possibilities of re-

signification of the role of the pedagogue in several non-school educational spaces. 

Especially, the effectiveness and legitimation of the presence of this professional in multiple 

social spheres, above all, the importance of their performance, as: defender of human rights; 

disarticulation of networks of violence; promoter and mediator of educational guidelines in 

the fight against violence against women. 

 

Keywords: Domestic Violence; Women; Maria da Penha Law; Pedagogy; Human rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de invasão, apropriação e violência,
1
 mais conhecido sob o significado 

de colonização, deixou-nos como herança, entre outras problemáticas, a forte influência do 

patriarcado e, por conseguinte, as violências que operam nas sutilizas do machismo estrutural 

(ANDRADE, 2017). Essa herança não somente resistiu ao longo de mais de cinco séculos de 

invasão, mas continua sendo predominante em todas as relações da sociedade, caracterizada 

pela falta de equidade de gênero, por conseguinte, pela violência contra a mulher. Nos dias 

atuais, tal predominância se estabelece enquanto ponto de partida para a compreensão de que 

“a categoria de gênero torna-se, também, importante para a discussão da igualdade no 

contexto da sociedade como um todo” (MEDEIROS, 2016, p. 34). 

Na pauta das discussões sobre equidade, é importante ressaltarmos
2
 que a 

constituição da sociedade brasileira foi e ainda é forjada a partir de estruturantes de 

desigualdades, sobretudo da desigualdade de oportunidade entre os gêneros. Há décadas, esta 

desigualdade é amplamente combatida pelos movimentos feministas e de mulheres, as quais 

lutam pela equalização entre os gêneros e reivindicam melhores condições de acessão das 

mulheres em todos os campos sociais, políticos, econômicos e ambientais. Contudo, tal luta 

ainda não conseguiu desestabilizar a realidade, principalmente as estatísticas assustadoras, as 

quais revelam que, entre outras questões, a cada hora 503 mulheres são vítimas de algum tipo 

de violência no Brasil. Entre as violências das quais as mulheres são vítimas destacam-se: as 

ofensas morais, violência física, mão boba no transporte público (RADIOAGÊNCIA 

NACIONAL, 2017). 

As informações supracitadas configuram-se enquanto resultado de um estudo a 

pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no qual se realizou um levantamento das 

informações entre os dias 11 e 17 de fevereiro de 2017, com cerca de mais de mil mulheres 

(RADIOAGÊNCIA NACIONAL, 2017). Das mulheres que sofreram violência doméstica, em 

torno de 60% dos agressores foram os atuais ou ex-companheiros das vítimas. Segundo os 

dados da pesquisa, cerca de 52% das entrevistadas não fizeram nada, apenas 11% procuraram 

                                                 
1
 A autora, com a finalidade de propor uma análise no sentido de desconstrução das representações romantizadas 

de colonização, desenvolve três argumentos que são extremamente relevantes para compreensão da sociedade 

brasileira, bem como da América Latina. Tais argumentos apresentam-se no sentido de: Invasão, apropriação e 

violência. Ao longo do trabalho, retomaremos às contribuições de Andrade (2017) para apresentar as concepções 

que conformam cada um desses argumentos. 
2
 A escrita do trabalho neste tempo verbal significa reconhecer as valiosas contribuições da professora 

orientadora desta pesquisa, bem também dxs autorxs dos textos com os quais dialogamos. Para além disso, as 

cooperações das mulheres que protagonizam esta pesquisa que, sem suas falas, o desenvolvimento desta não 

seria possível.  
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uma delegacia e 13% pediram ajuda da família. Em função desses e de outros dados 

estatísticos que traduzem uma face da realidade, fomos desafiadas a assumir uma posição 

acadêmica, política e social frente ao tema. Portanto, estudar a violência doméstica e de 

gênero na cidade de Santo Antônio de Pádua-RJ
3
. Nosso entendimento de violência doméstica 

e familiar contra a mulher tem como base a Lei n.º 11.340/06 – Lei Maria da Penha-, 

especialmente o que estabelece o seu art. 7.º: 

 

 

I – a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade 

ou saúde corporal; 

II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 

emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 

crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 

ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio 

que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 

III – a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a 

utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 

exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;  

IV – a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 

incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

V – a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria (BRASIL, 2006a). 

 

 

A Lei Maria da Penha além proporcionar mudanças na área legislativa, também 

marca uma importante conquista na luta das mulheres e, ao tempo, questiona o contexto 

sócio-histórico desses enfrentamentos, sobretudo a garantia de direitos e emancipação dos 

corpos femininos. Tais corpos, ao longo dos tempos, foram/são fortemente marcados pela 

relação patriarcal, compreendida, neste caso, sob a composição familiar e traduzida no 

“sentido do sexual” (PATEMAN, 1993). O controle e autoridade sobre esses corpos, 

historicamente constituindo por meio de relações hierarquicamente ordenadas, mantém-se 

nesta temporalidade sob o argumento da “lei do pai”, no domínio da privação de liberdade das 

                                                 
3
 Partes desta pesquisa foram apresentadas em diversos eventos acadêmicos e publicadas em seus respectivos 

anais, são eles: Encontro de Saberes na UFF, realizado entre os dias 23 a 26 de agosto de 2017 na Universidade 

Federal Fluminense (UFF/INFES); III SIDE – Seminário Internacional Diferenças e Educação, celebrado em 22 

a 24 de novembro de 2017 na cidade de Juiz de Fora - MG; I Saber Mulher – I Seminário de Saberes Sobre 

Violência Doméstica no Noroeste Fluminense, 19 a 21 de março de 2018 na cidade de Santo Antônio de Pádua - 

RJ; V CEDUCE – V Colóquio Internacional Educação, Exclusão, Cidadania e Exclusão, 28 a 30 de junho de 

2018 na cidade de Niterói - RJ.  
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mulheres (CASTRO, 2012; SAFFIOTI, 2004; PATEMAN, 1993). Da mesma forma, as regras 

de controle e poder construídas socialmente, mas que a Lei Maria da Penha desestabiliza essa 

relação patriarcal e, portanto, propõem outras leituras dos corpos femininos. Na pauta dessas 

leituras, é relevante pontuar que… 

 

 

[…] essa maneira de olhar o corpo implica entendê-lo não apenas como um dado 

natural e biológico, mas, sobretudo, como produto de um intrínseco inter-

relacionamento entre natureza e cultura. Em outras palavras: o corpo não é algo que 

está dado a priori. Ele resulta de uma construção cultural sobre a qual são conferidas 

diferentes marcas em diferentes tempos, espaços, conjunturas econômicas, grupos 

sociais, étnicos etc (GOELLNER, 2010, p. 73). 

 

 

No âmbito da construção histórica e cultural em relação aos corpos femininos, resulta 

importante ressaltarmos nosso entendimento do conceito de patriarcado. Neste caso, não 

somente enquanto representação de uma relação do homem para com a mulher, mas da 

relação de escravização e subalternização dos corpos femininos aos prazeres sexuais. Sobre 

esta questão, destacamos que a dominação dos homens sobre as mulheres define “o direito 

masculino de acesso sexual regular a elas estão em questão na formulação do pacto original. 

O contrato social é uma história de liberdade; o contrato sexual é uma história de sujeição. O 

contrato original cria ambas, a liberdade e a dominação” (CASTRO, 2012, p. 139). 

Para além da dominação, não podemos deixar de citar a objetificação dos corpos das 

mulheres ao sexo, ao trabalho doméstico, ao domínio e à subordinação. Todas essas formas de 

objetificação caracterizam as violências que, de várias ordens, aprisionam as mulheres aos 

conceitos de posse e, assim, vítimas de um patriarcado moderno, no qual os corpos ainda 

estão atrelados a tutelas de constante vigilância. Nas últimas décadas, apesar de termos 

conseguido nos desvincular minimamente de uma conjuntura patriarcal, enquanto resultado da 

luta feminista e do movimento das mulheres, ainda é possível perceber as lógicas de domínio, 

constante, das nossas formas de pensar e das nossas ações. Ademais, a privação da nossa 

liberdade e autonomia em diferentes situações e contextos; ou seja, as bases estruturantes do 

patriarcado moderno que, definido por Castro (2012, p. 139, apud PATEMAN, 1993), se faz 

presente sob o signo de contrato original:  

 

 

A liberdade do homem e a sujeição da mulher derivam do contrato original e o 

sentido da liberdade civil não pode ser compreendido sem a metade perdida da 

história, que revela como o direito patriarcal dos homens sobre as mulheres é criado 

pelo contrato. A liberdade civil não é universal - é um atributo masculino e depende 

do direito patriarcal. Os filhos subvertem o regime paterno não apenas para 

conquistar sua liberdade, mas também para assegurar as mulheres para si próprios. 
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Seu sucesso nesse empreendimento é narrado na história do contrato sexual. O pacto 

original é também um contrato sexual quanto social; é social no sentido de patriarcal 

- isto é, o contrato cria o direito político dos homens sobre as mulheres -, e também 

sexual no sentido de estabelecimento de um acesso sistemático dos homens ao corpo 

das mulheres. 

 

 

O pacto então se revela como um construto da realidade do patriarcado moderno em 

nossa sociedade, o qual considera a materialidade histórica do processo de dominação-

exploração das mulheres. Nesse sentido, “trata-se, pois, da falocracia, do androcentrismo, da 

primazia masculina” (CASTRO, 2012. p. 141). Todas elas relacionam-se, portanto, ao fato de 

que fomos e somos ‘colonizadas’, ao longo da história, a pouco considerarmos as sutilezas 

simbólicas presentes nas relações sociais. Reverter essa realidade significa considerar que 

tanto as violências físicas, quanto as simbólicas persistem enquanto processos de subjetivação 

dos corpos e das mentes das mulheres, as quais as silenciam, no sentido de perpetuar todas as 

formas de violências. 

No trágico cenário de violências contra as mulheres, a exploração e dominação 

desses corpos não somente o violam, mas o exploram para um ato de doutrinação. Diante 

desse cenário, resultou-nos oportuno projetarmos o papel da educação em contexto não-

escolares, no sentido de fomentar diálogos e debates sobre a Lei n.º 11.340/06 -Lei Maria da 

Penha-. Necessariamente, movimentos educativos enquanto possibilidade de (re)pensar o 

processo de liberdade, autonomia e emancipação das mulheres, considerando suas 

singularidades enquanto ato de resistência. Em outras palavras, construir ações educativas 

voltadas ao direito e à emancipação de mulheres como forma de desestabilizar os circuitos de 

silêncios e, portanto, os fluxos de violência.  

Romper com as barreiras do silenciamento, requer, entre outras ações, denunciarmos 

e desvincularmos os processos de subjetivação (FOUCAULT, 1984). Reconhecendo-nos e 

reafirmando-nos, assim, enquanto protagonistas históricas, culturais e políticas. Logo, revela-

se necessário reconceituarmos nosso entendimento de violência, bem como ampliarmos seus 

significados. Para além disso, desnaturalizarmos as práticas violentas que se inscrevem desde 

o âmbito doméstico até os campos institucionais, entres eles a universidade. Tal 

desnaturalização, no campo da micropolítica, requer questionarmos a efetivação e a 

elaboração de políticas públicas, sobretudo no sentido de desvincular, da tutela do Estado, o 

domínio sobre o controle absoluto dos nossos corpos, das nossas formas de pensar e das 

nossas ações. 
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Pensar nas possibilidades dos processos educativos enquanto elemento de 

informação e formação situa-nos diante de desafios. Entre eles, como sinaliza Silva e Carrera 

(2017, p. 104), reconhecemos, que “faz-se necessário a criação e aplicabilidade de políticas 

públicas e iniciativas educacionais para qualificar os educadores e promover debates acerca 

dessa temática dentro e fora da sala de aula”. Tal desafio se estabelece, também, na 

possibilidade de “sensibilizá-los para o combate à violência doméstica, evidenciando que este 

tema não deve ter importância apenas no âmbito judicial, mas, sobretudo no educacional” 

(SILVA; CARRERA, 2017, p. 104). Principalmente, suas potencialidades no sentido de 

arrancar as mordaças, romper com os ciclos de violências em âmbito doméstico e 

institucional, assim como desmistificar a separação de ser sujeito entre o público e o privado. 

Deste modo, denunciar todas as situações voltadas à invisibilidade das mulheres, no 

reconhecimento da legitimidade das autonomias, diante do processo de categoria das relações 

de hierarquias e divisões sexuais de poder, saber, trabalho e prazer. 

Com base nesses argumentos, nossas reflexões, inquietações e questionamentos 

deram origem a esta pesquisa-ação, a qual se propõe transgredir (hooks, 2013) em campos 

epistemológicos e em espaçostempos não-escolares. bell hooks
4
, em seu livro “Ensinando a 

transgredir: a educação como prática da liberdade”
5
, auxilia-nos a propor uma Pedagogia 

anticolonial, a partir do pensamento contrahegemônico, resistirmos às estratégias da 

colonização. Nesta pesquisa, transgredir representa superar as fronteiras, dando um passo 

além das aprendizagens de linha de produção, opondo-se aos sistemas de dominação, 

sobretudo para questionar a universidade em seu papel de parcialidades. Portanto, nos 

propomos a fomentar, organizar e realizar debates que denunciam os processos de violências 

contra as mulheres, assim como as tentativas de “adestrar”, deslegitimar, classificar e 

domestificar as mulheres neste espaço-universidade.  

Nesse sentido, entrelaçamos o campo da educação ao dos direitos humanos, 

especialmente as potencialidades da Pedagogia para a desconstrução dos circuitos de 

exploração dominantes e de violências contra as mulheres. Em outras palavras, os processos 

educativos em movimentos, nos quais a prática educacional permite aos pedagogos atuarem 

em diferentes espaços-temáticos, discutirem as condições sociais, associadas ao campo 

epistemológico do direito das mulheres. Tal prática educacional vai além dos muros das 

escolas, uma vez que… 

                                                 
4
 Pseudônimo de Gloria Watkins. 

5
 Lançado em 1994, traz sua versão em português quase vinte anos depois, em 2013, quando o livro é lançado no 

Brasil, trazendo contribuições extremamente atuais. 
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A educação não-formal é uma área que o senso comum e a mídia usualmente não 

veem e não tratam como educação porque não são processos escolarizáveis. A 

educação não-formal designa um processo com várias dimensões tais como: a 

aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação 

dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e/ou 

desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e exercício de práticas que 

capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários, voltadas para 

a solução de problemas coletivos cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que 

possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de 

compreensão do que se passa ao seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela 

mídia, em especial a eletrônica, etc. São processos de auto-aprendizagem e 

aprendizagem coletiva adquirida a partir da experiência em ações organizadas 

segundo os eixos temáticos: questões étnico-raciais, gênero, geracionais e de idade, 

etc. As práticas da educação não-formal se desenvolvem usualmente extramuros 

escolares, nas organizações sociais, nos movimentos, nos programas de formação 

sobre direitos humanos, cidadania, práticas identitárias, lutas contra desigualdades e 

exclusões sociais (GOHN, 2009, p. 31). 

 

 

As práticas educativas que acontecem extramuros escolares, potencializadas pelos 

movimentos sociais, apresenta-se como uma ponte para propormos a atuação de pedagogos na 

garantia da educação e dos demais direitos humanos. Essa atuação pode ser direcionada à 

inclusão plena de segmentos historicamente excluídos dos direitos sociais, culturais, 

econômicos, políticos e ambientais. Trata-se, pois, da possibilidade de projetarmos processos 

educativos inclusivos; ou seja, não-sexista, não-racista, não-homofóbica e não-lesbofóbica. 

Todos esses processos voltados às mudanças culturais, nas quais a discussão da violência 

contra as mulheres precisam ser incorporada nas diversas instâncias sociais, com o propósito 

de maior alcance no trabalho de prevenção. 

Ao reconhecer a relevância de processos educativos em movimentos, associados à 

pauta dos Direitos Humanos, a referida pesquisa levou-nos a refletir sobre a problemática 

social da violência contra a mulher, especialmente na cidade de Santo Antônio de Pádua. 

Desse modo, a pensar, portanto, na atuação do pedagogo voltada às ações educativas que 

tenham como finalidade coibir a violência contra mulher, especialmente no âmbito familiar. 

Da mesma maneira, a considerar, também, o cenário de violência contra às mulheres nesta 

cidade, fortemente marcado pelos reflexos do patriarcado e do domínio dos corpos, das falas, 

dos pensamentos (TAVARES; ANDRADE, 2018).  

Diante da realidade apresentada, o compromisso com a formação de educadores e a 

responsabilidade social institucional acentua as necessidades de atender demandas da 

população local, neste caso em especial, discussões e debates voltados à mulher. Em busca de 

propagar e legitimar reflexões que desconstruam ações culturais discriminatórias e violentas, 

propomos analisar a atuação do pedagogo por meio de ações de cunho educativo, para debater 
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a violência doméstica em múltiplas esferas da sociedade. A partir da perspectiva da Pedagogia 

Social, desdobramos esse olhar reflexivo “dispondo sua orientação para ação socioeducativa 

na perspectiva da integração social” (MOURA; ZUCHETTI, 2006, p. 234). Para isto, 

apostamos na possibilidade de transitar, de dentro para fora, em processos educativos em 

movimentos; isto é, aprender juntas – estudantes de Pedagogia e mulheres da comunidade – 

na construção coletiva de experiências educativas e nas possíveis trocas. 

No que diz respeito à construção coletiva, acreditamos, pois, que a educação em 

movimentos não deve ser somente epistemológica, mas voltada à relação empírica. Nesta 

argumentação, transitar desde a acadêmica à comunidade, requer, primeiramente, descortinar 

algumas concepções da própria Pedagogia. Desse modo, compreender quais as maneiras que 

o curso tem abordado a vertente societal, a qual nos propomos pensar inicialmente. Como o 

curso de Pedagogia dialoga com as questões de gênero? Quais as formas que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) direcionam a abordagem de gênero no currículo? Como 

acontece a inserção da mulher nesta abordagem no curso de Pedagogia do Instituto do 

Noroeste Fluminense de Educação Superior (INFES) da Universidade Federal Fluminense 

(UFF)? 

Compreendemos que o papel do educador corresponde ao fato de não reproduzir e 

não potencializar dispositivos de violência que estão presentes na sociedade, mas buscar 

desconstruí-los. Implementar ações que possibilite a autonomia, não-discriminação e não-

violências diante da diversidade de sujeitos que transitam/vivem os diferentes espaços. Trata-

se, pois, de pensarmos a desestabilização e, quiçá, a superação de um sistema de dominação-

exploração que se perpetuam diante de um discurso raso entre a igualdade entre os gêneros. 

Este que buscam a distinção binária de direitos iguais a homens e mulheres diante da lei. 

Neste caso é fundamental emancipar-se das lógicas opressoras, reconhecer as diferentes 

especificidades que, em detrimento das estruturas históricas coloniais, categorizam as 

sexualidades, etnias e classes sociais.  

A partir dessa discussão resgatamos o conceito equidade de gênero ligado à história 

do feminismo e do movimento de mulheres contemporâneo, relacionando-o ao processo de 

formulação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher. 

Segundo Louro (1997), o movimento feminista surge através de ações isoladas ou coletivas, 

que almejavam combater a opressão das mulheres, mas os movimentos socialmente 

organizados se iniciam no Ocidente no século XIX. Ao longo dos séculos, passou por várias 

transformações e diferentes perspectivas de análises, classificados historicamente por algumas 
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autoras como as ondas do feminismo, as quais contemplam desde o movimento do 

“sufragismo” até o pós-estruturalista (LOURO, 1997; SCOTT, 1990). Essa construção 

histórica representa uma “parte significativa das formulações produzidas pelas/os feministas 

atuais estabelecem articulações entre essa conceptualização e algumas teorizações pós-

estruturalistas” (LOURO, 1997, p. 29). Manifestando-se em diversas formas, uma vez que: 

 

 

[…] feministas e pós-estruturalistas compartilham das críticas aos sistemas da 

sociedade; apontam limitações ou incompletudes nas formas de organização e de 

compreensão do social abraçadas pelas esquerdas; problematizam os modos 

convencionais de produção e divulgação do que é admitido como ciência; 

questionam a concepção de um poder central e unificado regendo o todo social, etc. 

(LOURO, 1997, p. 29). 

 

 

A partir das possibilidades apresentadas por Louro (1997), tentamos não trabalhar 

com categorias previamente estabelecidas, mas observar as diferenças representadas na 

realidade. No correr das águas buscamos abordar uma perspectiva de gênero, enquanto 

categoria analítica, compartilhando a crítica dos sistemas explicativos globais da sociedade, 

no sentido não binário entre masculino-feminino, como defendido por Joan Scott. Para 

ampliarmos as concepções bases da pesquisa, tomando emprestados alguns conceitos pós-

estruturalistas, entre subjetivação, docilização dos corpos, em especial elaboradas e/ou 

defendidos por Michel Foucault. Porém, não assumidos como categoria fechada, uma vez que 

consideramos a perspectiva a partir da leitura da realidade. Sobretudo, não tratamos como 

bases fixas; ao contrário, reconhecemos as singularidades, observamos as diferenças, sem 

buscar um conceito previamente estabelecido. Por esse motivo, determinamos uma linha 

priori, com possibilidades de análises diversas, voltadas à finalidade de não comprometer a 

condição subjetiva e empírica da pesquisa. 

Ao longo do estudo, consideramos o tempo histórico das construções sociais – tempo 

este não linear – e suas transformações, até chegarmos a “uma pauta em comum de propostas 

para o enfrentamento da violência contra mulher” (MEDEIROS, 2016, p. 22). Pauta esta que 

se projeta na mobilização acadêmica, consolidada na inserção das discussões de gênero, 

especialmente a mulher, no curso de Pedagogia. Tal inserção desafia aos futuros pedagogos 

caminharem em busca de uma rede de enfrentamento, no que tange à sociedade na qual estão 

inseridas. Dessa forma, volta-se, principalmente, ao modo como as mulheres que 

protagonizam a pesquisa tem se apropriado de seus direitos, bem como os reflexos que as 

ações dos pedagogos podem provocar, a partir dos diálogos da Lei Maria da Penha.  
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Com essa leitura do tema, buscamos investigar “a violência doméstica contra a 

mulher compreendendo-a como uma expressão da desigualdade de gênero, com ênfase na 

violência perpetrada pelo parceiro íntimo” (MEDEIROS, 2016, p. 34). Logo, estabelecemos 

como objetivo geral: analisar as contribuições da Pedagogia na construção de processos de 

intervenções educativas de enfrentamento à violência doméstica, a partir do Instituto do 

Noroeste Fluminense de Educação Superior (INFES) da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), na cidade de Santo Antônio de Pádua-RJ. Este objetivo geral foi desdobrado nos 

seguintes objetivos específicos:  

1. Identificar os principais elementos que motivam a realização de práticas educativas, 

não-escolares, com as mulheres da comunidade, em estudantes do curso de Pedagogia 

do INFES/UFF, voltadas ao enfrentamento da violência doméstica contra a mulher;  

2. Conhecer os aspectos que diferenciam a formação pedagógica de estudantes que 

protagonizaram processos educativos, dentro e fora da universidade, de enfrentamento 

da violência contra a mulher e, a partir desta, repensar o papel pedagógico em 

múltiplas esferas sociais; 

3. Analisar os principais desafios para a construção e consolidação, desde a ótica das  

mulheres paduanas e das estudantes do curso de Pedagogia, da rede de enfrentamento 

à violência contra a mulher nos espaçostempos universitário. 

Para atendermos aos objetivos propostos neste estudo, recorremos à pesquisa 

qualitativa, entendo que esta oferece melhor perspectiva de análise das práticas propostas e 

desenvolvidas pelos estudantes de Pedagogia INFES/UFF. Tais práticas estiveram voltadas ao 

processo de fortalecimento de diálogos com a temática da violência doméstica, desde os 

olhares das mulheres paduanas e, a partir deste, o debate das políticas públicas voltadas à 

mulher, em especial a Lei n.º 11.340/06 -Lei Maria da Penha-. Neste sentido, reconhecemos o 

potencial do enfoque qualitativo compreendendo-o que este “caracteriza-se por procurar 

compreender o fenômeno (em nosso caso, sempre ligado ao campo educativo) pela ênfase na 

compreensão de seus processos” (SANTOS, 2016, p. 32). 

A organização desses objetivos foi projetada com o propósito de denunciar as 

violências estruturais que operam desde a lógica do patriarcado e, deste modo, fortalecem os 

círculos de vulnerabilidade social, econômica, política e ambiental contra as mulheres. Ao 

assumirmos tal desafio, buscamos realizar uma pesquisa-ação que rompesse os muros da 

universidade. Propomo-nos pensar a possibilidade de ressignificar o papel do pedagogo em 

diversos espaços educativos não-escolares. Efetivar e legitimar a presença deste profissional e 
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a importância de sua atuação em múltiplas esferas sociais. Tal análise foi mediada a partir da 

pesquisa-ação, uma vez que este método pode “auxiliar na produção de conhecimento, tendo 

em vista a afirmação de causas públicas, de direitos da coletividade ou de denúncia de 

situações existenciais insuportáveis” (THIOLLENT; COLETTE, 2014, p. 210).  

A sistematização da pesquisa-ação contemplou três fases, são elas: a) planejamento 

da pesquisa, no âmbito da disciplina Pesquisa e Prática de Ensino (PPE IV) realizada no 

primeiro período de 2017, no qual foi possível, no âmbito das reuniões de família no CRAS, a 

aproximação às mulheres da comunidade; b) desenvolvimento das ações planejadas – 

realização de dois momentos educativos nas instalações do INFES – Manhã Social e 

Workshop em Direitos Humanos; c) entrevistas com as estudantes mediadoras no processo de 

diálogos e debates voltados ao enfrentamento da violência contra às mulheres. Logo, o nosso 

estudo está organizado em quatro capítulos, sistematizados a partir das dimensões 

contempladas na pesquisa e das reflexões provocadas com ela. 

No primeiro capítulo, com o título “Pedagogia em perspectiva de gênero: diálogos 

sobre a violência contra a mulher no ambiente familiar”. Neste, abordamos a noção de 

entendimento do conceito de políticas públicas, as contribuições da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), bem como as ameaças propostas pelo projeto de lei da Escola 

sem Partido. Discorremos, também, sobre as análises da proteção de Direitos Humanos das 

mulheres, no âmbito de formação do pedagogo, por meio da análise das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) e das concepções de currículo. Ao longo desta parte do 

trabalho, traçamos um diálogo sobre a definição dos espaços de atuação do pedagogo, inscrito 

na perspectiva da Pedagogia Social. Destacamos, portanto, a importância da 

interdisciplinaridade e a relevância da ação da equipe multidisciplinar no enfrentamento à 

violência de gênero, abordando um contexto que abranja diversidade.  

No segundo capítulo, identificado com o título “Pedagogia Social e Direitos 

Humanos”, apresentamos, desde a literatura estudada, os diferentes tipos e violência de 

gênero contra a mulher, em seu conjunto de variáveis: violência física, violência sexual, 

violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, com análise da Lei Maria da 

Penha (Lei n.º 11.340/06). Associado a isto, ressaltamos a contextualização da Pedagogia 

Social em âmbito internacional e nacional, os objetivos do Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos (PNEDH), alguns marcos jurídicos no combate à violência contra a mulher 

e, finalmente, as lutas históricas e sociais construídas pelas mulheres na conquista de direitos. 
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No terceiro capítulo -marco metodológico-, identificado com o título “Desafiar as 

lógicas do lugar: a pesquisa enquanto espaçotempo de construção epistêmica, de denúncia e 

de reparação das violências contra a mulher”. Nesta parte apresentamos os elementos de 

sistematização da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, as categorias de análises e o 

perfil das pessoas que protagonizam este estudo. Portanto, descrevemos as ações dos 

mediadores no campo de atuação com as mulheres. Incluímos, sobretudo, a iniciativa da 

pesquisa que se deu início na disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino IV (PPE IV), do 

curso de Pedagogia do INFES. Este capítulo não estará restrito somente a um caráter 

descritivo, mas de compreensão, desde o enfoque da pesquisa-ação, da atuação do pedagogo 

nos espaços das diferentes esferas sociais, entre elas as intervenções educativas realizadas no 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) -Cidade Nova- e no INFES/UFF. 

No quarto capítulo, identificado com o título “Mulheres em Movimentos: confrontar 

os espaçostempos universitários na luta e conquista de direitos”, apresentamos os 

desdobramentos da pesquisa a partir de três perspectivas pensadas com base nos objetivos da 

pesquisa, são elas: as motivações pela escolha e abordagem da temática da violência contra a 

mulher; formação pedagógicas construídas com a pesquisa-ação; experiências e lutas sociais 

das mulheres no espaço universitário, no sentido de projetar a construção e fortalecimento da 

rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Nesta parte do trabalho, as vozes das 

protagonistas são apresentadas e ganham relevância social e histórica, principalmente no 

diálogo com as discussões teóricas anteriormente citadas ao longo do trabalho. De igual 

maneira, destacamos as análises e as interpretações dessas vozes consubstanciando-as aos 

elementos fundamentais que caracterizaram a pesquisa, os quais estão inscritos em outras 

finalidades da pesquisa que superam a proposta estabelecida nos objetivos.  

Na parte da introdução permitimos ao leitor a possibilidade de conhecer os 

elementos que caracterizam a pesquisa e a direciona frente as possibilidades de abordar, na 

Pedagogia, concepções voltadas aos direitos humanos e ao combate à violência contra a 

mulher. Embora apresentadas de maneira resumida, permite a introdução de conceitos e de 

realidades que se trata o trabalho. Considera, assim, a complexidade da pesquisa e seus 

possíveis desdobramentos, os quais são contemplados de maneira mais detalhada e explícita 

ao longo dos capítulos. Este se dá então como um resumo expandido, por meio da qual é 

possível apresentar os principais aspectos da pesquisa, da metodologia, dos objetivos e uma 

breve consideração dos resultados.  
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Finalmente, nas conclusões, tecemos nossas considerações sobre os resultados mais 

significativos da pesquisa, estabelecendo uma relação destes aos objetivos traçados. Para além 

disto, resgatamos outros propósitos do trabalho, inscritos na construção deste estudo enquanto 

espaçotempo de construção epistêmica, de denúncias e de reparação das violências contra a 

mulher. Destacamos, dentro das possibilidades, a forma como a pesquisa está voltada à cada 

um desses conceitos, de modo a reconhecer as potencialidades, as fragilidades e 

circunstâncias nas quais o trabalho foi desenvolvido com as realidades encontradas. Logo, não 

estabelecemos bases fixas ou detentoras de verdades, ao contrário, dialogamos com as 

experiências de aprendizagens e com os contextos apresentados, dentro e fora da 

universidade. 
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 1. PEDAGOGIA EM PERSPECTIVA DE GÊNERO: diálogos sobre a violência contra 

a mulher no ambiente familiar  

 

Em toda trajetória acadêmica somos perpassadas por diversas experiências que nos 

transformam e, aos poucos, vão constituindo novas possibilidades de ser e ver o mundo. Estas 

que, a partir de nossas vivências, das trocas e da realidade na qual estamos inseridas, 

provocam-nos e oportunizam-nos tecer novas relações. Fazem-nos, portanto, questionar todas 

as certezas e permitem-nos experimentar novas inquietações que, por meio de um olhar 

curioso de uma eterna criança, criam possibilidades de romper as barreiras em quaisquer 

circunstâncias. Assim, pensar desde uma mirada transgressiva (hooks, 2013), não 

“simplesmente para contrariar ou destruir, mas para instigar e desconstruir determinadas 

maneiras tradicionais de pensar” (GALLO; VEIGA-NETO, 2007, p. 3). 

No contexto de miradas transgressivas, pretendemos dialogar com a Pedagogia com 

o propósito de compreender os entrelaçamentos que definem gênero a partir desse campo e, 

respectivamente, a sociedade. Dessa forma, reconhecemos que a Pedagogia está atravessada 

por diversos desafios contemporâneos, nos quais as demandas e desigualdades sociais 

requerem uma nova concepção de educação (GOHN, 2009). Nesta prerrogativa, as discussões 

voltadas à diversidade e gênero podem ser materializadas como um campo fértil no contexto 

educacional, bem como os diálogos voltados aos corpos e às singularidades das mulheres, as 

quais vivenciam e ocupam esses espaços-tempos educativos. 

Pensar como esses atravessamentos têm ocorrido no campo da educação requer 

voltarmos o olhar aos desafios que compõem a diversidade na educação, associada à esfera da 

formação dos profissionais da educação, especificamente de pedagogos. Descortinar, 

portanto, a realidade de que “é indispensável que reconheçamos que a escola não apenas 

reproduz ou reflete as concepções de gênero e sexualidade que circulam na sociedade, mas 

que ela própria as produz” (LOURO, 1997, p. 81). Desse modo, refletir sobre o processo 

formativo dos pedagogos requer situar a maneira que este profissional atuará frente às 

reproduções de normalização dos corpos, das práticas e colonização das mulheres. Razão pela 

qual é relevante questionar como têm sido apresentadas as concepções de gênero com enfoque 

à mulher no currículo universitário de licenciaturas, especialmente de Pedagogia. 

Nesta parte da pesquisa, construímos o diálogo a partir do argumento anteriormente 

citado e seus possíveis atravessamentos. Em outras palavras, no modo como a relação 

formação/reprodução de conceitos e representações estão intrinsecamente presentes nas 
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produções de subjetividades (FOUCAULT, 1984). Portanto, a construção da pesquisa está 

direcionada ao modo como tem sido abordada a questão da diversidade e gênero na formação 

de pedagogos. Por conseguinte, ao longo capítulo, para desnudar algumas concepções, 

designamos um olhar atento para os seguintes aspectos: a) políticas públicas educativas, 

diversidade e gênero; b) as diretrizes educacionais e as permeabilidades em torno de gênero; 

c) currículo educativo, tomando como proposta demonstrar como este se entrelaça ao 

processo formativo do pedagogo. Para tal, salientar as questões presentes que ressaltam as 

relações de direitos humanos, gênero e violência contra mulher. 

 

1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS: concepções voltadas à diversidade e 

gênero 

 

A Pedagogia, no decorrer de sua trajetória, tem sido compreendida como ciência da 

educação, uma vez que desenvolveu sistemas teórico-metodológicos, tendo como centro as 

práticas educativas, nas suas diversas dimensões (SEVERO, 2015). No entanto, “a Pedagogia 

vem se reinventando, ao longo das últimas quatro décadas, através da atuação de novos 

agentes sociais que sustentam a busca e a luta por uma educação promotora de transformações 

estruturais, na complexa sociedade brasileira” (SANTOS; LEIRO, 2015, p. 60). Diante dessas 

transformações, ao pensarmos em Pedagogia a associamos, especialmente, ao ensino de 

crianças, às práticas pedagógicas, aos elementos subscritos à escola e à educação-escolar. 

Porém, é importante reconhecer as diversas dimensões educativas que proporcionam outros 

modos de compreensão da Pedagogia. Entendendo-a, também, como uma dimensão que tem 

“como objeto a educação enquanto formação humana e não somente a formação escolar ou 

instrução formal” (SEVERO; PIMENTA, 2015, p. 489). 

Analisar o campo teórico, metodológico e epistemológico da Pedagogia, desde outras 

perspectivas não-escolares, significar inaugurar e questionar modos de ver e entender as 

proposições educativas. Tais proposições a abrangem “no aspecto epistemológico, um caráter 

uno e múltiplo, teórico e prático, definido por seu relacionamento transdisciplinar com os 

conhecimentos providos por ciências auxiliares” (SEVERO; PIMENTA, 2015, p. 588). Deste 

modo, a capacidade interdisciplinar cria possibilidades as quais desnudam as características 

enraizadas desse conceito e possibilitam novos modos de ser-fazer, dada à natureza práxica 

da Pedagogia. Igualmente, estabelece caminhos pelos quais permitem a discussão da 
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perspectiva de gênero voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher, inclusive, no 

processo de formulação das políticas públicas e de garantia de seus direitos. 

As novas possibilidades no campo da Pedagogia “se constituem em importantes 

ferramentas que proporcionam modos de compreensão e intervenção em situações educativas 

diversas” (SEVERO, 2015, p. 571). Para além da multiplicidade das dinâmicas educativas, a 

Pedagogia permite aproximar outros campos teóricos para o debate e, portanto, amplia as 

possibilidades de transformação das estruturas da sociedade. Assim, propor desnaturalização 

no processo de reprodução de hierarquias, mecanismos de subordinação entre os sujeitos na 

estrutura familiar e societal. Dessa forma, nos permite contextualizar essa discussão de uma 

maneira mais significativa, trazendo “para o debate a crítica às políticas públicas unívocas e 

descendentes, que no contexto acadêmico orientam os programas e currículos educativos, o 

que significa ignorar a compreensão plural dos espaçostempos de formação” (ANDRADE, 

2014, p. 35).  

As políticas públicas são concebidas como um processo fundamental de atividades 

que visam atender determinados interesses da sociedade. Logo, buscam estabelecer o bem-

estar social e garantir os direitos fundamentais estabelecidos após a Segunda Guerra. No 

Brasil as políticas dirigidas à mulher, vão surgir a partir dos anos 80, no qual cobrem dois 

grandes eixos: saúde e violência (SAFFIOTI, 1995). Em específico neste tópico, propomos 

dialogar com a perspectiva de análise da premissa de políticas públicas de enfrentamento à 

violência contra a mulher. Desde então -década de 80- percebe-se que a formulação de 

políticas voltadas aos direitos e segurança das mulheres vem ganhando maior visibilidade, 

tendo em vista as frequentes “relações violentas que ameaçam a integridade física das 

mulheres” (SAFFIOTI, 1995, p. 203). 

O conceito de políticas públicas tem sido expandido no Brasil e, assim, a concepção 

que o permeia tem recebido atenção significativa em todos os âmbitos da sociedade 

(MEDEIROS, 2016). No entanto, sua aplicabilidade, sobretudo voltada aos direitos das 

minorias e ambientais, é marcada por fragilidades de abordagens nos currículos universitários. 

Tal fragilidade está relacionada à “educação que seja capaz de promover rupturas e 

transformações, visando a possibilidade de compreender a complexa dinâmica social, usada 

para outros propósitos que não sejam os de dominação, submissão e desigualdades sociais” 

(ANDRADE, 2014, p. 40). Impulsionar políticas voltadas aos direitos humanos, 

principalmente das mulheres, revela-se desafiadora nos contextos acadêmicos e no campo das 

práticas sociais. Tal argumento se baseia em três justificativas que se relacionam:  
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Primeiro, ao fato de que, nos países em desenvolvimento como é o caso brasileiro, 

adotaram-se políticas restritivas de gasto; segundo, em função das novas visões 

sobre o papel dos governos, que foram substituindo as políticas keynesianas do pós-

guerra pelas políticas restritivas de gasto; terceiro, o fato de, nos países da América 

Latina de democracia recente ou recém-democratizados, ainda não haver uma 

coalização política capaz de resolver, mesmo que minimamente, o desafio de 

implantar/implementar políticas públicas capazes de, concomitantemente, 

impulsionar o desenvolvimento econômico e promover a inclusão social de uma 

parte significativa da população (MEDEIROS, 2016, p. 46). 

 

 

A partir desse pressuposto, principalmente da questão da inclusão social - neste caso 

voltada às mulheres -, o desafio desta parte da pesquisa consiste em estabelecer um diálogo 

com as definições de políticas públicas, relacionando-o com o campo epistemológico 

educacional. Neste diálogo, nossa preocupação reside em não empregar o conceito de 

políticas públicas educativas de forma genérica, ao contrário, inseri-lo na pauta do 

planejamento educacional, diante de sua estreita relação, entre teoria e prática (SANTOS, 

2016). Pois, acreditamos que o planejamento educacional está fortemente e 

indissociavelmente relacionado com as políticas públicas.  

A compreensão de políticas públicas a que recorremos ao longo da pesquisa tem 

como base as “ações geradas na esfera do Estado e que têm como objetivo atingir a sociedade 

como um todo, ou partes dela” (SANTOS, 2014, p. 21). Assim, os processos inerentes às 

políticas públicas não ocorrem “soltos”; ao contrário, sua formulação está voltada aos 

aspectos educativos que perpassam nesse processo de associação. Ao relacionar esse 

argumento ao âmbito educacional, chegamos ao entendimento de que “as políticas públicas 

educacionais configuram então ações práticas, concretas, direcionadas aos contextos 

educativos oriundos da sociedade para qual se aplicam e, sem dúvida alguma ligadas aos 

projetos de poder e disputa na sociedade” (SANTOS, 2016, p. 48). 

Com base no argumento anteriormente citado, consideramos que as políticas públicas 

atuam enquanto um campo multidisciplinar, com coparticipação efetiva entre a esfera do 

conteúdo educacional e seu respectivo planejamento, na qual não se dissociam. Tornam-se, 

então, um campo em correlação do campo educacional e social, além de multidimensional. 

Contudo, partindo da premissa das políticas públicas de enfrentamento da violência contra a 

mulher, propomos percorrer dentro do alcance dessas possibilidades. Neste percurso, 

estabeleceremos diálogos de seu conteúdo educacional e sua ação intencional, não 

distanciando de suas finalidades e processos estabelecidos dentro da legislação. Por esse 

motivo, reconhecemos que são muitas as políticas públicas que orientam os processos 

educativos dentro e fora das escolas, porém, em função dos objetivos da pesquisa, 
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adentraremos somente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e na Lei n.º 11.340/06 - Lei Maria da Penha. 

 

1.2 DA LDB AO PROJETO DE LEI ESCOLA SEM PARTIDO: incursões nas 

discussões de gênero  

 

A aprovação da Lei n. 9.394/96 -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB)- no dia 20/12/96 marca um momento significativo para a educação brasileira. 

Significativo, pois, “nessa data, completados 35 anos, revogou-se a 1.ª LDB com as alterações 

havidas no período, entrando em vigor nossa 2.ª LDB” (CARVALHO, 1998, p. 81). Foi 

sancionada então a Lei 9.394/96, denominando-a Lei Darcy Ribeiro, marcado pela orientação 

da política educacional governamental. Sobre este tema, Carvalho (1998) destaca que Darcy 

Ribeiro além de professor homenageado foi o relator deste projeto, sua trajetória foi de grande 

contribuição para educação brasileira, reconhecido por seus estudos nesta área, como também 

em antropologia, etnologia e política. Os estudos mais relevantes de Darcy Ribeiro se 

inscrevem na área da antropologia, suas pesquisas com as comunidades indígenas foram 

fundamentais para a elaboração do conceito de identidade cultural. 

Para além dos ganhos em matéria de direitos da Lei 9.394/96, também ressalta os 

desafios previstos para a educação, sobretudo em termos de cidadania. Motivo pelo qual a 

LDB assinalou, na década de 90, um momento de transição na educação brasileira 

(CARVALHO, 1998). Essa transição denuncia as lógicas do colonialismo e do progresso do 

capitalismo que instituem um campo de poder e saber para a dominação das vidas, dos corpos 

e dos pensamentos, não somente das mulheres (ANDRADE, 2015). Em confronto a tais 

lógicas, as teorias “denominadas decolonialistas emergem como um novo campo teórico e, 

sobretudo, epistemológico do conhecimento” (BARREIRO; MARTINS, 2016, p. 95). 

Buscam, assim, denunciar e confrontar os processos de colonização na América Latina e no 

Caribe, que tentam instaurar a hegemonia dos saberes e dos conhecimentos eurocêntricos 

(ANDRADE; CARIDE, 2016). 

A característica transgressiva atua na mirada da decolonial, tenta romper com os 

processos de subjetivação das dinâmicas sociais e de apropriação da natureza (ANDRADE, 

2017). Essa tentativa amplia as discussões, tendo em vista que a educação formal está 

suscetível à dominação dos conteúdos e interesses dos invasores. Deste modo, 

compreendemos que “a Pedagogia e consequentemente a educação formal aparecem como 
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lócus privilegiado para a manutenção dos interesses ideológicos de Estado e das instituições 

que se agregam aos aparelhos estatais” (BARREIRO; MARTINS, 2016, p. 95). Estes que, 

diante dos processos das instituições de dominação e exploração, de acordo com Foucault, 

regulam e disciplinam os corpos, adequando-os ao serviço das políticas e métodos dessas 

instituições. Entendemos que “esses métodos que permitem o controle minucioso das 

operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma 

relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar de disciplinas” (FOUCAULT, 

1987, p. 118). Portanto, o corpo, para Foucault (1987, p. 118), “é um corpo que pode ser 

submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado”. 

Os argumentos apresentados reiteram a amplitude dos desafios impostos à educação, 

nos quais o processo de doutrinação e docilização dos corpos perpassa também pela temática 

da formação de educadores. Logo, o desafio da formação de educadores para atuação em 

ambientes não-escolares apresenta-se como uma pauta importante, uma vez que com a atual 

LDB foi possível ampliar as discussões e o entendimento a respeito do espaçotempo no qual 

acontece o trabalho pedagógico (PAULA; MACHADO, 2009). Em outras palavras, novos 

olhares que permitem situar outras características educacionais e pedagógicas para serem 

trabalhadas na constituição do sujeito social, entre elas a temática da violência contra a 

mulher. 

Falar sobre a violência contra a mulher, por meio de um viés educativo, é substancial 

pontuarmos que a educação pode acontecer em diversos espaçostemáticos, sendo capaz de 

transformar realidades. Muito embora, para abarcar o âmbito educacional, a formação 

pedagógica deve contemplar abordagens educativas concretas voltadas aos conceitos de 

gênero. Estabelecer pautas que desafiem a integralidade da questão, uma vez que “é certo que 

o debate sobre a violência contra a mulher é complexo e por isso não pode ser isolado” 

(SILVA; CARRERA, 2017, p. 100). Para tal, compreender esta perspectiva a partir de uma 

questão de gênero, amplia as possibilidades da ação educativa e da prevenção e combate à 

violência estrutural. 

 

 

O gênero é uma das referências recorrentes pelas quais o poder político foi 

concebido, legitimado e criticado. Ele se refere à oposição homem/mulher e 

fundamenta ao mesmo tempo o seu sentido. Para reivindicar o poder político, a 

referência tem que parecer segura e fixa, fora de qualquer construção humana, 

fazendo parte da ordem natural ou divina. Desta forma, a oposição binária e o 

processo social das relações de gênero tornam-se, ambos, partes do sentido do 

próprio poder. Colocar em questão ou mudar um aspecto ameaça o sistema por 

inteiro (SCOTT, 1995, p. 8). 
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Nesse contexto de construção do processo das relações de gênero, a referida LBD 

passa a nortear os processos formativos nos seus diversos aspectos, pois, em seu primeiro 

artigo declara que a educação se desenvolve relacionada às diversas composições da 

sociedade, desde a família, da convivência humana e dos movimentos sociais (BRASIL, 

2017). No seu art. 26 - inciso 7- explicita a possibilidade de inclusão de temas transversais, 

por meio de pesquisas ou projetos (BRASIL, 2017). Na pauta dos temas transversais, bem 

como dos movimentos sociais, podemos situar os movimentos feministas ou de mulheres e, 

por conseguinte, suas lutas no combate à violência doméstica, entre outras.  

Embora as questões de gênero sejam poucas discutidas na LDB, é inquestionável os 

ganhos em matéria de direitos sociais e políticos, enquanto resultado das interpretações da Lei 

n.º 9.394/96. Especialmente, a possibilidade de incluir, nos processos de formação de 

educadores, temáticas voltadas à construção de representações sociais e consensos da 

necessidade de consolidação de pautas e agendas educativas, voltadas à equidade e à 

diversidade de gênero. Temas estes que, por um longo caminho, se encontram invisibilizados 

e pouco discutidos, em função das hierarquias que regulam o gênero e a sexualidade humana. 

Tais hierarquias, buscam naturalizar determinadas condutas e comportamentos dos corpos e 

das vidas, trazendo-nos a reflexão sobre o conceito de performatividade, desenvolvido pela 

filósofa Judith Butler. Este, faz jus ao questionamento da noção essencialista sintetizada à 

anatomia humana, que concede o gênero interligado ao sexo biológico. Para a autora:  

 

 

[…] o gênero não é um substantivo, mas tampouco é um conjunto de atributos 

flutuantes, pois vimos que seu efeito substantivo é performativamente produzido e 

imposto pelas práticas reguladoras da coerência do gênero. Consequentemente, o 

gênero é sempre um feito, ainda que não seja obra de um sujeito tido como 

preexistente à obra. No desafio de repensar as categorias do gênero fora da 

metafísica da substância, é mister considerar a relevância da afirmação de Nietsche, 

em A genealogia da moral, de que “não há ‘ser’ por trás do fazer, do realizar e do 

tornar-se; o ‘fazedor’ é uma mera ficção acrescentada à obra – a obra é tudo” 

(BUTLER, 2003, p. 48).  

 

 

As práticas reguladoras, as quais segregam as diferenças de gênero pela distinção de 

natureza anatômica, precisam ser confrontadas. Isto porque, algumas vezes, “recorrendo às 

explicações de caráter religioso -teológico- funciona o aparelho de manutenção das 

desigualdades sociais, desvalorizando e subalternizando as profissões e as atividades 

ocupadas por mulheres e pelo gênero feminino” (BARREIRO; MARTINS, 2016, p. 96). Essa 

lógica caracteriza a posição do homem como o provedor da casa, sobretudo, como o cabeça a 

quem deve “chefiar” a família, colocando-o por diversas vezes, em cargos privilegiados e com 
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melhores salários. Essa presunção das entidades religiosas que, por vezes, defendem e 

submetem as mulheres a viverem em condição de violência no âmbito doméstico. Desta 

forma, estabelecem que a mulher tem que se subjugar ao marido, a fim de “pagar um preço de 

oração” e por isso seus corpos são escravizados as violências dos maridos. 

A religiosidade, enquanto marcas da colonização, pressiona a culpa sobre a mulher, 

para que esta se manter submissa. Sobre este aspecto temos visto a forte presença de valores 

hierárquicos historicamente herdados do patriarcado, presentes nessas instituições. Por todas 

essas questões a equidade de gênero precisa ser debatida em diversos âmbitos; isto é, pelo fato 

de haver a necessidade de romper com os circuitos que, principalmente, escamoteiam as 

situações para que estas pareçam de cunho privado e de caráter religioso. Porém, não é 

aceitável que por um ato impregnado de dor, sofrimento, violência, continuem a se perpetuar 

os processos de submissão de mulheres, sobretudo aos atos que ridicularizam, ferem e 

oprimem os corpos e as falas das mulheres. Estes processos devem ser veementemente 

combatidos. 

Em vista disso, defendemos as ideias de Barreiro e Martins (2016, p. 97), 

especialmente quando enfatizam que a “inserção dos estudos de gênero na educação básica 

brasileira visa não meramente propiciar a livre manifestação de gênero”. Mas, sobretudo, 

“desenvolver a longo prazo um trabalho de construção da equidade de direitos, partindo das 

diferenças das identidades e/ ou dos papéis de gênero” (BARREIRO; MARTINS, 2016, p. 

97). Entretanto, reconhecemos que construir possibilidades que desvincule a submissão dos 

corpos e dos pensamentos das mulheres das situações de violência apresenta desafiador no 

atual cenário nacional. Isto porque, a busca de equidade de gênero:  

 

 

Exige não somente políticas afirmativas, mas também um intenso e progressivo 

trabalho educacional, seja essa educação no âmbito formal ou informal. Por essas e 

outras razões, o Brasil vem há algumas décadas debatendo as formações docentes e 

discentes, propondo novos conteúdos curriculares e pedagógicos que contemplem 

essas questões e atuem como propulsores no combate às discriminações e às 

desigualdades de gênero (BARREIRO; MARTINS, 2016, p. 96). 

 

 

A proposta de novos conteúdos curriculares responde ao arcabouço legal, o qual 

projeta a abordagem de relações de gênero em sala de aula como medidas relevantes. A 

ausência dessas discussões configura-se enquanto ineficácia de efetividade dos princípios da 

educação, destacados no artigo 3.
o
 da LDB, principalmente o pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas (BRASIL, 2017). Além disso, pouco compromisso com as temáticas 

que propiciam o desenvolvimento e exercício da cidadania e da dignidade humana. No que 
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diz respeito a elas nas quais as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Básica brasileira 

estabelece que: 

 

 

Art. 1.º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. § 1o Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. § 2o A educação 

escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

Art. 2.º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art. 3.º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III – 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IV – respeito à liberdade e apreço 

à tolerância; V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; VI – 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; VII – valorização do 

profissional da educação escolar; VIII – gestão democrática do ensino público, na 

forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; IX – garantia de padrão de 

qualidade; X – valorização da experiência extraescolar; XI – vinculação entre a 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; XII – consideração com a 

diversidade étnico-racial (BRASIL, 2017, p. 09). 

 

 

Apesar da existência de políticas públicas brasileiras, voltadas à efetivação de 

mudanças no cenário de violência contra às mulheres e à população LGBTQI, nos diversos 

âmbitos e nas escolas do país, estas ainda se apresentam como “herança de uma colonialidade 

cultural” (BARREIRO; MARTINS, 2016, p. 96). Entre as marcas dessa herança, a violência 

contra à mulher ainda está impregnada nas práticas culturais da sociedade, 

“independentemente do nível de renda, escolaridade, religião ou raça” (SILVA; CARRERA, 

2017, p. 100). Isto acontece devido a um leque de fatores históricos e contextuais, no qual 

buscamos desconstituir pela via das instituições de ensino -universidade- e da organização 

social -movimentos em resistência-. Em tal desconstrução, é inegável que a escola, ainda 

reproduzem “o sexismo existente na sociedade patriarcal e reforçando os preconceitos e 

privilégios de um sexo sobre o outro, colaborando para a reprodução da segregação entre os 

gêneros” (Idem).  

Atualmente, em âmbito escolar, o cenário de possíveis conquistas a partir da LDB, 

sobretudo nas discussões de gênero, sofre um sério ataque. Diante do contexto político 

brasileiro que vem se estabelecendo, principalmente por meio de projetos como ‘escola sem 

partido’, observa-se a legitimação de cerceamento de diferentes temáticas, bem como a 

criminalização do exercício da autonomia docente. Esse tipo de projeto tem buscado silenciar 
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as pautas de gênero nas discussões educacionais e, em função das relações de poder em 

detrimento do ser, intensificam-se os processos de criminalização docente, simplesmente por 

este profissional defender direitos e emancipação dos grupos historicamente excluídos. Neste 

contexto, enfatizamos o art. 3° do Projeto de Lei 867/2015 -Escola sem Partido-, no qual 

destaca que “são vedadas, em sala de aula, a prática de doutrinação política e ideológica bem 

como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito 

com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes” (PL 

867/2015). 

O artigo acima citado reflete o enquadramento do pensamento que deseja aprisionar 

a pluralidade de representações, sejam “sexuais, de gênero, raça, religiosa, políticas ou 

partidárias, as quais os alunos pertencem ou estão suscetíveis” (COSTA, 2017, p. 156). Em 

outras palavras, reforçar o padrão das centralidades pela normatização heterocentrada e com 

senso de moralidade. As perspectivas projetivas de um senso moral, repletos de violências nos 

discursos inflamados de egocentrismos, refletem o caráter da ânsia em manter as 

desigualdades a partir do machismo e falocentrismo. Dentro dessa primazia, reforçar as 

estruturas e as marcas da colonização e, por conseguinte, do patriarcado, as quais discursam a 

favor das famílias “tradicionais”. Logo, constroem-se suas bases em falsos discursos de 

cuidado e proteção, porém, legitimam perversidades, por meio de violências que visam a 

normatização dos corpos.  

 

 

O projeto 7180/2014, que visa instituir a regra na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), está atribuído ao artigo 12 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, já comentada nesse ensaio, sobre a conclusão de que “a escola, o 

currículo escolar e o trabalho pedagógico realizado pelos professores em sala de aula 

não deve entrar no campo das convicções pessoais e valores familiares dos alunos da 

educação básica. Esses são temas para serem tratados na esfera privada”. E o 

7181/2014, que quer implementá-la nos parâmetros curriculares (que já obedecem a 

LDB), se justifica na importância do Congresso Nacional em definir os parâmetros 

para educação, tarefa atribuída hoje ao MEC através dos PCN’s que dá respaldo para 

que assuntos como gênero e sexualidade sejam trabalhados como temas transversais, 

em conjunto com a discussão das disciplinas (COSTA, 2017, p. 162). 

 

 

Essa ação caracteriza-se, claramente, como “uma tentativa de criminalização da 

docência, principalmente daquela que visa construir um pensamento crítico” (COSTA, 2017, 

p. 158). Resgatamos a ideia de que o pensamento sexista está fortemente arraigado na cultura 

da sociedade brasileira, impedindo que venhamos trazer discussões que tentam desnaturalizar 

as violências inscritas nas concepções de gênero, entre elas a mulher. Por esse motivo, é 

relevante os estudos de gênero, pois, permitem a “compreensão da dominação masculina, do 
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patriarcado e, por conseguinte da violência contra a mulher, uma vez que é a forma do sexo 

masculino fazer valer a sua ‘superioridade’ sobre o sexo feminino” (SILVA; CARRERA, 

2017, p. 105). Nessa intenção os defensores deste projeto partem da ideia “de passividade do 

educando e de um suposto poder opressor do(a) professor(a) para criminalizar o ato 

pedagógico inerente à formação do pensamento autônomo e crítico” (COSTA, 2017, p.158). 

Desta forma, 

 

 

Ao vetar os termos “gênero” e “orientação sexual”, o projeto impede o debate sobre 

a naturalização dos papéis sexuais na sociedade, impedindo, assim, o combate às 

formas recorrentes de violência ocasiona por gênero, culminado no feminicídio e no 

assassinato de gays, lésbicas e travesti/transexuais (COSTA, 2017, p. 163). 

 

 

A proposição de diálogos pautados em conteúdos relativos aos direitos humanos e à 

prevenção de todas as formas de violência vem sofrendo uma forte opressão e apresenta 

indícios de criminalização. Em função de interesses políticos e econômicos voltados à 

subordinação da mulher, Costa (2017) ressalta que o projeto de lei n. 7180/2014, tenta 

estigmatizar determinados comportamentos, bem como marcar como desviantes aqueles que 

não seguem a regra. Isto é, criando impedimentos jurídicos para a desconstrução do 

“pensamento de que a cultura do estupro está ligada à ideia de que as mulheres não são seres 

capazes de autonomia e que LGBTs são seres anormais, indignos de respeito e, portanto, 

passíveis de agressão” (COSTA, 2017, p.163). Em nossa leitura, esta conjuntura desarticula a 

luta das mulheres e as agendas governamentais no sentido de combater a violência doméstica 

e, portanto, configura-se como retrocesso para a luta, conquista e manutenção de direitos.  

Propostas educativas como viés político do projeto de lei Escola sem Partido negam 

aos estudantes as “condições de se situar nos processos históricos e de compreender os 

interesses em conflito” (COSTA, 2017, p.163). Entre tais interesses, tal como explicitado na 

LDB no artigo 26 -inciso 9-, destacam-se os conteúdos relativos aos direitos humanos, que 

não cabe somente sob a vertente da criança e do adolescente, mas sua projeção em todos os 

níveis educativos (BRASIL, 2017). Essa abordagem configura-se enquanto enfrentamento a 

todas as formas de violência que perpassam o ambiente educacional, justamente em função da 

contingência de “novos cenários e práticas educativas, surgem da emergência ao 

desenvolvimento de novas dinâmicas sociais” (SEVERO, 2015, p. 562). Atende a uma forma 

de abrangência social que, diante de cenários marcados historicamente pela violência no 

âmbito doméstico, sugere a superação da violência contra a mulher a partir de processos 

educativos voltados à prevenção, assistência, combate e políticas de segurança, tal como 
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referido na Lei Maria da Penha. A discussão desses cenários não deveria caracterizar-se como 

um ato criminoso, tendo em vista que: 

 

 

Num país em que professores e professoras sofrem com a baixa remuneração, 

desvalorização profissional e falta de reconhecimento social, a vontade do MESP de 

que eles(as) sejam vistos(as) como corruptores(as), que sejam vigiados(as) e 

punidos(as) é cruel. A liberdade de expressão desses(as) profissionais está ligada a 

forma que eles(as) julgam ser o melhor caminho para promover a formação, seja 

profissional ou social, de seus(suas) alunos(as). […] É papel da escola proporcionar 

a seus(suas) estudantes a capacidade de observar o mundo de forma crítica e 

questionadora, ampliando a capacidade de fazer suas próprias escolhas (COSTA, 

2017, p. 164).  

 

 

As implicações de abrangência da educação e do papel do pedagogo diante de 

questões sociais que colocam em risco a vida, a saúde, a integridade de mulheres, se 

inscrevem em uma demanda nacional de enfrentamento de violências contra as mulheres, 

dentro e fora do ambiente familiar. Logo, questionam a formação/atuação dos pedagogos, no 

sentido de criar, implementar e subsidiar pautas educativas que tenham como finalidade 

promover a garantia da integridade e dignidade das mulheres. Nesse intuito, a Lei n. 9.394/96 

(LDB) possibilitou a abertura ao diálogo com questões que historicamente estiveram 

aprisionadas na Pedagogia do subterrâneo e, portanto, inexistentes nos espaços educativos 

escolares e não-escolares. Entre elas a lógica do patriarcado, do domínio, do controle e da 

violência dos corpos, das mentes e dos pensamentos das mulheres. 

Contraditoriamente, observamos a popularidade de ideias discriminatórias, as quais 

causam injustiças sem a possibilidade de estabelecer reparações. A institucionalização de tais 

ideias, sobretudo as descritas no projeto de lei n.º 7180/2014 -Escola sem Partido, tentam 

vetar as discussões sobre gênero e, assim, deslegitimar toda a conquista em matéria de 

equidade, autonomia e emancipação das mulheres. Revela-se, neste aspecto uma dialética 

político-histórica sem precedentes, especialmente quando a LDB, em 1996, possibilitou a 

projeção das discussões em diversidade e gênero. Igualmente, em 2005, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) se configuram enquanto horizonte para a discussão da 

formação e atuação de educadores voltada às pautas das mulheres. Na contramão, em 2014, o 

deputado Erivelton Santana apresenta o projeto Escola sem Partido, o qual questiona os 

limites da autonomia docente em relação à educação moral de estudantes, entre outros 

aspectos. Da mesma forma, o projeto visa criminalizar os diálogos voltados ao 

questionamento das lógicas do patriarcado e, por conseguinte, as violências contra a mulher. 
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1.3 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS (DCNS): diálogos com as mulheres  

 

A leitura dos diversos contextos sócio-históricos resulta nas diferentes interpretações 

do campo da Pedagogia e das disputas político-pedagógicas dos atores sociais. Ao longo 

desse campo de configuração, várias identidades foram sendo atribuídas ao curso de 

Pedagogia no Brasil e no exterior. Nesse sentido, muitas ausências e conflitos foram 

construídos e revelados por meio dessas identidades, sobretudo das inerentes à 

regulamentação teórica e epistemológica da Pedagogia e do entendimento do curso em si. 

Tais conflitos também se materializam nas concepções de licenciatura e bacharelado, bem 

como nos respectivos desdobramentos curriculares do curso de Pedagogia (AGUIAR, 2006). 

Essa materialização tem provocado e fomentado discussões sobre as temáticas que envolvem 

o papel educacional, as quais se concretizam nas relações sociais tendo em vista os diferentes 

atores de direitos, destacando-se: mulheres, afrodescentendes, indígenas, deficientes, 

diversidade e gênero, as populações do campo e o ambiente. 

No contexto de construção histórico e identitário, o conceito de Pedagogia no Brasil 

se encontra em uma série de indefinições desde o Regime Militar. Nas últimas décadas, a 

partir de “políticas educacionais do regime autoritário monitoradas pelas Leis da Reforma 

Universitária (1968) e do Ensino de 1.º e 2.º Graus (1971)” (AGUIAR, 2006, p. 822), a 

Pedagogia tem ganhado outras perspectivas inclusivas, em detrimento dos grupos sociais 

historicamente excluídos, entre eles a mulher. Logo, voltando-se às atuais diferentes 

demandas sociais, mas isso nem sempre foi assim. Durante tal regime, a educação escolar 

estava voltada ao interesse de servir às lógicas do mercado e, portanto, a formação do 

pedagogo voltava-se à mesma lógica. Logo, fragmentava-se a partir de um… 

 

 

[…] modelo de formação de professores compartimentado em dois loci da 

universidade: de um lado, a faculdade de educação ou unidade acadêmica 

equivalente, responsável pelo curso de pedagogia e a formação pedagógica dos 

licenciandos, e, de outro, os institutos de conteúdos específicos, onde se formavam 

bacharéis e licenciados. Naquele contexto, as reformulações propostas para o curso 

de pedagogia encontram razões, especialmente, na indefinição dos conteúdos 

básicos do currículo, portanto na falta de especificidade do curso, pelo fato de a área 

de saber da pedagogia ser campo de aplicação de outras ciências, e no reducionismo 

simplista, manifestado no preceito legal de “treinar” pedagogos para 

desempenharem algumas tarefas não-docentes na escola (AGUIAR, 2006, p. 822). 

 

 

A partir desse cenário surge a exigência de (re)pensar as reformulações propostas 

para o curso de Pedagogia, especialmente, pelas razões das indefinições do campo de 

formação e atuação dos pedagogos. Ao longo de muitas lutas sociopolíticas e produções 
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acadêmicas nesta área, diversas mudanças foram propostas ao Conselho Nacional de 

Educação e ao MEC, sendo que algumas delas foram incorporadas nas últimas décadas. Tal 

como já citamos anteriormente, a LDB possibilitou mudanças significativas, especialmente 

quando estabelece o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, bem como a abordagem 

de diferentes temas que contemplam e formam a pauta dos direitos humanos e, portanto, 

inclui as mulheres. Entre tais mudanças destacamos que… 

 

 

Os educadores e suas entidades acompanharam de perto este movimento, e 

estiveram presentes, em todo este período, mobilizando-se por meio de encontros, 

reuniões, documentos, orientados sempre pelo princípio fundamental que desde a 

promulgação da LDB se firmara junto ao MEC, SESU e CNE: as discussões das 

diretrizes da pedagogia se inserem na discussão das orientações, políticas e 

Diretrizes da Formação dos Educadores da Educação Básica, não podendo, portanto, 

serem aprovadas fora deste contexto. Esta formulação corresponde a uma 

expectativa histórica dos educadores de construir uma política nacional de formação 

e, em seu interior, um sistema articulado e integrado de formação dos profissionais 

da educação, contemplando todas as modalidades e os níveis até a pós-graduação e a 

formação continuada (AGUIAR, 2006, p. 826). 

 

 

A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases – LBD n. 9394/96, por meio 

dos enfrentamentos e disputas pelo campo educacional, é possível observar a introdução de 

temas -ambientais, diversidade racial de gênero, movimentos sociais. Nessa disputa, o 

currículo mínimo foi substituído por diretrizes curriculares que abrangem um marco de 

possibilidades, no que diz respeito à formação de educadores. Desta forma as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, consolidada nos Pareceres CNE/CP n. 

05/2005, 01/2006 e na Resolução CNE/CP n. 01/2006, marcam novos rumos e estabelecem 

momentos diferenciados no campo de debates em relação à formação de educadores, 

especificamente no curso de Pedagogia, percebendo que: 

 

 

Compreender e realizar a educação, entendida como um direito individual humano e 

coletivo, implica considerar o seu poder de habilitar para o exercício de outros 

direitos, isto é, para potencializar o ser humano como cidadão pleno, de tal modo 

que este se torne apto para viver e conviver em determinado ambiente, em sua 

dimensão planetária. A educação é, pois, processo e prática que se concretizam nas 

relações sociais que transcendem o espaço e o tempo escolares, tendo em vista os 

diferentes sujeitos que a demandam. [...] Torna-se inadiável trazer para o debate os 

princípios e as práticas de um processo de inclusão social, que garanta o acesso e 

considere a diversidade humana, social, cultural, econômica dos grupos 

historicamente excluídos. Trata-se das questões de classe, gênero, raça, etnia, 

geração, constituídas por categorias que se entrelaçam na vida social – pobres, 

mulheres, afrodescentendes, indígenas, pessoas com deficiência, as populações do 

campo, os de diferentes orientações sexuais, os sujeitos albergados, aqueles em 

situação de rua, em privação de liberdade – todos que compõem a diversidade que é 

a sociedade brasileira e que começam a ser contemplados pelas políticas públicas 

(BRASIL, 2013, p.16). 
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Sob essa conceituação de educação, a Pedagogia adota a perspectiva didático-

pedagógica que pretendia então apresentar uma nova proposta nacional de mudanças 

estruturais no curso de Pedagogia; isto é, “que rompesse com a camisa-de-força imposta pelo 

currículo mínimo” (AGUIAR, 2006, p. 824). A importância dessas novas discussões sobre a 

base de formação do Pedagogo é que “dependendo da concepção que embase a formação 

deste profissional, esta direcionaria sua prática e o seu posicionamento a respeito da educação 

e do seu papel na sociedade” (PAULA; MACHADO, 2009, p. 228). Sobretudo, seu 

posicionamento a respeito da vida e da condição das mulheres diante do seu papel de 

educador. 

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2005), ampliam as 

possibilidades de inclusão de discussões e valorização dos assuntos que, historicamente, 

estiveram às margens das políticas públicas educativas. Propõe a valorização da formação do 

pedagogo em uma nova perspectiva e, portanto, aumenta a relevância do ser social, 

respeitando os sujeitos e suas singularidades. Para demarcar um desses alcances, destacamos 

o campo dos movimentos sociais que, a partir de então, ganharam visibilidade e, assim como 

aponta o próprio documento do MEC (BRASIL, 2005, p. 5), situa esses profissionais na luta 

por direitos sociais, culturais, econômicos e políticos. 

 

 

Enfatiza-se ainda que grande parte dos Cursos de Pedagogia hoje, tem como 

objetivo central à formação de profissionais capazes de exercer a docência na 

Educação Infantil, nos anos iniciais do ensino Fundamental, nas disciplinas 

pedagógicas para a formação de professores, assim como para a participação no 

planejamento, gestão e avaliação de estabelecimentos de ensino, de sistemas 

educativos escolares, bem como organização e desenvolvimento de programas não-

escolares. Os movimentos sociais também têm insistido em demonstrar a existência 

de uma demanda ainda pouco atendida, no sentido de que os estudantes de 

Pedagogia sejam também formados para garantir a educação, com vistas à inclusão 

plena dos segmentos historicamente excluídos dos direitos sociais, culturais, 

econômicos e políticos. 

 

 

Diante da proposta do MEC, a formação do pedagogo precisa estar engajada com o 

campo educacional e todo o contexto ao seu entorno (SANTOS; LEIRO, 2015). De igual 

maneira, abranger as necessidades sociais, bem como a atuação profissional nos espaços 

escolares e não-escolares, de forma que o contexto educacional consiga responder as 

singularidades dos sujeitos que o compõem. Para tanto, “torna-se inadiável trazer para o 

debate os princípios e as práticas de um processo de inclusão social, que garanta o acesso e 

considere a diversidade humana, social, cultural, econômica dos grupos historicamente 
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excluídos” (BRASIL, 2013, p. 16). Na pauta das Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica, entre tais grupos destacam-se: 

[…] questões de classe, gênero, raça, etnia, geração, constituídas por categorias que 

se entrelaçam na vida social – pobres, mulheres, afrodescentendes, indígenas, 

pessoas com deficiência, as populações do campo, os de diferentes orientações 

sexuais, os sujeitos albergados, aqueles em situação de rua, em privação de 

liberdade – todos que compõem a diversidade que é a sociedade brasileira e que 

começam a ser contemplados pelas políticas públicas (BRASIL, 2013, p. 16). 

 

 

Dentro da composição de diversidade da sociedade brasileira, entendemos que a 

ampliação do diálogo sobre o enfrentamento dos diversos tipos de violência, a partir de uma 

perspectiva de ações educativas, determina as possibilidades de inclusão social dos grupos 

historicamente excluídos, no caso desta pesquisa, as mulheres. Tendo como pressuposto a 

inibição de violência contra as mulheres, preconizada na Lei Maria da Penha, o processo de 

formação do pedagogo apresenta-se importante nessa conjuntura. Principalmente quando as 

DCNs ressaltam as potencialidades das atividades educativas na garantia de direitos e no 

respeito à diversidade humana. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) situa, deste modo, o educador na 

desarticulação da rede de violência estrutural contra mulheres em todas as esferas da 

sociedade, uma vez que problematiza o desenho organizacional da educação, pontuando a 

formação para além da produção de subjetividades. O insere na agenda de valorização dos 

diferentes sujeitos que integram a sociedade e, portanto, no desafio imposto pela 

contemporaneidade. Em outras palavras, quando estabelece, contextualizadamente, “o direito 

humano universal e social inalienável à educação. O direito universal não é passível de ser 

analisado isoladamente, mas deve sê-lo em estreita relação com outros direitos, 

especialmente, dos direitos civis e políticos e dos direitos de caráter subjetivo, sobre os quais 

incide decisivamente” (BRASIL, 2013, p.16). Para além disso, as DCNs ressaltam que: 

 

 

Compreender e realizar a educação, entendida como um direito individual humano e 

coletivo, implica considerar o seu poder de habilitar para o exercício de outros 

direitos, isto é, para potencializar o ser humano como cidadão pleno, de tal modo 

que este se torne apto para viver e conviver em determinado ambiente, em sua 

dimensão planetária. A educação é, pois, processo e prática que se concretizam nas 

relações sociais que transcendem o espaço e o tempo escolares, tendo em vista os 

diferentes sujeitos que a demandam. Educação consiste, portanto, no processo de 

socialização da cultura da vida, no qual se constroem, se mantêm e se transformam 

saberes, conhecimentos e valores (BRASIL, 2013, p.16). 

 

 

Construir na formação de educadores bases sólidas no sentido de projetar a educação 

enquanto processo de socialização da cultura da vida e contra a violência, significa confrontar 
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as relações e os valores que determinam as regras na sociedade. Especialmente, compreender 

o direito não sendo passível de ser analisado isoladamente, mas inserido, neste caso, na pauta 

do enfrentamento da violência contra a mulher. Isto representa considerar esse enfrentamento 

enquanto ação educacional, luta pela integridade das mulheres e pelos seus direitos civis. 

Ademais, uma possibilidade estabelecer na educação ações concretas voltadas ao exercício de 

ampliação dos direitos humanos. Portanto, as práticas educativas voltadas ao enfrentamento 

da violência doméstica simbolizam processos de legitimidade da ação educacional, enquanto 

expressão de garantia, de direitos e de cidadania.  

Assumir esse desafio requer que o pedagogo se desvincule de algumas certezas 

incorporadas, sobretudo, durante todo o processo de formação institucionalizada. Oposto a 

isto, dialogue com as possibilidades de atuação profissional em todo o contexto educacional, o 

qual supera o espaçotempo da escola. A atuação deste profissional, para além da escola, 

abrange uma multiplicidade educativa e, assim, altera a visão normatizadora das práticas 

pedagógicas e da sociedade sobre os sujeitos, seus corpos e suas experiências. Da mesma 

forma, enfrenta as marcas da racionalidade científicas tidas como única e legítima, na medida 

em que desvela novos campos de produção de conhecimento, áreas do saber (GOHN, 2009) e 

de engajamento social com vistas ao empoderamento, à inclusão e à cidadania. Todas essas 

ações podem ser projetadas, na formação e na atuação do educador, dentro e fora das escolas, 

uma vez que a formação de pedagógica... 

 

 

[...] como uma possibilidade dessa reconstrução identitária necessita-se 

compartilhar saberes, a partir da inserção de um discurso que tenha como base o 

cotidiano pedagógico, pelo qual perpassam múltiplos aspectos subjetivos de poder, 

gênero, orientação sexual, etnia e cultural. Em outras palavras, ressignificar as 

práticas educativas para que estas possam ser coerentes com a complexidade 

inerente à região (ANDRADE, 2014, p. 33). 

 

 

Em vista disso, redescobrir as práticas pedagógicas e os processos educativos, a 

partir de uma ação educacional contra a violência, atende demandas dos diversos espaços 

sociais. Em tais espaços, as mulheres ainda são subjugadas às violências nos distintos 

contextos sociais, principalmente nos espaços domésticos. Porém, por diversas vezes, os 

contextos educacionais passaram por despercebidos ou não são considerados como 

conhecimento ou saber educativo (GOHN, 2009), sobretudo para desarticular as redes de 

violências contra as mulheres. Em função das heranças históricas dos processos de invasão, 

apropriação e violência e, portanto, de tudo que o patriarcado representa, essa desarticulação 
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configura-se como um tema pouco discutido, minimamente institucionalizado nas práticas 

educativas, inclusive dentro das universidades.  

A partir dessa inflexão, defendemos a relevância das ações educacionais em 

diferentes espaços, tendo como base a educação e a propagação da Lei Maria da Penha, como 

um processo de conhecimento em várias dimensões na formação de pedagogos. 

Principalmente, fundamentado na “aprendizagem política dos direitos dos indivíduos 

enquanto cidadãos” (GOHN, 2009, p. 31). No âmbito da aprendizagem política, significa 

reconhecer a necessidade de trabalhar as questões de gênero, com enfoque na violência contra 

mulher, enquanto campo de formação e atuação profissional. Da mesma forma, combater a 

violência contra mulher constitui-se como ato educativo, tendo em vistas a aprendizagem de 

seus direitos -para as mulheres- e de desconstrução das redes que operam no silenciamento 

das problemáticas sociais dessa natureza. 

A atuação do pedagogo em diversos espaços educativos e de intervenção pedagógica, 

a situa no reconhecimento do enfrentamento à violência doméstica enquanto ação 

educacional. Para tanto requer pensarmos, entre outros elementos, como esse aspecto tem sido 

incorporado no currículo e, portanto, nas discussões mediadas no processo de formação de 

pedagogos. Da mesma forma, questionar o modo como a formação pedagógica se desenvolve 

na relação sobre a questão de gênero, não somente enquanto formação curricular, mas que 

esteja em contato com a realidade. São questionamentos que talvez não tenhamos respostas a 

curto prazo, mas que, possivelmente, serão redimensionados a partir de novas práticas e 

olhares, quais sejam teóricas ou metodológicas. 

Na pauta de novas práticas e olhares, ressaltamos que além das DCNs nortearem a 

contextualização do tema no ambiente de formação pedagógica, o II Plano Nacional de 

Políticas para Mulheres descreve algumas diretrizes para concretizar princípios nesse sentido. 

Entre eles podemos destacar “garantir a inclusão das questões de gênero, raça e etnia nos 

currículos escolares, reconhecendo e buscando formas de alterar as práticas educativas, a 

produção de conhecimento, a educação formal, a cultura e a comunicação discriminatórias” 

(BRASIL, 2008, p. 29). Isto posto, entendemos que as abordagens da temática de gênero, no 

currículo do curso de Pedagogia, são cruciais no processo de formação pedagógica e a sua 

atuação diante das questões que caracterizam os atravessamentos sociais. Emergir nesse 

contexto, um fator revela-se importante para se considerar a relação entre gênero e educação; 

ou seja, a estreita relação com o currículo. Dessa forma, não podendo desconsiderar a ênfase 

do currículo educativo no processo de formação do pedagogo e sua forte presença no contexto 
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educacional. Compreender quais posicionamentos tem se dado nesse marco, sintetiza, mas 

não simplifica, a discussão que temos elevado ao longo desse processo. 

 

1.4 CURRÍCULO EM PERSPECTIVA COLONIAIS: questionar as reproduções 

culturais em relação à mulher 

 

Ao iniciar este diálogo é relevante abrir um parêntese para apresentarmos nossas 

concepções de currículos educativos e das questões de gênero. Compreendemos “que os 

currículos fazem parte da ‘arte de governar’, observando que se trata de um campo para 

formulações e práticas educativas que podem articular interesses de variados grupos na 

sociedade” (ALVES et al., 2012, p. 50). Logo, se o currículo está ligado à arte de governar, de 

exercer domínio sobre determinados grupos e sujeitos sociais, não foge aos estereótipos 

empregados à mulher e seu papel na sociedade. Para visualizarmos esse processo de relação 

de poder, precisamos olhar em múltiplos sentidos que, desaproprie das funções estabelecidas, 

desqualificam as mulheres na perspectiva curricular. Cabe-nos romper com a relação do papel 

hegemônico (ALVES, 2012) circunscrito no currículo, o que requer que disponhamos mirar a 

uma dobra desse conjunto, integralmente em relação à forma e configuração deste. 

 

 

Inicialmente, a teorização sobre a crítica sobre a educação e o currículo concentrou-

se na análise da dinâmica de classe no processo de reprodução cultural da 

desigualdade e das relações hierárquicas na sociedade capitalista. A crescente 

visibilidade do movimento e da teorização feminista, entretanto, forçou as 

perspectivas críticas em educação a concederem importância crescente ao papel do 

gênero na produção da desigualdade (SILVA, 2010, p. 96). 

 

 

A crítica ao currículo em relação ao conceito de gênero, a primeira teorização, seguiu 

uma linha que assemelhava este ao mesmo conceito de classe. Assim, as perspectivas críticas 

foram crescentes e, portanto, questionavam outras dimensões que não somente se 

relacionavam a classe social, mas que consideram o gênero ligado a outros tipos de 

desigualdade. Na concepção do autor, “o feminismo vinha mostrando, com força cada vez 

maior, que as linhas do poder da sociedade estão estruturadas não apenas pelo capitalismo, 

mas também pelo patriarcado” (SILVA, 2010, p. 91). No entendimento recorrido nesta 

pesquisa, o “patriarcado não abrange apenas a família, mas atravessa a sociedade como um 

todo” (SAFFIOTI, 2004, p. 47). 

Dentro da teorização feminista, concordamos que há um marco maior em relação à 

profunda disparidade, em que homens se apropriam de uma grande parte dos “recursos 
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materiais e simbólicos da sociedade” (SILVA, 2010, p. 92). Isso reflete, também, na 

construção de estereótipos, relacionados ao gênero, nos quais as mulheres eram/são 

caracterizadas por menores em relação a alguns tipos de currículos e profissões. Nesse 

sentido, o autor argumenta que “os estereótipos de gênero estavam não apenas amplamente 

disseminados, mas eram parte integrante da formação que se dava nas próprias instituições 

educacionais. O currículo educacional refletia e reproduzia estereótipos da sociedade mais 

ampla” (SILVA, 2010, p. 92). Especialmente, como a presença da mulher era e, em alguns 

casos ainda é, apresentado nos livros didáticos; ou seja, de forma diferente em relação aos 

homens, quase sempre em segundo plano. 

Dessa forma, percebemos que as mulheres nos currículos são referenciadas em 

segundo plano. Tendo em vista que não representam as singularidades e, por conseguinte, 

declaram a normalização dos corpos e das falas. Como declara Macedo (2007), “os corpos 

humanos são classificados em homem e mulher por intermédio de uma normalização que usa 

um aparato político próprio”, no qual o raciocínio da biologia – “transmitidos através do 

currículo escolar – são parte” (MACEDO, 2007, p. 47). Isso cria possibilidade para a 

construção de práticas discriminatórias, que se caracteriza por meio da perspectiva binária e, 

deste modo, acaba sendo central para a definição de gênero e de comportamentos sexuais 

(BUTLER, 2003). 

A segunda teorização das análises feministas sobre o currículo vem retratar sobre um 

contexto mais amplo. Logo, não se pensava em somente ganhar acesso e discutir as formas do 

patriarcado presentes no currículo, mas buscar transformá-los a partir dos interesses e 

experiências das mulheres (SILVA, 2010). Refletindo no que as mulheres viriam a ter como 

pauta; ou seja, aquilo que, partiria delas, seria construído para reconfiguração da mudança da 

sociedade, a qual está formada, historicamente, por um processo caracterizado por dominação 

masculina. Contudo, não podemos deixar de citar que esta dominação tem suas bases 

estruturantes nas formas de produção e socialização de conhecimentos, decorre, portanto, do 

panorama relativamente masculino da ciência, tal como ilustramos na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

Figura 1 - Sistematização - ciência, interesses e lógicas masculinas 

 

 

 

Elaboração nossa. Baseado na teoria de Silva (2010). 

 

A partir da intenção de superar com esse modelo de ciência, a perspectiva feminista 

propõe uma reviravolta epistemológica de tamanha importância para a teoria curricular. Esta 

fundamenta-se na epistemologia enquanto uma posição política, social, ética e ambiental e, 

portanto, tem como base a experiência de quem a conhece, neste caso as mulheres. Contraria, 

desse modo, a concepção de que currículo existente funciona, claramente, enquanto elemento 

privilegiador das demandas e dos interesses masculinos. Sobre este tema, ressaltamos que “o 

currículo oficial valoriza a separação entre o sujeito e o conhecimento, o domínio e o controle, 

a racionalidade e a lógica, a ciência e a técnica, o individualismo e a competição. Todas essas 

características refletem as experiências e os interesses masculinos” (SILVA, 2010, p. 94). 
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Figura 2 - Sistematização - ciência, interesses e perspectivas feministas 

 

 

 

Elaboração nossa. Baseado na teoria de Silva (2010). 

 

Em busca dessa mudança epistemológica, fora de uma concepção dualista, Santos 

(2010) persiste em propor um currículo plural, o qual considerando pensar em um caminho 

que não reproduza os estereótipos, mas que abranja os diversos saberes, os diferentes corpos e 

as mentalidades, as subjetividades e as diferentes manifestações culturais. Da mesma forma, 

que busque propor “um espaço de heterogeneidade e pluralidade, situada na diversidade em 

movimento, no processo tornado possível por meio de relações intersubjetivas, fundamentada 

no princípio emancipador” (BRASIL, 2013, p. 27). Por isso, pensar de modo a mudar as 

relações estabelecidas de forma transgressiva, supõe que:  

 

 

[...] na organização e gestão do currículo, as abordagens disciplinar, pluridisciplinar, 

interdisciplinar e transdisciplinar requerem a atenção criteriosa da instituição 

escolar, porque revelam a visão de mundo que orienta as práticas pedagógicas dos 

educadores e organizam o trabalho do estudante. Perpassam todos os aspectos da 

organização escolar, desde o planejamento do trabalho pedagógico, a gestão 

administrativo-acadêmica, até a organização do tempo e do espaço físico e a seleção, 

disposição e utilização dos equipamentos e mobiliário da instituição, ou seja, todo o 
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conjunto das atividades que se realizam no espaço escolar, em seus diferentes 

âmbitos (BRASIL, 2013, p. 27). 

 

 

Nesta perspectiva, abordar a multiplicidade na relação do currículo, gênero e 

educação, requer uma estratégia para questionar as centralidades masculinas e os processos de 

subjetivação diante dos estigmas de uma sociedade patriarcal, bem como das violências contra 

as mulheres produzidas a partir dela. De igual maneira, ampliar a discussão dentro do 

contexto educacional, iniciando o processo de formação de pedagogos e “contemplando a 

realidade social de cada sujeito” (ANDRADE, 2014, p. 38). Nesse sentido, redesenhar as 

linhas estruturais que alinharam, em muitos momentos, algumas medidas educacionais e 

sociais tendenciosas a qualquer tipo de discriminação e violência. Com essa disposição, 

propomos pensar a educação em movimentos por meio da Pedagogia Social, entendendo-a 

enquanto um viés que nos permite refletir a discussão em consonância com outros 

espaçostempos nos quais ocorrem processos educativos, não necessariamente a escola.  
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2 PEDAGOGIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS: cidadania das mulheres  

 

Historicamente, a Pedagogia, enquanto ciência da educação, tem sido um campo de 

grande complexidade em sua definição. Como observamos anteriormente, existem muitos 

percursos que atravessam essa dimensão educativa, tornando-a plural. Nesta parte da pesquisa 

buscamos compreender a Pedagogia enquanto um campo de conhecimento que prioriza a 

educação voltada à formação humana e que, portanto, não se limita aos ambientes escolares 

(SEVERO; PIMENTA, 2015). Para potencializarmos essa ideia, procuramos ampliar esse 

entendimento ao aproximarmos o diálogo entre a Pedagogia Social e Direitos Humanos, 

sobretudo, voltado ao enfrentamento à violência doméstica contra a mulher.  

Tal aproximação configura-se como uma resposta à emergência dos novos cenários, 

para a construção de outras práticas educativas que contemplem as dinâmicas sociais 

contemporâneas. Entre tais dinâmicas encontram-se as violências impostas aos grupos 

historicamente excluídos, entre eles às mulheres. Nesse sentido, alinhamos uma narrativa 

discursiva que descreve os possíveis espaços de atuação profissional partir da Pedagogia 

Social, as possíveis formas do educador combater a violência contra a mulher. Para tal, 

resgatamos alguns princípios estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

em outros documentos associados à atuação de educadores sociais, sobretudo, voltada aos 

processos de garantias de direitos das mulheres em situações de vulnerabilidades e de 

violências. 

 

2.1 PEDAGOGIA SOCIAL E ESPAÇOS DE ATUAÇÃO: elementos educativos e lutas 

pelos direitos das mulheres 

 

Ao iniciamos esse tópico, consideramos oportuno estabelecer uma diferença 

conceitual entre os campos das práticas educativas que se inscrevem na Pedagogia e na 

Pedagogia Social. Nesse sentido, a Pedagogia, de acordo com Severo e Pimenta (2015, p. 

489) têm como “objeto a educação enquanto formação humana e não somente a formação 

escolar ou instrução formal”. Em contrapartida, a Pedagogia Social, “realiza-se em 

intervenções educativas intencionais e não formais, sendo organizada fora das agências 

educativas normais, como a escola e a família, embora não exclua essas duas instituições de 

sua metodologia” (SANTOS; LEIRO, 2015, p. 61). Dessa forma, a ação socioeducativa desta 
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teoria e ciência ultrapassa as instituições formais de educação e atinge os contextos de 

políticas assistenciais e sociais (SANTOS; LEIRO, 2015). 

Ao longo de sua construção, a Pedagogia, no contexto brasileiro, vem sendo 

desafiada a incorporar, construir, aplicar e reavaliar teorias relacionadas ao desenvolvimento 

de práticas pedagógicas. Em face aos novos cenários educativos, Paula e Machado (2009, p. 

224) destacam que “as demandas sociais estão exigindo uma nova concepção de educação. 

Através de estudos realizados na vertente da Pedagogia Social, apontam-se novas discussões 

sobre o papel da Educação na formação dos sujeitos historicamente excluídos”. Logo, a 

Pedagogia Social, de acordo com Severo (2015), deve defender um sentido para além da 

escola, assumindo diálogos interdisciplinares e, deste modo, buscar a construção de um 

protagonismo teóricometodológico que viabilize a potencialização de efeitos formativos em 

espaços não-escolares, subscritos à prática pedagógica. 

Para além dos diálogos interdisciplinares, o autor defende que, o objeto da Pedagogia 

Social seja a educação social, a qual é estabelecida pela “relação da educação com a 

sociedade” cujo propósito é “[…] desenvolver sistemas teórico-práticos que possam servir de 

referência para a gestão de práticas educativas nos contextos sociais” (SEVERO, 2017, p. 

2126). Práticas estas que incorporem pautas para além da escola, inserindo-a em um contexto 

atravessado por fatores sociais, políticos, econômicos e ambientais. Desse modo, 

direcionando-a, também, para confrontar as lógicas do patriarcado e, portanto, os cenários de 

violência impostos às mulheres. Auxiliando na construção de outros modelos de sociedade 

nos quais as mulheres possam desempenhar amplamente a sua cidadania e lutar por direitos 

políticos e sociais. 

Ao situarmos, a priori, a atuação da Pedagogia Social no combate à violência contra 

as mulheres, requer que contextualizemos o surgimento desse campo teórico, metodológico e 

epistemológico. De acordo com Santos e Leiro (2015) os precursores da Pedagogia Social, 

enquanto teoria e ciência, tiveram como teóricos de referência, Pestalozzi e Froebel, para 

sistematização desse campo em foco. As teorias desses importantes pensadores da educação 

serviram como base para idealizá-la como um campo de ações educativas intencionais e não 

formais. Com base nesses referenciais, a proposta da Pedagogia Social, de acordo com 

Machado (2011, p. 119), surgiu na Alemanha e, portanto, “coincide com o crescimento e a 

consolidação das ciências sociais, com a racionalização e análise objetiva da vida social”. 

Desse modo, “reflete também os efeitos da revolução industrial e da revolução francesa, com 

o reconhecimento dos movimentos populares que reivindicam liberdade e direitos humanos” 



 

50 

 

(MACHADO, 2011, p. 119). Nesse contexto europeu, a Pedagogia Social era perpassada por 

muitos enfoques, considerada enquanto um elemento teóricometodológico de difícil 

conceituação. Assumindo, então, diferentes configurações em diversos países europeus e, 

posteriormente, nos países da América Latina (SANTOS; LEIRO, 2015).  

No cenário europeu “a Pedagogia Social era coerente com o contexto alemão, 

marcado pela Primeira Guerra Mundial e pela crise econômico-industrial” (SANTOS; 

LEIRO, 2015, p. 62). O modelo de sociedade estabelecido enfrentava situações consideradas 

contraditórias, tendo como intenção impulsionar a renovação social por intermédio da 

educação. Por sua vez, na realidade brasileira, a Pedagogia Social vem sendo construída em 

diferentes especificidades, mas tem em sua essência a busca pela emancipação social através 

de ações para mudanças (SANTOS; LEIRO, 2015). Na pauta da emancipação, situamos a 

inserção da mulher em uma sociedade que pouco respeita a diversidade dos seus corpos, dos 

seus direitos, das suas ideias e modos de vida. Viola-na de todas as formas possíveis, uma vez 

que o conceito de violência se caracteriza na ruptura de qualquer forma de integridade da 

vítima: integridade sexual e integridade moral (SAFFIOTI, 2004).  

Em função de algumas determinantes históricas, enquanto marcas da colonização, “a 

violência contra a mulher, devido ao sistema de dominação patriarcal, é transmitida através 

das relações na sociedade” (SILVA; CARRERA, 2017, p. 100). Nesse sentido, as lógicas do 

patriarcado a mantém aprisionada, em alguns casos, vítimas de violência doméstica e, em 

situações mais graves, do feminicídio. Destacamos que a construção do conceito de 

feminicídio está associada ao grande número de homicídios dolosos praticados contra 

mulheres, por razões da condição do sexo feminino. Tal conceito se consolidada, 

juridicamente, a partir da Lei n.º 13.104
6
 em março de 2015, instituída no Brasil. De acordo 

com essa lei, são considerados feminicídios os homicídios intencionais de mulheres, 

procedente de violência doméstica e familiar, bem como assassinato de mulheres tendo como 

motivação o fato de serem mulheres, e até mesmo o menosprezo dessa condição. Assim, 

“desde a introdução dessa qualificadora aos crimes de homicídio doloso, permitem trazer à 

luz os efeitos da violência baseada no gênero no que se refere à letalidade feminina” (DOSSIÊ 

MULHER, 2018, p. 34). Nesta pesquisa, concordamos que:  

 

 

[…] em parte significativa dos casos, a morte da mulher representa o desfecho 

extremo de violências físicas, sexuais, psicológicas, morais e patrimoniais […] O 

                                                 
6
 O documento completo encontra-se disponível no link abaixo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm 
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crime praticado nessas condições agora é considerado homicídio qualificado, 

acrescentando-se o inciso VI, do § 2.º, do art. 121 do Código Penal, com previsão de 

pena de 12 a 30 anos de reclusão. O texto, ainda, acrescentou o § 7.º, como causa de 

aumento de pena, de 1/3 (um terço) até a metade, se o crime for praticado: I - 

durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto; II - contra pessoa menor 

de 14 anos, maior de 60 ou pessoa com deficiência; III - e na presença de 

descendente ou ascendente da vítima. Além disso, a Lei n.º 13.104/2015 também 

inclui o feminicídio no rol dos crimes hediondos, com a consequente modificação do 

artigo 1.º da Lei n.º 8.072/1990 (MELLO, 2015, p. 71). 

 

 

Confrontar esses cenários de violência exige intervenções, principalmente no âmbito 

social-político, por intermédio de ações educativas voltadas ao enfrentamento da violência 

doméstica contra a mulher. Neste cenário, a Pedagogia Social pode contribuir na luta pela 

liberdade, autonomia e emancipação das mulheres, uma vez que tem abarcado reflexões de 

temas inerentes aos processos de “socialização humana ocorridos em âmbitos sociais por 

intermédio de ferramentas de educação não-formal, especialmente destinadas a grupos em 

situação de vulnerabilidade e risco social” (SEVERO, 2017, p. 2127). Ressaltamos que as 

mulheres historicamente estiveram em uma situação de risco e vulnerabilidade social, dada as 

conjunturas pelas quais a sociedade brasileira e dos países da América Latina foram formadas; 

isto é, a partir dos processos de invasão, apropriação e violência.  

Na pauta argumentativa de tal processo -invasão, apropriação e violência- 

destacamos a colonização de todas as formas de (in)existência nas quais Andrade (2017, p. 

55-56) situa invasão enquanto “imposição da presença indesejada, garantida em função do 

controle das técnicas de navegação, do uso da pólvora, canhões e chumbos, entre outras 

ferramentas criadas com a finalidade de extermínio da vida”. Da mesma forma, enfatiza o 

conceito de apropriação enquanto “processo de retirada, contra à vontade, das terras, da 

língua, da cultura, das riquezas naturais, da dignidade, da liberdade, da sabedoria e da paz dos 

povos/etnias/nacionalidades ancestrais” (Idem). Finalmente, enfatiza o conceito de violência 

para reiterar a utilização da “força física para escravizar, estuprar e dizimar, por diversas 

razões e de diferentes formas, os povos/etnias/nacionalidades ancestrais” (ANDRADE, 2017, 

p. 55-56).  

Na desconstrução das representações romantizadas do conceito de colonização, as 

lógicas de invasão, apropriação e violência se fazem presentes também nessa temporalidade, 

impostas, sobretudo, às mulheres. Na desestabilização dessas lógicas, o caráter teórico-prático 

da Pedagogia Social agrega elementos educativos importantes para a transformação da cultura 

política, marcada pela violência contra as mulheres no âmbito doméstico (MEDEIROS, 

2016). Nesse contexto de transformação, a Pedagogia Social pode ser inserida frente aos 
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diversos espaços de poder que legitimam essas práticas, uma vez que, por meio dos seus 

possíveis desdobramentos, proporciona diferentes contextos para se trabalhar a perspectiva da 

violência contra as mulheres. Sua demarcação em dois universos perpassa o contexto 

educacional e, ao tempo, transige em educação escolar e não-escolar. Isto é, representa 

diversas possibilidades de atuar com abordagens pedagógicas diferenciadas em vários 

contextos sociais e políticos. Os ganhos sociais, políticos e ambientais da atuação desse 

profissional podem ser percebidos em diferentes perspectivas, especialmente: 

 Defensores de direitos humanos - na confluência, no sentido da reflexão e 

atuação de educadores sociais enquanto defensores de direitos, sobretudo, 

dos direitos das mulheres em situação de vulnerabilidades e de violências. 

 Desarticuladores das redes de violência contra mulher - as ações 

educativas desenvolvidas pelos pedagogos sociais constituem-se enquanto 

elementos importantes à desconstrução da rede de violência contra a 

mulher e de emancipação na luta pela manutenção e conquista de direitos. 

 Articuladores de política públicas – a atuação do pedagogo social vai no 

sentido de fundamentar e construir caminhos que promovam ações diretas 

na elaboração e ampliação das políticas públicas voltadas à equidade de 

gênero.  

 Promotores de pautas educativas – suas práticas se inscrevem no âmbito 

da educação em movimentos, cujo objetivo vai além da desestruturação da 

rede de violência contra a mulher perpetrada pelo parceiro íntimo no 

âmbito doméstico. Principalmente, a promove e a visibiliza enquanto uma 

pauta relevante nas agendas nacionais e internacionais de direitos 

humanos. 

 Mediadores em processos emancipatórios – com o desenvolvimento de 

projetos educativos, os pedagogos sociais podem apresentar, debater e 

dialogar sobre as lógicas do patriarcado, da condição sócio-histórica do 

povo brasileiro e, dessa forma, promover elementos políticos para os que 

os coletivos sociais confrontem a realidade, reivindiquem e lutem pela 

manutenção e conquista de diretos das mulheres. 

 

Muitos são os espaços de atuação dos educadores sociais, nos quais estes 

profissionais podem desenvolver ações de combate à violência contra as mulheres, em 
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diversas extensões e contextos. Para Gohn (2009), as práticas de educação não-formal são 

circunscritas a extramuros da escola; ou seja “nas organizações sociais, nos movimentos, nos 

programas de formação sobre direitos humanos, cidadania, práticas identitárias, lutas contra 

desigualdades e exclusões sociais” (p. 28). Assim sendo, o ambiente da proposta é bastante 

ampliado, possibilita diversas formas e perspectivas de atuação nos diferentes espaçostempos 

educativos. Tais espaçostempo se desdobram em uma grande área de formação para a 

cidadania, garantia de direitos das mulheres e, sobretudo, respostas diante de diferentes 

demandas:  

 

 

a) Educação para justiça social. b) Educação para direitos (humanos, sociais, 

políticos, culturais etc.). c) Educação para liberdade. d) Educação para igualdade. e) 

Educação para democracia. f) Educação contra discriminação. g) Educação pelo 

exercício da cultura, e para a manifestação das diferenças culturais. [...] a educação 

não-formal não deve ser vista, em hipótese alguma como algum tipo de proposta 

contra ou alternativa à educação formal, escolar. Ela não deve ser definida pelo o 

que não é, mas sim pelo o que ela é – um espaço concreto de formação com a 

aprendizagem de saberes para a vida em coletivos (GOHN, 2009, p. 32). 

 

 

As ações desenvolvidas pelos pedagogos sociais ocorrem nesses múltiplos espaços 

de atuação, com base em metodologias, fundamentações teóricas e práticas, dentro das 

possibilidades nas quais os espaçostempos educativos se constituem. Os sujeitos que atuam 

como agentes sociais, nomeados como educadores sociais, são mais do que um simples 

militante. Exercem, assim, um papel ativo na construção do processo proposto em 

coletividade, o qual tem como finalidade aperfeiçoar as redes de prevenção e atendimento, 

neste caso, voltada às mulheres em situação de vulnerabilidade e de violência. Por meio da 

perspectiva educativa, ampliam as possibilidades de conquistas dos movimentos de mulheres 

nos diferentes espaços, reivindicam respostas da governabilidade para as demandas sociais, 

lutam por novos direitos e pela manutenção e defesa dos existentes. 

A relevância da Pedagogia Social no enfrentamento à violência contra as mulheres 

agrega um valor social diferenciado, uma vez que a mesma se constrói, de acordo com Severo 

(2017, p. 2130), “como uma disciplina científica que, assim como a Pedagogia, detém um 

caráter teórico-prático fundado na interface descritivo-normativa, que se ocupa da dimensão 

socializadora da educação em contextos sociais diversos”. Os profissionais desta área, atuam 

“com vistas a potencializar qualidade de vida e desenvolvimento sociocultural em uma 

perspectiva especial e aplicada” (Idem). Nesse sentido, “os Educadores Sociais são 

importantes para dinamizarem e construírem o processo participativo com qualidade” 

(GOHN, 2009, p. 28).  
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Com os argumentos apresentados, os educadores sociais assumem uma 

profissionalização frente a diferentes papéis. Principalmente, no exercício de construir uma 

cultura de direitos humanos no enfrentamento à violência contra as mulheres, o qual perpassa 

pela troca de saberes e pela a socialização enquanto proposta de romper com uma 

homogeneidade (BRASIL, 2013). Desafiam, nesse sentido, os grupos e coletivos sociais a 

descobrirem de novos contextos em relação à temática da violência. Isto porque, a Pedagogia 

Social “trata-se de um corpo de conhecimentos teórico-práticos com finalidades sociais 

orientadas ao aperfeiçoamento de intervenções educativas junto a indivíduos e grupos 

humanos” (SEVERO, 2017, p. 2130). Tais conhecimentos podem descortinar realidades, 

desestabilizar culturas, neste caso, as lógicas opressoras, violentas e sanguinárias do 

patriarcado, as quais tem favorecido uma estatística assustadora de violências e de 

feminicídios em todo o país. 

 

2.2 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: processos emancipatórios das mulheres 

 

A Educação em Direitos Humanos (EDH) tem buscado instalar uma agenda 

educativa que fomenta novas formas de contribuir para diferentes leituras de mundo, como 

conscientização e diálogo voltados à liberdade, autonomia e emancipação. Porém, cabe 

ressaltar a fragilidade de fundamentar a consistência teórica dentro das práticas pedagógicas, 

as quais se revelam tímidas, especialmente nos processos de formação de pedagogos. Tal 

fragilidade reflete a possível indefinição de uma teoria pedagógica que ofereça a sustentação 

da ação educativa, deste o ambiente universitário para as demais áreas de conhecimento 

(CARVALHO; ESTÊVÃO, 2013). Diante desse aspecto, enfatizamos a necessidade de 

transformar as práticas educativas em movimentos sociais reivindicatórios, voltados aos 

direitos humanos e, portanto, comprometidas com a promoção da justiça social, com o 

respeito à dignidade humana. 

Associar a formação de pedagogos à Educação em Direitos Humanos (EDH) 

significa projetar, também, a atuação deste profissional para outros espaçostempos diferentes 

da escola. Inseri-la em uma conjuntura social que desafia a própria concepção pedagógica 

historicamente construída no cenário nacional. Isto porque, a Educação em Direitos Humanos 

(EDH), tal como preconizada no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(PNEDH), tem como fundamento uma série de objetivos que se inscrevem “na construção de 

uma sociedade justa, equitativa e democrática” (BRASIL, 2007, p. 26). Nesta construção, as 
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mulheres têm sido público alvo e mediadoras de ações. Nesta última -mediadoras de ações-, 

não somente voltadas aos seus próprios direitos, mas, de uma forma, em geral, tem lutado 

para efetivação dos objetivos do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(PNEDH), os quais podem ser observados a seguir:  

 

Quadro n 1- Objetivos gerais do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(PNEDH) 
1) Destacar o papel estratégico da educação em direitos humanos para o fortalecimento do Estado Democrático 

de Direito; 

2) enfatizar o papel dos direitos humanos na construção de uma sociedade justa, equitativa e democrática; 

3) encorajar o desenvolvimento de ações de educação em direitos humanos pelo poder público e a sociedade 

civil por meio de ações conjuntas; 

4) contribuir para a efetivação dos compromissos internacionais e nacionais com a educação em direitos 

humanos; 

5) estimular a cooperação nacional e internacional na implementação de ações de educação em direitos humanos; 

6) propor a transversalidade da educação em direitos humanos nas políticas públicas, estimulando o 

desenvolvimento institucional e interinstitucional das ações previstas no PNEDH nos mais diversos setores 

(educação, saúde, comunicação, cultura, segurança e justiça, esporte e lazer, dentre outros); 

7) avançar nas ações e propostas do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) no que se refere às 

questões da educação em direitos humanos; 

8) orientar políticas educacionais direcionadas para a constituição de uma cultura de direitos humanos; 

9) estabelecer objetivos, diretrizes e linhas de ações para a elaboração de programas e projetos na área da 

educação em direitos humanos; 

10) estimular a reflexão, o estudo e a pesquisa voltados para a educação em direitos humanos; 

11) incentivar a criação e o fortalecimento de instituições e organizações nacionais, estaduais e municipais na 

perspectiva da educação em direitos humanos; 

12) balizar a elaboração, implementação, monitoramento, avaliação e atualização dos Planos de Educação em 

Direitos Humanos dos estados e municípios; 

13) incentivar formas de acesso às ações de educação em direitos humanos a pessoas com deficiência. 

Fonte: Brasil (2007, p. 26-27). 

 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) demarca o papel 

estratégico da educação e, dessa forma, a importância da realização de processos educativos 

voltados à proteção e difusão dos direitos humanos dentro e fora das escolas. O referido plano 

se apresenta quanto desdobramento da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), 

que traça os direitos humanos básicos, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

em 10 de dezembro de 1948. Esta declaração foi proposta por várias pessoas do mundo que se 

mobilizaram diante do cenário histórico e político após Segunda Guerra Mundial. A mesma 

foi pensada com o intuito de construir um mundo diferente após a barbárie do qual se 

apresentava o contexto pós-guerra. Suas bases fundamentavam-se em um contexto de paz 
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mundial que promovesse a negociação de conflitos internacionais, em prol da democracia e 

fortalecimento dos Direitos Humanos (BRASIL, 2018).  

Este documento – declaração- apesar de não compor uma obrigatoriedade legal, 

apresentou-se como uma base para os dois tratados sobre Direitos Humanos da ONU de 

marco legal: o Pacto Internacional dos Direitos Civis de Políticos e o Pacto Internacional 

sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ambos representam, portanto, o marco 

histórico que, atualmente, são amplamente citados em diversas instâncias e se distribui em 

defesa dos direitos em prol: da criança e do adolescente, igualdade racial, pessoa idosa, 

pessoas com deficiência, política para mulheres, LGBT, Educação em Direitos Humanos 

(EDH). Deste modo, é importante destacar que: 

 

 

No ano de 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) completa 

70 anos. Ela foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 

1948, sendo a primeira vez na história que um compromisso global entre países foi 

firmado com uma proposta de direitos semelhantes para todos. Em seus 30 artigos, a 

DUDH descreve os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todas as 

pessoas, sem fazer distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou 

outra, origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou em qualquer outra situação. 

A Declaração Universal expressa direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 

culturais, tendo como princípios gerais a universalidade, a indivisibilidade e a 

interdependência (BRASIL, 2018, p. 1). 

 

 

No âmbito de direitos humanos e das liberdades fundamentais de todas as pessoas, 

nesta pesquisa enfatizamos a necessidade de intensificação de práticas educativas, jurídicas e 

de políticas públicas voltadas à proteção de direitos e da integridade das mulheres. 

Especialmente, em face ao cenário nacional de estatísticas alarmantes, de diferentes casos, de 

violências contra as mulheres. Nesse sentido, a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 

(SNPM), vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos “tem como principal objetivo 

combater todas as formas de preconceito e discriminação herdadas de uma sociedade 

patriarcal e excludente” (MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS, website
7
). Logo, 

precisamos, também, de medidas de caráter socioeducativas, uma vez que a problemática se 

configura enquanto estruturante histórica, social, econômica e ambiental que tem, 

sistematicamente, se alimentado das diversas formas de violência e opressão.  

No contexto nacional, pensar com as possibilidades de mediação pedagógica em e 

para Direitos Humanos das mulheres abrangem diferentes perspectivas, conceitos e 

abordagens. Para este fim, Carvalho e Estevão (2013) afirmam que somente uma abordagem 

                                                 
7
 Disponível em <http://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres>. Acesso em 19 de 

novembro de 2018.  
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multidimensional e multimetodológica podem contribuir para essa fundamentação; ou seja, 

orientação para Educação em Direitos Humanos, em função da sua abrangência e 

complexidade. Todos esses fatores precisam ser considerados a partir da realidade social na 

qual as mulheres estão inseridas, de acordo com as mudanças sociais ocorridas ao longo da 

contemporaneidade. Assim, entendemos que a defesa dos direitos e da integridade das 

mulheres, nos dias atuais, compõem uma ruptura nas redes estruturais em busca de equidade, 

em todos os aspectos e âmbitos da sociedade.  

 

 

É importante ressaltar que independente do tipo de violência praticada contra a 

mulher todas têm como base comum as desigualdades que predominam em nossa 

sociedade. São muitas as formas de violência de gênero: as desigualdades salariais; 

o assédio sexual no trabalho; o uso do corpo da mulher como objeto, nas campanhas 

publicitárias; o tratamento desumano que muitas recebem nos serviços de saúde. 

Todas representam uma violação aos direitos humanos e atingem a cidadania das 

mulheres. A violência de gênero, também conhecida como violência doméstica e 

sexual, aí incluídos o assédio moral e sexual e o tráfico nacional e internacional de 

mulheres e meninas, é ainda mal dimensionada, necessitando maiores investimentos 

em pesquisas e medidas legislativas e jurídicas adequadas (BRASIL, 2003, p. 8, 

grifo nosso). 

 

 

Por estas e outras razões entendemos que os Direitos Humanos são processos, 

movimentos sociais e educacionais pela vida, continuidade e construção da vida com 

dignidade (CARVALHO; ESTÊVÃO, 2013). Motivo pelo qual, no âmbito desta pesquisa, 

revela-se importante mapear os possíveis espaçostempos de construção de práticas educativas 

voltadas aos direitos humanos, sobretudo aos direitos das mulheres. Em tais espaçostempos, o 

educador social promove e participa de ações que vão “numa mão-dupla, ele ensina e 

aprende” (GOHN, 2009, p. 33). Da mesma forma, esse profissional desempenha um papel em 

que “ajuda a construir com seu trabalho, espaços de cidadania no território onde atua” 

(GOHN, 2009, p. 34). Em função disto, entendemos que as atividades desenvolvidas pelo 

educador social, nos seus diversos espaços de atuação, devem propor a refundação de cenários 

futuros na garantia de direitos às mulheres, atuando como formador de consciência política, 

ideológica, ética e ambiental. 

No exercício de sua profissionalização e cidadania, os agentes da Pedagogia Social 

propõem e desempenham intervenções na educação e na sociedade. Em outras palavras, 

estimulam “nos próprios educadores e nos seus educandos, a elaboração de estratégias 

atenuantes e/ou transformadoras da realidade social que vivenciam” (SANTOS; LEIRO, 

2015, p. 78). Dessa forma, atribuem à educação um caráter para a proteção dos direitos civis, 

sociais e político das mulheres, motivo pelo qual “é possível afirmar que a natureza da 
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Pedagogia Social é composta por três elementos que a constituem: o humanizador, o 

emancipador/transformador e o formador” (SANTOS; LEIRO, 2015, p. 71). 

Os três elementos citados anteriormente, constituem-se como base fundamental na 

atuação do educador em relação ao combate à violência doméstica contra a mulher. Esse 

caráter emancipador e transformador possibilita, entre outros aspectos, romper com os 

circuitos de poder masculino impostos historicamente nas relações sociais. Da mesma forma, 

pode transformar a realidade, por meio de práticas educativas transgressivas, o educador atua 

na desarticulação de processos de subalternização das mulheres, de controle dos seus 

pensamentos e dos seus corpos, de “colonização” de suas atitudes e de opressão do seu modo 

de ser e estar em sociedade. 

É a partir dessa proposta de desvelar o papel do educador enquanto protagonista 

social no combate à violência de gênero que, com enfoque às mulheres, buscamos propor a 

atuação específica na mudança das estruturas da sociedade. Para tanto redimensionamos 

nosso olhar aos direitos humanos, com vistas à vida plena das mulheres. Alinhamos essas 

pautas, especificamente, aos movimentos de mulheres e às feministas da segunda onda, 

sobretudo quando as concepções eram voltadas para a perspectiva humanista e de direitos 

humanos (MEDEIROS, 2016, apud, RODRIGUES, 2001).  

Pensar o papel do educador enquanto protagonista social em movimentos educativos 

voltados à defesa da integridade de mulheres e, assim, provocar mudanças nas estruturas 

sociais, tem surtido reflexos no marco inaugural da luta unificada pela equidade de gênero. 

Em tal luta, enfrentamos as disparidades sociais, políticas e econômicas entre todos os 

gêneros. Diferentemente, a ideia caracterizada pela igualdade, a qual busca a distinção binária 

de direitos iguais a homens e mulheres diante da lei, reafirma-se um discurso raso e utópico 

que empobrece e oculta os elementos estruturantes que justificam várias formas de opressão e 

de exploração das mulheres. Para ilustrar e estabelecer uma diferenciação entre equidade e 

igualdade, desafiamos a repensar que:  

 

 

Não é sobre ''igualdade de sexo'', ''igualdade entre os gêneros'', ''igualdade entre 

homens e mulheres''. Isso nunca vai existir. Mulheres e mulheres não são iguais, 

muito menos mulheres e homens. Feminismo não existe para pregar que mulheres 

sejam iguais aos homens. Eu não quero me igualar a um gênero opressor. Eu não 

quero que ocorram 5 espancamentos de homens, por mulheres, no Brasil, a cada 2 

minutos. Eu não quero que 1 homem seja estuprado a cada 12 minutos no Brasil. Eu 

não quero que a cada 90 minutos 1 homem morra por questão de gênero. Eu não 

quero que cerca de 180 homens, por dia, relatem agressões sofridas em um sistema 

de atendimento de denúncia só para homens. Eu não quero que 43 mil homens sejam 

assassinados, 43% em casa, em 10 anos, por mulheres só por serem homens. Eu não 

quero que homens ganhem menos que mulheres só por serem homens, mesmo 
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havendo na lei que não é permitida discriminação por gênero. Eu não quero que os 

homens passem por tudo o que as mulheres passam somente por serem mulheres. 

Repito, eu não quero me igualar a um gênero opressor (SOUZA, 2016, website
8
). 

 

Trata-se, pois, de pensarmos o fim de um sistema de dominação-exploração que se 

perpetua diante de um discurso raso; ou seja, de que é possível haver igualdade entre os 

gêneros, sendo estes perpassados por diversas singularidades. Neste caso é preciso emancipar-

se das lógicas opressoras, reconhecer as diferentes especificidades entre questões de 

sexualidades, etnias e classes sociais. Isto é, buscar pela equidade social, política, econômica 

e ambiental entre todos os gêneros. Logo, entendemos que a equidade social “tem como pré-

requisito a isonomia, a justiça e a assimetria social, superando […] a ideia de igualdade”, pois 

ela visa “tratar igual os socialmente iguais, mas tratar de forma diferenciada positivamente os 

que assim necessitam, por estarem em desvantagem diante de determinado grupo social” 

(SOUZA, 2016, website). 

 

2.3 ALGUNS MARCOS LEGAIS: elementos jurídicos no combate à violência contra a 

mulher 

 

Na conquista de direitos e de garantia da qualidade de vida das mulheres, 

consideramos que um importante marco na propagação das ideias feministas e de movimento 

de mulheres no Brasil se deu por meio da I Conferência Mundial da Mulher (1975). Esta 

conferência teve como elemento principal a declaração do Ano Internacional da Mulher 

(1975), bem como a proposta de elaboração da Convenção para a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher (Cedaw) de 1979, promovida, posteriormente, pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). Desde então, o Brasil possui um grande destaque no 

que se refere a tratados e convenções relacionados que se inscrevem a partir das pautas 

estabelecidas pela ONU. Entre tais pautas, no que diz respeito à temática da violência 

doméstica contra a mulher perpetrada pelo parceiro íntimo, merecem destaque: 

 

 

Cedaw (1979); a Recomendação Geral n.º 19 do Comitê Cedaw (ONU, 1992); as 

declarações e programas de ações decorrentes das principais conferências 

internacionais das Nações Unidas (Viena/93, Cairo/94 e Pequim/95); a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (OEA, 

1994); e Relatório do Comitê em relação ao Brasil (ONU, 2003) (MEDEIROS, 

2016, p. 118). 

 

                                                 
8
 Diários de uma feminista. Disponível em < http://diariosdeumafeminista.blogspot.com/2016/12/feminismo-

uma-questao-de-igualdade-ou.html>.  
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Ressaltamos que a Constituição Federal de 1988, vem enfatizar e reforçar esses 

tratados como assegura em seu artigo 5.º, § 2.º, que “os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 

dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte” (BRASIL, 

2016). Ainda no § 3.º do mesmo artigo, assegurar que “os tratados e convenções 

internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas constitucionais” (BRASIL, 2016). Apesar de a existência dessas 

emendas constitucionais, os dispositivos de ampliação, garantia e manutenção de direitos das 

mulheres revelam-se frágeis, uma vez que não tem conseguido desestabilizar a realidade e, 

assim, as altas estatísticas, como explicitadas ao longo deste trabalho, de casos de violências 

contra a mulher em diferentes espaços e contextos.  

Em âmbito nacional, além da Constituição de 1988, cabe ressaltar a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de 

Belém do Pará – que foi adotada pela Assembleia Geral da OEA
9
 em 09 de junho de 1994 e 

ratificada no Brasil em 27 de novembro de 1995. De acordo com Moraes e Manso (2018, p. 

7), “esta primeira convenção internacional sobre violência de gênero prevê, em seu artigo 8.º 

§h, a obrigação dos Estados-partes de garantir a investigação e a compilação de dados 

estatísticos sobre violência contra as mulheres”. Da mesma forma, a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Violência de Discriminação contra a Mulher, ratificada 

pelas Nações Unidas em 1979 e promulgada no Estado brasileiro em 1984 e 1994, tem 

demando que o Estado desde então venha ampliar a promoção de pesquisas e dados 

estatísticos que avancem no sentido da garantia que as mulheres vivam uma vida sem 

violência.  

A Convenção de Belém do Pará (1994) manifestou, de forma específica, como as 

ações de violência atingem a vida das mulheres; isto é, pelo fato de serem mulheres e de 

estarem inseridas em um contexto marcado, historicamente e culturalmente, pelas relações 

                                                 
9
 A Organização dos Estados Americanos é o principal fórum regional para o diálogo, análises de políticas e 

sobre tomadas de decisões. A Organização foi criada para alcançar nos Estados membros, como estipula o 

Artigo 1º da Carta, “uma ordem de paz e de justiça, para promover sua solidariedade, intensificar sua 

colaboração e defender sua soberania, sua integridade territorial e sua independência”. Hoje, a OEA congrega os 

35 Estados independentes das Américas e constitui o principal fórum governamental político, jurídico e social do 

hemisfério. Além disso, a Organização concedeu o estatuto de observador permanente a 69 Estados e à União 

Europeia (EU). Para atingir seus objetivos mais importantes, a OEA baseia-se em seus principais pilares que são 

a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento. Disponível em: 

<http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp>.  
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patriarcais impostos à sociedade. Este documento, portanto, se constitui como “um marco 

histórico na luta das mulheres por uma vida sem discriminação e violência, ao definir a 

violência contra as mulheres” (MEDEIROS, 2016, p. 134). Assim como explicita no artigo 

1.º: “para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a mulher qualquer 

ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada” (LIBARDONI; 

MASSULA, 2004, p. 18). E ainda destacam que: 

 

 

A Convenção de Belém do Pará reconhece que a violência contra as mulheres é uma 

violação dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, limitando total ou em 

parte o reconhecimento, a utilização e o exercício desses direitos pelas mulheres. 

Dessa forma, a Convenção reconhece que a violência contra as mulheres pode 

ocorrer em qualquer lugar, tanto na esfera pública, no trabalho, nas ruas, quanto na 

esfera privada, isto é, em suas próprias casas (LIBARDONI; MASSULA, 2004, p. 

18). 

 

 

Nessa perspectiva, o reconhecimento das lógicas de (in)existência das mulheres e das 

relações assimétricas baseadas na perspectiva de gênero configura-se enquanto uma categoria 

de análise. Este argumento tem como base o entendimento de que “o gênero é o primeiro 

modo de dar significado às relações de poder” (SCOTT, 1990, p. 14). Sobre esta questão, 

Butler (2003, p. 24), defende a ideia de que “o gênero é culturalmente construído: 

consequentemente, não é nem resultado causal do sexo, nem tampouco tão aparentemente 

fixo quanto o sexo”. Deste modo, as lógicas de (in)existência impõem opressão e violências, 

operam por meio das diferentes formas, as quais congregam características e interesses 

diversos, tais como: 

 

 

1) visa à preservação da organização social de gênero, fundada na hierarquia e 

desigualdade de lugares sociais sexuados que subalternizam o gênero feminino; 2) 

amplia-se e reatualiza-se na promoção direta em que o poder masculino é ameaçado; 

3) é mesclada com outras paixões com caráter positivo, como jogos de sedução, 

afeto, desejo, esperança que, última instância, não visam abolir a violência, mas 

alimentá-la, como forma de mediatização de relações de exploração-dominação; 4) 

denuncia a fragilizada autoestima de ambos os cônjuges, que tendem a se negar 

reciprocamente à autonomia nas mínimas ações (SAFFIOTI; ALMEIDA, 1995, p. 

159). 

 

 

A partir desse entendimento, enfatizamos que “a violência de gênero ocorre em 

função do estabelecimento de um território físico e simbólico que se organiza 

hierarquicamente, segundo uma escala de poder” (MEDEIROS, 2016, p. 136). Logo, atua no 

sentido de docilizar os corpos, as falas, os gestos, os pensamentos, os modos de vida das 



 

62 

 

mulheres. Nesse sentido, ao conceituar a violência contra a mulher baseada no gênero, a 

Convenção de Belém do Pará reconhece os vários tipos de violências cometidos contra as 

mulheres pelo fato de serem mulheres. Na mesma medida, identifica que a violência atinge e 

afeta a vida da mulher, em diferentes aspectos e escalas da sociedade. 

Todos esses marcos normativos contribuíram para a criação, no ano de 2005, da 

Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, pela Secretaria de Políticas para as Mulheres- 

SPM. A criação dessa central de atendimento constitui-se como dos mais importantes 

elementos históricos do ponto de vista jurídico, como um amparo que visa orientar as 

mulheres em situação de vulnerabilidade e de violência sobre seus direitos e sobre os serviços 

disponíveis para o atendimento de suas demandas. De acordo com as informações 

disponibilizadas pela Central de Atendimento à Mulher, os registros realizados por meio das 

ligações ao 180, em 2017, relatam aproximadamente o quantitativo de 156,2 mil chamadas 

com relatos de violência e denúncias
10

. Desta forma, a concretização dessa central de 

atendimento representa um marco no enfrentamento da violência contra às mulheres e 

consolida-se como possibilidade de encorajamento na luta pelo direito das mulheres, 

principalmente daquelas que se encontram em situações de vulnerabilidades e de violências. 

Ainda sobre o marco legal, destacamos a Lei n.º 11.340/06 - Lei Maria da Penha- 

que, em pouco mais de uma década, repercutiu e marcou contextos históricos e jurídicos no 

combate à violência doméstica contra a mulher. Em âmbito nacional, propôs discussões 

internacionais, uma vez que essa Lei, nos dias atuais, configura-se enquanto uma das mais 

importantes na esfera política e social, no contexto da erradicação da violência contra a 

mulher. Em seu texto destaca que a violência das quais as mulheres são vítimas diariamente, 

perpassa múltiplas singularidades, independentemente do grupo social, econômico, religioso 

ou cultural. Para além dos avanços promovidos pela Lei Maria da Penha nas esferas 

legislativa e jurídica, muitas pessoas ainda questionam por que os índices de criminalidade 

contra as mulheres ainda são tão alarmantes? Em resposta a esta interrogativa, apresentamos o 

seguinte argumento: 

 

 

A verdade é que a simples edição de uma Lei não foi o suficiente para moldar uma 

mentalidade arraigada há séculos e adequar os novos padrões de convivência, não 

olvidando o caráter pedagógico que ela representa, mas de cujos efeitos práticos 

carecem de tempo e investimento. Muitos avanços na proteção das mulheres foram 

assegurados com a nova legislação, o que se verá em linhas futuras (LIMA; 

OLIVEIRA, 2017, p. 324). 

                                                 
10

 Disponível em <https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,temer-lanca-plano-nacional-de-enfrentamento-a-

violencia-domestica-contra-a-mulher-,70002623829>. Acesso em 28 de novembro de 2018. 
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Atualmente, a Lei n.º 11.340/06 –Lei Maria da Penha- representa a maior conquista 

ao enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. A referida Lei ganhou este nome 

por razão do caso ocorrido com a professora universitária e farmacêutica bioquímica Maria da 

Penha Maia Fernandes. Em outras palavras, em função da sua luta para responsabilizar o seu 

algoz, o seu marido na época, professor universitário e economista Antônio Heredia Vivenos. 

O triste caso ocorreu em 1983, dentro da residência do casal, quando o seu companheiro 

íntimo disparou um tiro contra Maria da Penha, que a atingiu nas costas deixando-a 

paraplégica. Este caso de violência doméstica foi denunciado em 1998/2002 à Comissão da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) e a conclusão, pela via jurídica brasileira, 

somente aconteceu pouco antes da data de prescrição do crime. Apesar da demora no processo 

de responsabilização e criminalização da violência contra Maria da Penha, concordamos que: 

 

 

Um fato que merece destaque é que a lei passou a dar visibilidade a um problema 

que há séculos era camuflado pela sociedade, qual seja, os alarmantes índices de 

todas as formas de violência contra a mulher. Outro aspecto importante é a forma 

como a punição prevista em lei vem sendo aplicada, uma vez que a reprimenda não 

é, necessariamente, um meio capaz de afastar o agressor da vítima ou impedi-lo de, 

novamente, investir contra ela. Há mecanismos nessa seara mais eficientes, de cunho 

pedagógico, com políticas de educação, que podem reintegrar o agressor à 

sociedade, desmotivando-se para a prática de nova conduta criminosa nesse sentido 

(LIMA; OLIVEIRA, 2017, p. 324). 

 

 

A Lei Maria da Penha sinaliza que os desdobramentos do contexto das políticas 

públicas dos últimos dez anos, resultantes das políticas para mulheres, servem de 

contextualização e compreensão do cenário atual no qual estamos inseridas. Em tal cenário, as 

lutas das mulheres transformam-se em avanços nas esferas legislativa e jurídica, contudo, a 

realidade cotidiana lembrando-nos de que as leis voltadas à proteção das mulheres pouco se 

materializam enquanto direitos. Diante desse apontamento, buscaremos analisar 

conjuntamente o contexto político de garantia de diretos, no qual estamos inseridas e destacar 

os mecanismos de cunho pedagógico referidos na lei. Por meio desta análise, aprofundaremos 

as discussões, ao longo desta pesquisa, desencadeando-as na formação e, na prática de 

pedagogos, na contribuição e na atuação para confrontar as conjunturas sociais de violência 

contra a mulher, sobretudo as realidades dadas e que se querem intransformáveis. 
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2.4 MULHERES EM TEMPOS HISTÓRICOS: desestabilizar o patriarcado para 

conquistar direitos 

 

Nesta parte da pesquisa revisitamos o conceito de gênero ligado à história do 

feminismo e do movimento de mulheres contemporâneo, relando-os ao processo de 

formulação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher. 

Segundo Louro (2013), o conceito de gênero se constituiu na luta desses movimentos e, deste 

modo, está implicado linguisticamente e politicamente com estes movimentos. Para uma 

melhor compreensão, resgatamos o contexto histórico, sistematizado e apresentado nesta 

pesquisa a partir de ondas, em que esses movimentos foram se constituindo por meio de lutas 

-físicas e de ideias-; de embates políticos e novas configurações diante de cenários em que 

transitavam. De acordo com Louro (2013), o movimento feminista surge através de ações 

isoladas ou coletivas, que almejavam combater a opressão das mulheres, mas os movimentos 

socialmente organizados se iniciam no Ocidente no século XIX. Movimento este denominado 

de “sufragismo” com manifestações voltadas para abranger o direito de voto às mulheres. 

 

 

Seus objetivos mais imediatos (eventualmente acrescidos de reivindicações ligadas à 

organização da família, oportunidade de estudo ou acesso a determinadas profissões) 

estavam, sem dúvida, ligados ao interesse das mulheres brancas de classe média, e o 

alcance dessas metas (embora circunscrito a alguns países) foi seguido de uma certa 

acomodação no movimento (LOURO, 2013, p. 15). 

 

 

A partir da virada do século, esta primeira onda do feminismo, fortemente marcada 

pelo sufragismo americano e inglês, caracteriza-se no Brasil pela organização de mulheres das 

classes médias e altas. Mulheres estas que, eventualmente filhas de políticos ou intelectuais 

brasileiros, puderam estudar em outros países (MATOS, 2010). A organização destas 

mulheres foi efetivada na luta fortemente contra a negação de sua participação na vida política 

brasileira, onde sofreram um forte posicionamento reivindicatório do direito de sufrágio, “que 

foi impulsionado por um momento peculiar da História política brasileira: a Proclamação da 

República, em novembro de 1889” (SIQUEIRA, 2015, p. 334). 

No cenário internacional, a segunda onda se iniciou no final da década de 1960, para 

além das preocupações sociais e políticas, esta contemplou, também, as construções teóricas. 

Em outras apalavras, a refundação do campo epistemológico das discussões sobre gênero, 

uma vez que “no âmbito do debate que a partir de então se trava, entre estudiosas e militantes, 

de um lado, e seus críticos ou suas críticas, de outro, será engendrado e problematizado o 

conceito de gênero” (LOURO, 2013, p. 15). No Brasil, este segundo momento teria nascido 
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no início dos anos 70, diante de um regime político militar, marcado por forte opressão 

patriarcal. Neste contexto, surge a movimentação em torno da discussão da sexualidade e 

sobre as relações de poder, conduzindo a discussão não somente para igualdade, mas para as 

leis e os costumes (MATOS, 2010). 

No escopo desta pesquisa é importante destacarmos que “esta segunda onda 

caracterizou-se, no Brasil e nos demais países latino-americanos, então, como uma resistência 

contra a ditadura militar e, por outro lado, em uma luta contra a hegemonia masculina, a 

violência sexual e pelo direito ao exercício do prazer” (MATOS, 2010, p. 68). Resistência 

esta que se inscreve coletivamente com os países com os quais compartilhamos as mesmas 

condições históricas e, por conseguinte, as marcas dos processos de invasão, apropriação e 

violência – América Latina e Caribe (ANDRADE, 2017). Nesses territórios geográficos e 

epistemológicos, a lógica colonial opera em frentes diversas e complementarias, das quais 

adentraremos em três delas: 

 Colonialidade do poder – caracterizada nos processos econômicos e 

políticos; 

 Colonialidade do saber – estabelecida, principalmente, por meio das 

violências epistêmicas, linguísticas e culturais; 

 Colonialidade do ser – mediada pela opressão e controle dos desejos, 

da sexualidade e das funções sociais atribuídas aos gêneros 

(MIGNOLO, 2006; ANDRADE, 2014; 2015). 

Principalmente esta última frente, colonialidade do ser, nos dias atuais se reafirma 

no patriarcado enquanto marcas da colonização e, portanto, as representações inerentes à 

nossa condição de sujeito histórico e cultural. Sobre esta questão Andrade (2015, p. 257) 

destaca que nos reafirmamos enquanto sujeitos históricos, cultural e político para ressaltar que 

os povos da América Latina “foram formados juntos com a história que os define, que os 

caracteriza e os individualiza na sua condição humana. Porém, estes mesmos povos, também, 

redefinem sua história, escrevem novas páginas, formatam novos capítulos e criam outros 

cenários”. Tem sido assim historicamente, os movimentos e lutas das mulheres, por direitos e 

emancipação, não se diferencia desta realidade, sobretudo as reivindicações propostas pela 

segunda onda do movimento feminista, no qual… 

 

 

Um dos lemas principais das feministas desse período consistia na frase: o privado é 

político. Falava-se muito em democracia política, em relação de classes, mas o que 

acontecia no âmbito das casas e das famílias permanecia intocável na esfera pública, 

e as mulheres ligadas ao movimento feminista desejavam mudar essa realidade. O 
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ditado popular segundo o qual “em briga de marido e mulher, não se mete a colher” 

se encaixa bem nesse contexto. A reivindicação das feministas era, portanto, 

bastante voltada a questões de violência sexual e familiar contra a mulher, alegando-

se que era uma questão a ser publicamente discutida e solucionada (SIQUEIRA, 

2015, p. 336). 

 

 

No Brasil da década de 1970, intensificou-se, também a preocupação do “movimento 

feminista”
11

 em relação ao tema de violência contra a mulher. Uma das principais pautas do 

movimento “compreende que a desigualdade entre homens e mulheres não está inscrita na 

natureza, portanto, é possível de transformação” (MEDEIROS, 2016, p. 71). Neste contexto 

surge um slogan quem ama, não mata e, a partir deste, incorporadas diversas denúncias contra 

os vários tipos de violência, o debate foi demarcado em torno da violência doméstica e 

familiar (SANTOS, 2010). Sobre esta questão, Medeiros (2016, p. 71), destaca que esses 

grupos apresentavam atuação na luta pelo direito “ao corpo, ao prazer, à autonomia e 

emancipação das mulheres, e contra o patriarcado”. A autora ressalta que: 

 

 

Vários contextos conjugados que tiveram em comum a atuação do movimento 

feminista formaram o solo fértil para que o tema violência doméstica contra a 

mulher deixasse de ser considerado assunto privado e aceito como naturalizado, 

passando a ser visível tanto para o Estado quanto para a sociedade mais ampla, 

tendo, a partir de então, o reconhecimento de que se tratava de um problema social e 

político. Com esse reconhecimento foi possível para o movimento feminista 

formular e propor políticas públicas voltadas para o enfrentamento da violência 

doméstica contra a mulher (MEDEIROS, 2016, p. 71). 

 

 

A desestabilização da naturalização da violência contra a mulher adentra à esfera 

política e para ser discutida como um problema amplo. Nessa discussão, as mulheres e os 

retratos de sua relação intrafamiliar deixam de ser, desta forma, um problema exclusivamente 

particular e começaram a ser simbolizadas a partir de um cunho público-social-político. Deste 

modo, uma discussão também presente se dava em torno da “perspectiva da transformação 

das relações de gênero, que significa, em última instância, reconhecer que ser mulher, tanto 

no espaço público como no privado, acarreta consequências definitivas para a vida” 

(MEDEIROS, 2016, p. 69). Portanto, “como sujeito político expandia o debate público sobre 

poder, igualdade e democracia” (Idem).  

Criadas essas conjunturas, a terceira onda, foi marcada pela forte participação das 

mulheres brasileiras na tentativa de desconstrução desse sujeito unificado e coletivo, o qual 

corresponde às mesmas características de opressões, os mesmos contextos históricos e os 

                                                 
11

 Utilizamos a terminologia de “movimento feminista”, porém reconhecemos a multiplicidade deste com as suas 

diversas concepções, tanto teórica e atuações políticas.  
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mesmos problemas (SIQUEIRA, 2015). Tratava-se, pois, de trabalhar as diferenças dentro da 

diferença; isto é, “com maior ênfase ainda sobre processos de institucionalização e discussão 

das diferenças intragênero (ou seja: entre as próprias mulheres)” (MATOS, 2010, p. 68). As 

mulheres não compartilhavam das mesmas reivindicações, essas singularidades perpassavam 

pelas questões tais como classe, étnico-raciais, religião ou regionalidade que caracterizam a 

cultura política estabelecida. 

 

 

Os movimentos sociais e também o feminista, defrontando-se com novas maneiras 

de conceber a cultura política e outras formas de se organizar coletivamente, desta 

vez passaram a se caracterizar por: 1) tentativas de reformas nas instituições 

consideradas democráticas (com a criação dos Conselhos da Condição Feminina, 

das Delegacias de Atendimento Especializado às Mulheres, por exemplo); 2) 

tentativas de reforma do Estado (com a forte participação das mulheres organizadas 

no processo da Assembleia Constituinte de 1988, por exemplo); 3) busca de uma 

reconfiguração do espaço público, por meio da forte participação de “novas” 

articulações dos movimentos de mulheres (mulheres negras, lésbicas, indígenas, 

rurais etc.); 4) uma posterior especialização e profissionalização do movimento. Este 

terceiro momento marca o início de uma aproximação cautelosamente construída 

junto ao Estado (MATOS, 2010, p. 68). 

 

 

No âmbito da aproximação das reivindicações das mulheres junto ao Estado, 

segundo Siqueira (2015), as novas mobilizações buscam dar legitimidade à subjetividade, 

rejeitando tudo aquilo que é unívoco, dando ênfase à mutabilidade e subvertendo a tudo que 

se caracteriza como opressor e limitador. Nesta ocasião, revela-se a necessidade de repensar o 

quanto o movimento feminista havia sido excludente até o momento; ou seja, as ausências 

percebidas e as práticas na luta. Em contrapartida, destacamos o protagonismo do movimento 

negro, o qual tem se posicionado diante do contexto histórico de exploração das mulheres 

negras que, portanto, tem buscado denunciar práticas do racismo e do sexismo, lutando contra 

todos os tipos de lugares que lhes foram negados. Sobre este tema, sinalizamos que… 

 

 

Reivindicando a especificidade de suas próprias lutas, essas mulheres falam: as 

feministas sempre apregoaram que as mulheres precisavam se unir para derrubar o 

mito da fragilidade e ter direitos à política e ao trabalho; ora, nós nunca fomos 

consideradas frágeis: nossos corpos sempre foram explorados como força de 

trabalho escrava e açoitados pelo chicote dos feitores. As mulheres negras estão a 

afirmar que suas lutas não são iguais, e elas não mais serão invisibilizadas 

(SIQUEIRA, 2015, p. 339). 

 

 

Há, em outros escritos, autoras que defendem maneiras diversas para pensar, 

descrever e analisar os momentos e fatos sobre a história de organização das mulheres e dos 

feminismos na luta por direitos. Sobre esta questão, Costa (2009) considera pensar o conjunto 
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das três ondas com a metáfora de um rizoma a partir das contribuições de Deleuze e Guattari. 

Para tanto, sugere a possibilidade dessa atribuição de ondas “não se estaria contribuindo para 

a ideia de tempos interrompidos, ocultando a dialética dos muitos tempos históricos” 

(COSTA, 2009, p. 3). Em contrapartida, propõe que o conceito rizomático apresenta 

possibilidades para pensar os contextos históricos. No caso desta pesquisa, especialmente: 

 

 

A noção de “onda”, de fato, tem se construído como um “marcador” de intervalos de 

tempo, um indicador de periodizações e de referências conjunturais de narrativas da 

história das mulheres e dos feminismos, ainda que, em tantos casos, não escape 

disso à perspectiva da longa duração e de múltiplos tempos históricos. As 

abordagens nas quais esses recortes temporais se verificam restritamente referidos os 

eventos, entretanto, poderiam favorecer uma percepção de descontinuidades para 

processos sociais construídos em muitos tempos, situando suas variações em áreas 

de invisibilidades (COSTA, 2009, p. 3). 

 

 

Por sua vez, as conjunturas narrativas da história das mulheres e dos feminismos 

podem se traduzidas em construção de diálogos, segundo as possibilidades de questionar as 

relações de poder, equidade e democracia dos tempos atuais e, deste modo, traçar ações 

educativas no que diz respeito à vida das mulheres. Logo, “por meio desses caminhos tem 

sido recorrente identificar trajetos pelos quais os feminismos parecem fluir horizontalmente” 

(MATOS, 2010, p.69); ou seja, reconhecer a “importância de se considerar as fronteiras 

interseccionais, transversais e transdisciplinares entre gênero, raça, sexualidade, classe e 

geração” (Idem). 

Ampliar as fronteiras interseccionais, transversais e transdisciplinares, representa 

abrir o diálogo e o debate das condições em que educadores se relacionam rizomaticamente. 

Da mesma forma, articular atuação de pedagogos enquanto protagonistas sociais frente ao 

tema da violência conta a mulher. Igualmente, denunciar e desconstruir a representação da 

violência doméstica para que esta seja considerado um assunto privado. Do mesmo modo, 

anunciar o reconhecimento desse problema social e político por meio da efetivação dos 

dispositivos previstos na Lei Maria da Penha, nas diferentes esferas sociais-educacionais. 

Todas essas questões representam rupturas na política de silenciamento, presentes na 

sociedade patriarcal e reprodutora de violências, na qual a mulher era/é considerada inferior 

ao papel masculino, segundo as imposições do contexto histórico. Um exponente a mais das 

lógicas resultantes do processo de invasão, apropriação e violência, no qual o patriarcado se 

estende não somente ao âmbito doméstico, mas prevalece em todas as instâncias sociais. 

Desconstruir tais lógicas apresentam-se enquanto tarefa extremamente complexa, mas que “as 

brasileiras têm razões de sobra para se opor ao machismo reinante em todas as instituições 
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sociais, pois o patriarcado não abrange apenas a família, mas atravessa a sociedade como um 

todo” (SAFFIOTI, 2004, p. 47). 

 

3 DESAFIAR AS LÓGICAS DO LUGAR: a pesquisa enquanto 

espaçotempo de construção epistêmica, de denúncia e de reparação das 

violências contra a mulher 
 

Neste capítulo apresentaremos os aspectos das práticas educativas que caracterizam 

as ações pedagógicas de combate à violência doméstica. Faremos, portanto, uma breve 

contextualização do cenário atual do locus da pesquisa. Para tal, contextualizaremos o Estado 

do Rio de Janeiro e a cidade de Santo Antônio de Pádua, onde estudantes do curso de 

Pedagogia do INFES/UFF protagonizaram processos educativos voltados ao enfrentamento 

da violência contra as mulheres. Construiremos um diálogo pautado no marco legal da Lei 

Maria da Penha, bem como das políticas públicas e da evolução legal dos direitos na vida das 

mulheres na referida cidade. 

O posicionamento assumido neste trabalho não pretende traçar um quadro detalhado 

da história das políticas públicas de gênero, mas analisar os contextos que possibilitam 

identificar a construção de ações voltadas ao reconhecimento da violência contra a mulher. 

Diante desse aspecto, apontamos o nosso entendimento de violência a partir da construção e 

aplicabilidade do conceito na Lei Maria da Penha. Após essa contextualização, apresentamos 

a parte metodológica da pesquisa e suas dimensões subdivididas. Tais dimensões foram 

construídas com as informações coletadas a partir de três técnicas de coleta de dados: práticas 

de interversão, observação participativa, entrevistas semiestruturada. Além disso, traçaremos 

uma breve apresentação do perfil dos protagonistas. 

 

3.1 RIO DE JANEIRO E AS MULHERES: direitos, vozes e vidas roubadas 

  

Nas sociedades historicamente machistas, homofóbicas e com forte influência do 

patriarcado, como é o caso da brasileira, a violência de gênero é generalizada, sobretudo a que 

acontece no interior do domicílio familiar. Esta perpassa todas as classes sociais, culturas, 

níveis socioeconômicos, podendo ocorrer tanto no espaço público como no privado 

(SAFFIOTI; ALMEIDA, 1995). A realidade brasileira, não fugindo à regra, se aplica do Rio 

de Janeiro aos “demais Estados, ela grassa como erva daninha desta gramática sexual que rege 

as relações entre homens e mulheres, aí se incluindo a impunidade dos perpetradores de atos 
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considerados delituosos” (SAFFIOTI; ALMEIDA, 1995, s/p). Para respaldar esse argumento, 

apresentamos uma tabela que revela o alto índice de violência perpetrado contra mulheres em 

todo Estado do Rio de Janeiro. 

Tabela 1 - Dados sobre violência contra a mulher segundo as formas de violência – Estado do 

Rio de Janeiro – 2017* 

 

 

Fonte: Dossiê Mulher (2018). 

 

Para além das altas estatísticas, enfrentamos outra questão igualmente e/ou mais 

complexa; ou seja, a impunidade. Isto porque, “embora estas condutas estejam tipificadas no 

Código Penal brasileiro, são extremamente toleradas pela sociedade simplesmente por se 

tratar de violência cometida por homens” (SAFFIOTI; ALMEIDA, 1995, s/p). Diante dessa 

conjuntura, remetemos o olhar aos desdobrarmos sobre o atual cenário político no qual o 

estado do Rio de Janeiro tem enfrentado. Especialmente, no que se refere ao processo de 

intervenção federal iniciado em 16 de fevereiro de 2018. Desde então, tal Estado vem 

desencadeando graves afrontas e violência aos direitos humanos, potencializado pelo cenário 

no qual retrata, também, o atual recorte em que o Brasil se encontra, tais como: aprovação de 

PEC's, terceirização, cortes de gastos e precarização dos serviços públicos. 
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Nesta mesma linha, podemos observar que a cidade do Rio de Janeiro encontra-se 

em um grande descaminho no processo das políticas públicas referente à segurança. A 

intervenção federal no Rio assegura um sério desmonte da democracia, firmado pela relação 

como traçam o planejamento referente ao combate à violência. Neste quesito, ganham forças 

os discursos e as ações de violência, juntamente com a consolidação de mais hostilidade, 

principalmente contra os grupos mais vulneráveis e, novamente, as mulheres formam parte 

destes. Para exemplificar este argumento trazemos para a discussão o assassinato da vereadora 

Marielle Franco e a ausência, até a presente data, da conclusão do caso pela via da 

investigação criminal e, portanto, a inexistência de responsabilidades, justiça e reparação.  

O caso Marielle Franco, entre outros de violências contra as mulheres, fortifica e 

reafirma a tensão que há no plano intervencionista pensado para a cidade do Rio de Janeiro, o 

qual fixa a urgência da necessidade de protagonizarmos diálogos sobre a temática desta 

pesquisa nas diversas esferas sociais. A vereadora assumindo um papel representativo das 

famílias que mais sofrem com a intervenção militarizada na cidade do Rio de Janeiro, atuou 

de forma subversiva em defesa desses que se encontravam em situação violenta e perigosa. 

Tomando por representação social em busca de justiça por jovens que morreram durante uma 

ação da polícia em Acari. 

Marielle Francisco da Silva, ficou conhecida com Marielle Franco, uma socióloga, 

feminista e militante dos direitos humanos, era atualmente vereadora da Câmara do Rio de 

Janeiro. Mulher, negra, mãe, lésbica e cria da comunidade da Maré, desafiou e confrontou, de 

diferentes formas, as regras do patriarcado, do racismo e do colonialismo que imperam no 

país e, deste modo, conseguiu projetar uma carreira política voltada à defesa de direitos 

humanos. Atuou como Presidente da Comissão da Mulher da Câmara, lutou pelo direto, pelas 

vozes e pela vida das mulheres. Sua luta custou-lhe a vida, sendo brutalmente executada no 

dia 14 de março de 2018, quando voltava de uma reunião. Desde então, o Estado do Rio de 

Janeiro não deu uma resposta, pela via da investigação criminal, ao assassinato de Marielle. 

Contudo, “quem mandou matar Marielle mal podia imaginar que ela era semente, e que 

milhões de Marielles em todo mundo se levantariam no dia seguinte”. No mesmo dia em que 

a vereadora foi assassinada ela enviou um artigo para o jornal o globo, na qual denunciava: 

 

 

Definitivamente a segurança pública não se faz com mais armas. Mas com políticas 

públicas em todos os âmbitos. Na saúde, educação, cultura e geração de emprego e 

renda. É premente a necessidade de monitorarmos esse processo, tendo o cuidado de 

lutar para que os direitos individuais e coletivos sejam assegurados, para que as 

instituições democráticas sejam preservadas e sigam autônomos. O contrário disso 

digo se revelaria algo bem perigoso em uma sociedade que tem tradição 
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patrimonialista, pouco afeita ao trato democrático e que tem uma relação histórica 

violenta com sua população mais vulnerável (FRANCO, Marielle - O GLOBO). 

 

 

Esse relato afirma como o planejamento da governabilidade deteve da falta de 

cuidado com a população residente nas comunidades do Rio de Janeiro, historicamente 

descaracterizadas e criminalizadas ao serem denominadas enquanto favelas. Sobre este tema, 

a vereadora apresenta uma denúncia e reflexão crítica da forma como o planejamento e a ação 

moldavam um descuidado com a segurança desses moradores. Nesta, destaca que a Reforma 

trabalhista, a PEC dos Gastos e a Reforma da Previdência tem impactos na vida das 

populações. Acrescenta que “o impacto dessas profundas mudanças, inspiradas em um projeto 

político retrógrado, alinhado com interesses que servem ao capital internacional e a setores do 

empresariado, arremessa um contingente de cidadãos e cidadãs para uma espiral de pobreza 

(FRANCO, Marielle - O GLOBO). Estas e outras críticas elaboradas pela vereadora, vão no 

sentido de denunciar que: 

 

 

É neste contexto que tentamos ampliar o olhar sobre a intervenção federal na 

Segurança Pública do Rio de Janeiro e avaliar sua real intenção, que o estado está 

em décimo lugar nos índices de violência, atrás de Sergipe, Goiás e Maranhão. 

Sendo assim, a Intervenção busca se alicerçar numa justificativa que não tem 

assento na realidade. Nossa pergunta que não quer calar: porque o Rio de Janeiro? 

(FRANCO, Marielle - O GLOBO). 

 

 

Marielle integrou uma comissão da Câmara que, composta por quatro pessoas, 

buscava monitorar as ações realizadas na intervenção federal no Rio de Janeiro. Ela criticou, 

de forma veemente, o modo como a ação se deu, os reflexos destas nas comunidades e, 

principalmente, na intencionalidade que está por trás dessas ações. Em reflexão ao assassinato 

da vereadora, às políticas de segurança pública implementadas e ao descaso com a população, 

entendemos que muitas cidades são desassistidas e negligenciadas pelo Estado. Todas essas 

questões caracterizam o descaminho na luta por conquistas sociais, pela ausência de 

efetivação de políticas públicas, bem como a não consolidação de direitos humanos. 

Especialmente, no que diz respeito à segurança, à saúde e à educação.  

Nesse sentido, revela-se a urgência de mobilização social, sobretudo no cenário atual 

do Estado do Rio de Janeiro, para o combate à violência de gênero e pela efetivação dos 

direitos das mulheres. Isto porque, desde março quando a vereadora foi assassinada o caso 

não foi elucidado e, para ressaltar as declarações de ódio e desrespeito contra Marielle Franco, 

recentemente sua placa de homenagem foi arrancada e quebrada, marcado por um episódio 

político. Reafirmam-se, deste modo, tempos sombrios e a emergência de movimentos 
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contestatórios e de resistências, sobretudo voltados à segurança, diante da chacina que tenta 

invisibilizar e extinguir os direitos conquistados, com muita luta, pelos movimentos 

feministas e de mulheres. 

Com essas realidades, nos propomos a pensar que se nas grandes cidades os direitos, 

as vozes e as vidas das mulheres são constantemente roubadas, conjecturamos que nos micro-

espaços esses direitos são quase que completamente desassistidos. Pensamos na cidade de 

Santo Antônio de Pádua- RJ, uma localidade que não se oferece uma rede de atendimento 

especializado para mulheres vítimas ou em situação de violência (TAVARES; ANDRADE, 

2018). Neste contexto, os sistemas que deveriam assisti-la, acabam reforçando um cenário 

institucional de violência, corroborando, assim, para perpetuação desse pressuposto na 

sociedade. Para tal, a Lei Maria da Penha indica caminhos não somente na atuação da 

segurança pública, mas o comprometimento multidisciplinar no engajamento, com o 

propósito de promover mudanças sociais e culturais que ajude, quando menos, a prevenir a 

violência contra as mulheres. 

Na pauta das mudanças sociais encontra-se a cidade de Santo Antônio de Pádua, 

localizada no Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. A história da cidade é escrita 

a partir da sua fundação, por Frei Florido De Città Di Castelli (da Cidade de Castelos), no dia 

26 de julho de 1833. Por sua vez, o consolidador de sua fundação foi Frei Bento Giovanni 

Benedetta Libilla, Bento de Gênova como assinava e era conhecido. Essas terras foram 

doadas para que Frei Florido aldeasse, ali, os indígenas da etnia Puris e os catequizasse, em 

sua missão evangelizadora, convertendo-os ao Cristianismo. No início do século XIX, 

Antônio Martins Vieira dá continuidade à obra da catequese, erguendo a capela consagrada a 

Santo Antônio de Pádua. Essas terras foram progredindo no setor agrícola, e assim por meio 

do Decreto Imperial nº 2.597, de 2 de janeiro de 1882, surge Santo Antônio de Pádua 

(website)
12

.  

Desde então a cidade teve grande produção no setor agrícola e, com o crescimento 

populacional na região, as atividades foram se diversificando. Atualmente o município tem 

sua economia distribuída entre o campo, indústria e comércio (website). No qual, predominam 

as dezenas de serrarias de pedras e as fábricas de papel, influenciando maior parte da 

empregabilidade da cidade. Em relação ao trabalho e rendimento, em 2016 a média salarial 

mensal era de 1.8 salários mínimos.  A população total estimada, segundo o IBGE (2018), é 

de 42.359 habitantes. Dentre a população, cerca de aproximadamente 10 mil são mulheres na 

                                                 
12

 Dados coletados no site da prefeitura de Santo Antônio de Pádua. Disponível em < 

https://www.santoantoniodepadua.rj.gov.br/historia.php>. 
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faixa etária 20 a 55 anos. A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 98.1%, se 

comparado a outros municípios. A cidade conta com dois campi de instituições educativas 

federais, precisamente, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) 

e Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior (INFES) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). É a partir dos diálogos e debates propostos nas atividades pedagógicas 

realizadas nesta segunda instituição que pensamos e desenvolvemos esta pesquisa. 

 

3.2 DOS ARRANJOS METODOLÓGICOS ÀS APRENDIZAGENS, DENÚNCIAS E 

DIÁLOGOS SOBRE DIREITOS DAS MULHERES 

 

A possibilidade de refletir com a problemática da violência contra mulher, 

especialmente na cidade de Santo Antônio de Pádua, levou-nos a pensar na atuação do 

pedagogo voltada às ações educativas que tenham como finalidade coibir a violência contra 

mulher. A elaboração da pesquisa foi articulada com base nas contribuições da pesquisa 

qualitativa, orientada pelo método da pesquisa-ação. Nossa opção por este método tem como 

base os argumentos de Thiollent e Colette (2014, p. 210), quando enfatizam que “a pesquisa-

ação se insere em práticas pedagógicas, [...] na formação docente, com propósito 

emancipatório”. Para, além disso, a pesquisa-ação também pode ser utilizada na realização de 

projetos de grande porte, vinculados as políticas públicas (THIOLLENT; COLETTE, 2014). 

Todo o processo de sistematização da parte da pesquisa pode ser observado na figura a seguir.  
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Figura 3 - Sistematização dos elementos teóricos e metodológicos da pesquisa 

 

 

Fonte: Elaboração nossa.
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A proposta de pesquisa teve seu início durante o desenvolvimento da disciplina 

Pesquisa e Prática de Ensino (PPE IV) - primeiro período de 2017 -, do curso de Pedagogia do 

INFES/UFF. A parte empírica foi construída com base nas informações coletadas a partir da 

aplicabilidade de três técnicas de coleta de dados: a) observação participante; b) as práticas 

interventivas; c) entrevistas semiestruturadas. Para a instrumentalização da coleta de dados 

recorremos a essas três técnicas, complementada na observação da realidade e nas conversas 

direcionadas que aconteceram em diferentes situações e contextos. Todas as informações 

derivadas dessas técnicas foram registradas em um diário de campo, sendo a aproximação das 

protagonistas da pesquisa será detalhada a seguir:  

a) Observação participante – este processo ocorreu por meio da parceria estabelecida 

com o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), localizado em um 

bairro próximo à universidade - Cidade Nova. As primeiras aproximações com as 

mulheres da comunidade aconteceram durante as reuniões de família, mediadas 

pela psicóloga do local. Neste espaço social, aconteceram, também, os diálogos 

iniciais sobre o tema da violência contra a mulher, bem como a proposta de 

ampliarmos o debate sobre a problemática a partir do estudo e debate da Lei Maria 

da Penha. 

b) Práticas interventivas – concretizadas em dois eventos diferentes, Manhã Social e 

Workshop em Direitos Humanos, realizados nas dependências do INFES. Do 

planejamento à concretização das ações, as práticas interventivas foram 

estruturadas a partir de uma linha de trabalho que contemplou a elaboração de 

materiais de divulgação, folders
13

 produzidos pelas estudantes de Pedagogia. Tais 

folders atenderam a finalidade de divulgar os eventos, promover o maior 

conhecimento da existência e princípios da Lei Maria da Penha, bem como os 

respectivos direitos das mulheres. Percorrendo pelas ruas para divulgação dos 

eventos, tivemos diálogos e experiências que foram essenciais para a pesquisa. 

c) Entrevistas semiestruturadas – Para além das técnicas anteriormente 

mencionadas, realizamos entrevistas com quatro, das cinco estudantes de 

Pedagogia, que também protagonizam a pesquisa. A proposta de entrevista foi 

direcionada por um modelo semiaberto, que se inicia com a identificação de 

questões voltadas aos aspectos pessoais e aos dados sociodemográficos e, 

posteriormente, apresentamos dez perguntas voltadas à realização das práticas 

                                                 
13

 Anexo na página 115.  
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interventivas, sobre a formação curricular do curso e sobre as possibilidades de 

experiências pessoais e laborais e/na atuação dos futuros profissionais.  

Na tentativa de justificarmos nossas escolhas, ressaltamos que firmamos uma 

parceria com o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Cidade Nova, pretendido 

como uma porta de entrada, visto que na cidade não existe nenhum programa específico de 

atendimento à mulher. As atividades desenvolvidas no CRAS possibilitaram-nos ir ao 

encontro de mulheres da comunidade, bem como a construirmos com elas diferentes diálogos 

sobre a temática da violência doméstica. Sobre este aspecto, entendemos que “o diálogo, 

tematizado – não é um simples papo ou conversa jogada fora, é sempre o fio condutor da 

formação” (GOHN, 2009, p. 28). Para tal, introduzir o diálogo com as mulheres nas reuniões 

de família possibilitou-nos abranger o conhecimento sobre os seus dilemas, desafios e 

direitos, assim como fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. No 

CRAS ocorreu boa parte das observações participantes, nas quais as protagonistas em 

formação –estudantes- tiveram a oportunidade de presenciar as reuniões que eram articuladas 

neste espaço. 

Visando estreitar a relação com os diálogos realizados no CRAS, propusemos 

encontros entre as mulheres e a universidade, à vista disso percorremos as ruas dos bairros 

vizinhos para panfletar e conversar sobre a Lei Maria da Penha. Ao andarmos por esses 

bairros fazíamos o convite para as mulheres participarem de dois eventos na Universidade 

Federal Fluminense (UFF), campus de Pádua, nos quais seriam convidadas e protagonistas. 

Tais eventos tiveram o seguinte formato: a) primeiro - Manhã Social Extensiva; b) segundo - 

Workshop Sobre Direitos Humanos das Mulheres: condições das mulheres no Noroeste 

Fluminense. Para a realização dos eventos, contamos como a parceria da Ordem dos 

Advogados do Brasil - Comissão da OAB-Mulher da 37º Subseção. Esta parceria foi 

efetivada no marco do segundo evento, concretamente na discussão sobre a violência 

doméstica e as possibilidades para a melhoria das políticas públicas para mulheres na cidade.  

As informações obtidas por meio da técnica de observação participante e, por 

conseguinte, conversas dirigidas, somente foram possíveis mediante os encontros no CRAS e 

na universidade, estas serão descritas e analisadas a seguir. Porém, não serão explícitas na 

forma fiel como nos foram dadas; isto é, uma estratégia de respeitar a relação de confiança 

que nos foi estabelecida, bem como de preservar a identidade das protagonistas da pesquisa. 

Essa justificativa de análise tem como argumento a noção metafórica de micro-lugar, uma 

particularidade da cidade de Santo Antônio de Pádua-RJ, na qual grande parte dos moradores 
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se conhecem. Nesse sentido, o uso da noção de micro-lugar, desde a Psicologia Social, 

consiste em “chamar atenção para a importância do acaso diário, dos encontros e 

desencontros, do falado e do ouvido em filas, bares, salas de espera, corredores, escadas, 

elevadores, estacionamentos, bancos de jardins, feiras, praias, banheiros e outros lugares de 

breves encontros e de passagem” (SPINK, 2008, p. 70).  

Todas as informações coletadas durante a pesquisa serão analisadas a partir das suas 

respectivas relações aos objetivos propostos e, portanto, com as três grandes categorias de 

análises que caracterizam o conjunto de variáveis, subdivididos em três dimensões: a) 

motivações que levaram as estudantes de pedagogia escolherem a temática da violência 

doméstica contra a mulher; b) os impactos e aprendizagens na formação pedagógica 

conquistados enquanto resultado experiências construídas na pesquisa-ação; c) os dilemas e 

desafios para a construção e consolidação da rede de enfrentamento da violência contra a 

mulher nos espaçostempos universitários. Todas essas grandes categorias de análises são 

transversalizadas pelos interesses pessoais e profissionais que nos levaram a investigar a 

percepção de cada protagonista durante o desenvolvimento das fases da pesquisa. Da mesma 

forma, as aprendizagens e conhecimentos que levarão para além da pesquisa; ou seja, em suas 

vidas profissionais, formativas e no exercício da cidadania. 

Os dados foram analisados, também, a partir da relação estabelecida entre marco 

teórico e metodológico, incluindo, portanto, os textos e documentos estudados. Em tais 

análises reiteramos a compreensão de que a formação em Pedagogia precisa estar centrada em 

ampla perspectiva, a fim de que o pedagogo consiga responder às singularidades dos sujeitos 

que compõem o contexto educacional, escolar e não-escolar. Desse modo, implica incluir e 

potencializar as discussões sobre gênero, justamente seguindo as orientações estabelecidas na 

LDB, nas DCNs, no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), na Lei 

Maria da Penha, no II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2008), entre outros 

documentos que defendem a garantia de inclusão das questões de gênero nos currículos, em 

todos os níveis educativos. 

 

3.3 PERFIL DAS PROTAGONISTAS  

 

Nesta parte da pesquisa, nosso interesse não está voltado a colher os dados em 

primeira mão de todos os participantes, mas de avaliar os possíveis cenários. Ao longo do 

desenvolvimento das etapas do trabalho, buscamos observar e preservar o decorrer e fluidez 

das atividades e, por isso, registramos somente alguns perfis que nos pareciam menos 



 

79 

 

“invasivos”. Adotamos uma abordagem de não provocar desconfianças e distanciamentos das 

participantes da pesquisa, algumas delas nunca haviam adentrado à universidade, nunca 

participaram de uma atividade de pesquisa e, portanto, poderiam sentir-se desconfortáveis 

frente às possíveis perguntas diretas. Para um melhor detalhamento, apresentaremos o perfil 

dos participantes da pesquisa de acordo com a realização das atividades. 

 

Quadro 2 - Perfil dos protagonistas da pesquisa de acordo com as etapas de coleta de 

informações 

 

Detalhamento das atividades da pesquisa e perfil dos participantes 

 

Manhã Social 

Realizada no dia 29 de junho de 2017, com início às 08:30h. 

Participaram deste evento, aproximadamente, 45 a 50 mulheres. Este 

coletivo foi formado por moradoras dos bairros adjacentes ao 

INFES/UFF, incluindo adolescentes entre 16 e 17 anos
14

 e mulheres de 

35 a 60 anos. O projeto contou a participação, também, de dois bebês e 

crianças entre 3 a 10 anos e alguns homens, com idade entre 55 a 65 

anos. 

Workshop em 

Direitos Humanos 

Desenvolvido no dia 29 de junho de 2017, das 18h às 22h. Neste evento 

contamos com a presença de aproximadamente 40 pessoas, a maioria 

delas estudantes do curso de Pedagogia do INFES e algumas mulheres 

que participaram do evento Manhã Social. As atividades foram 

mediadas pelas estudantes autoras do projeto, pela docente orientadora, 

nas quais contamos com a presença da presidenta e a vice da OAB-

Mulher em Pádua, uma representante da Comissão OAB Mulher da 

Seccional do Rio de Janeiro e uma integrante do Conselho Estadual dos 

Direitos da Mulher – CEDIM/RJ, todas na condição de palestrantes e 

debatedoras nos diálogos. 

 

Estudantes do curso 

de Pedagogia 

Informações coletadas entre os dias 17 a 23 de outubro de 2018. Grande 

parte da pesquisa-ação foi desenvolvida por cinco estudantes do curso 

de Pedagogia, contando com a autora deste trabalho. Apresentaremos o 

perfil destas estudantes de acordo com o código atribuído às entrevistas, 

possibilitando ao leitor estabelecer uma relação entre respostas e perfil 

dos participantes. 

Protagonista (A) - 22 anos de idade, mulher, branca, 

heterossexual, solteira, católica, nascida em Miracema e residente 

em Santo Antônio de Pádua. A mesma já possuía estudos 

universitários prévios à conclusão do curso de Pedagogia e, 

atualmente, encontra-se na condição de mestranda em um 

programa de pós-graduação da UFF. 

Protagonista (B) - 43 anos de idade, homem, bissexual, preto, 

deficiente mental e intelectual, solteiro, umbandista, nascido na 

zona rural de Estrela Dalva/MG e residente em Santo Antônio de 

Pádua. Atualmente compõem uma família biparental homossexual 

e está cursando o 8º período do curso de Pedagogia na 

UFF/INFES. 
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 Estas já eram mães e participavam das atividades do CRAS. 
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Protagonista (C) - 22 anos de idade, mulher, homossexual, possui 

deficiência visual, solteira, católica, nascida na cidade do Rio de 

Janeiro em uma família biparental heterossexual. Atualmente 

reside em Santo Antônio de Pádua e está cursando o 9º período de 

Pedagogia na UFF/INFES. 

Protagonista (D) - 23 anos de idade, mulher, preta, heterossexual, 

solteira, nascida na cidade do Rio de Janeiro e residente da mesma 

cidade. A mesma já possuía estudos universitários prévios e, 

atualmente, está matriculada no 8º período do curso de Pedagogia 

na UFF/INFES. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4 MULHERES EM MOVIMENTOS: confrontar os espaçostempos 

universitários na luta e conquista de direitos 
 

Neste capítulo apresentamos os desdobramentos do trabalho divididos em três 

dimensões, as quais correspondem aos objetivos da pesquisa e, por conseguinte, às categorias 

de análises previamente estabelecidas. Analisamos os resultados respeitando os princípios 

éticos que envolvem as pesquisas com seres humanos e, desse modo, as informações que 

consideramos mais relevantes com o cuidado de não expor as pessoas que protagonizaram 

este estudo. Logo, as análises e interpretações construídas a partir dos dados caracterizam os 

diálogos tecidos com as pessoas colaboradoras da pesquisa. Desse modo, buscamos 

consubstanciar os elementos fundamentais que caracterizaram o estudo, bem como os 

principais resultados e algumas considerações sobre estes. 

Tal como já mencionamos na parte metodológica deste trabalho, a sistematização de 

análises das informações foram pensadas a partir de três dimensões, são elas: a) motivações 

que levaram as estudantes de pedagogia escolherem a temática da violência doméstica contra 

a mulher; b) os impactos e aprendizagens na formação pedagógica conquistados enquanto 

resultado das experiências construídas na pesquisa-ação; c) os dilemas e desafios para a 

construção e consolidação da rede de enfrentamento da violência contra a mulher nos 

espaçostempos universitários. A discussão dos dados, articulada a partir dessas três grandes 

categorias, foi permeada pelo processo de triangulação dos instrumentos de coletada de dados, 

sobretudo das informações coletadas a partir destes. 

 

4.1 A PEDAGOGIA ALÉM DOS MUROS DAS ESCOLAS: motivações para 

confrontar as lógicas do patriarcado 

 

A expectativa de ampliar a possibilidade do pedagogo de atuar em diversos espaços, 

tal como propõe a disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino (PPE IV), nos mobilizou a 

pensar na problemática da sociedade na qual estamos inseridas. Frente a essa realidade, fomos 

motivadas a adentrar na temática da violência contra as mulheres, o que até então permanecia 

invisibilizado e de pouca abrangência nas linhas gerais da cidade e do curso de Pedagogia da 

UFF. Para isso, um grupo de cinco estudantes se organizou para desenvolver práticas 

educativas em um espaço que possibilitasse discutir o tema e que, de alguma forma, 

repercutisse diretamente na vida das mulheres. Isto justifica a nossa escolha por trabalhar no 
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CRAS, uma instância pública voltada ao atendimento social da comunidade que permitiria a 

proporção do enfrentamento à violência, nos seus diversos aspectos. 

Adentrar este espaço, CRAS, e propor uma realidade de encontros não nos pareceu 

muito fácil, uma vez que este lugar era desconhecido, tanto para quem chegava -pedagogas 

em formação-, como para quem nos recebia -agentes sociais que atuavam naquele espaço-. 

Em outras palavras, momento de transição em ambos os lados, caracterizado pelo 

estranhamento, pela realidade de atuação de uma equipe de pedagogos desconhecida e que 

nunca havia sido sugerida para trabalhar no local. Este primeiro momento foi de muita 

persistência, insistência e resiliência. Isto porque, perdura nos imaginários sociais a presença 

do pedagogo aprisionado nos muros da escola, não podendo atuar fora do ambiente escolar, o 

que pode ser visto como um corpo estranho que transgride as barreiras extramuros. No 

entanto, “para se falar sobre a violência contra a mulher, por meio de um olhar educativo, é 

essencial ter em mente que a educação pode ocorrer em qualquer lugar, sendo o instrumento 

capaz de transformar realidades” (SILVA; CARRERA, 2017, p. 100).  

Pensar essa ‘transgressão’ pedagógica significa, entre outros aspectos, lutar por 

outros territórios e confrontar a realidade, determinada pela lógica do patriarcado e, portanto, 

construída a partir de processos de violência contra a mulher. Principalmente, as estatísticas 

que revelam que a cada dois segundos uma mulher é vítima de violência física ou verbal no 

Brasil. A cada 2,6 segundos uma mulher é vítima de ofensa verbal, e a cada 6,3 segundos 

sofre algum tipo de ameaça de violência (RELÓGIO DA VIOLÊNCIA, 2018). Diante destes 

dados, fomos desafiadas a analisar as contribuições da Pedagogia na construção de processos 

de intervenções educativas de enfrentamento à violência doméstica, a partir do Instituto do 

Noroeste Fluminense de Educação Superior (INFES) da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), na cidade de Santo Antônio de Pádua-RJ.  

A sistematização da pesquisa, pensada a partir do objetivo anteriormente 

apresentado, a situamos no âmbito da pesquisa-ação, entendendo que método pode “auxiliar 

na produção de conhecimento, tendo em vista a afirmação de causas públicas, de direitos da 

coletividade ou de denúncia de situações existenciais insuportáveis” (THIOLLENT; 

COLETTE, 2014, p. 210). Tais denúncias têm como pauta a problemática da violência 

doméstica contra a mulher, bem como a denúncia e quebra dos ciclos de violência vividos nos 

lares. Entretanto, a desnaturalização das situações de violência em suas diversas definições, 

seja física, verbal, patrimonial, psicológica moral. Essa definição é importante pelo fato de se 

tratar de violência do ambiente doméstico; ou seja, “no âmbito privado, cujo algoz, 
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geralmente são parceiros íntimos ou próximos do convívio familiar, reconhece que a violação 

dos direitos humanos, mesmo na unidade doméstica, corresponde a um problema do poder 

público e da sociedade” (MEDEIROS, 2016, p. 138). 

No decorrer da pesquisa, por meio das observações e das práticas interventivas, 

constatamos que os debates sobre o enfrentamento à violência contra a mulher ainda são de 

pouca abrangência nos micros-lugares, sobretudo na cidade de Santo Antônio de Pádua 

(TAVARES; ANDRADE, 2018). Deste modo, o diálogo sobre a violência contra mulher, 

doméstica e de gênero ainda é de alcance limitado em todos os espaços sociais. Sobre esta 

questão, as respostas das protagonistas obtidas por meio das entrevistas enfatizam suas 

motivações pela escolha do tema, uma delas ressaltou que “a mobilização aconteceu também 

de um atravessamento de situações pessoais e situações sociais” (P-A). Em nossas 

observações da realidade, percebemos que as discussões sobre esta temática se apresentam 

como uma controvérsia na agenda governamental da cidade, uma vez que não existe um plano 

de trabalho voltado a esta demanda social. 

A ausência de uma agenda voltada às mulheres foi convertida em motivação para 

confrontar os cenários de violência contra as mulheres. Nesse sentido, uma estudante destacou 

os fatores que determinaram a escolha do grupo pelo tema; ou seja, “as situações que nos 

moveram foram de cunho pessoal, porque nós percebemos que em alguns fatos muito 

singulares, que algumas meninas do nosso grupo já tinham sofrido violência” (P-A). O 

discurso desta estudante de Pedagogia confirma os cenários de violência na cidade de Santo 

Antônio de Pádua. Diante destes cenários, reafirma-se o nosso compromisso em ampliar o 

diálogo sobre a problemática da violência de gênero, voltando nossa atenção à violência 

doméstica contra a mulher. Nesta ampliação, direcionamos as discussões aos dispositivos 

legais que coíbem a mesma, sobretudo à Lei n.º 11.340/06 -Lei Maria da Penha-. A referida 

lei, estabelece, entre outras questões que:  

 

 

Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, 

cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver 

sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual e social (BRASIL, 2006). 

 

 

Por meio das atividades da pesquisa, principalmente das práticas interventistas -

Manhã Social e Workshop em Direitos Humanos-, foi possível identificar que em pouco mais 

de uma década de promulgação da Lei n.º 11.340/06 -Lei Maria da Penha-, os processos 
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educativos escolares, entre eles a formação de Pedagogos, apresenta-se como elemento-chave 

na sua implementação. Isto, pois, os espaçostempos universitários ampliam as possibilidades 

de demarcar as finalidades da referida lei, sobretudo o caráter específico da violência de 

gênero, descortinando as lógicas do patriarcado e, portanto, denunciando a falta de equidade 

entre os gêneros como motivador do problema. Em razão disso, apresentamos um discurso 

que defende exatamente a ideia de que a ação educativa, no enfrentamento à violência contra 

as mulheres, descortina as sutilezas da violência.  

 

 

Então eu acredito que a ação, a experiência de estar dentro de um projeto, ela 

complementa toda uma militância que nós já temos. Então a gente teve ali, a 

gente tem a militância diária da nossa vida, no meio das outras mulheres e em 

grupos. Só que a gente teve um projeto grande, onde a gente atuou nesse projeto, 

não só como militante, mas também como mulheres fazendo parte daquilo e 

relatando coisas também. Então isso faz parte da minha formação como cidadã, 

mas também acadêmica, porque estar em um espaço acadêmico, falando sobre 

mulheres, falando sobre o machismo que existe na sociedade, falando sobre a 

violência que as mulheres existem, é um tipo de militância dentro da 

universidade, é a gente bater de frente com o que a universidade quer é retirar na 

verdade (P-D). 

 

 

O discurso apresentado propõe uma leitura não apenas das motivações da 

protagonista pela escolha do tema, mas também sua militância e os aspectos voltados à 

formação e atuação universitária e de cidadania. Projetar essas questões significa situar, 

também, as desigualdades entre os gêneros nas questões relativas aos direitos humanos, à 

equidade de gênero e de raça e/ou etnia que diferencia. Não somente a violência doméstica e 

familiar, mas inseri-la em uma categoria de análise que busca combater a naturalização de 

toda e qualquer tipo de violência gênero. Em tal combate, a estudante de pedagogia (P-B) 

enfatizou que: 

 

 

Pude ter o prazer de despertar em mim toda uma trajetória que até mesmo tenha 

passado na minha vida, com meus familiares, comigo, com minha mãe, talvez 

meus pais e outras mulheres, também da minha família que sofreram esse tipo 

de violência. Então a gente olha para esse tipo de coisa, para esse assunto, você 

acaba fazendo uma ponte trazendo o passado, o presente, o atual e vendo o 

futuro dessas mulheres [...]. E hoje eu posso dizer que eu sou defensor das 

práticas das mulheres não só porque ela ser mulher, por ser humano, não por ser 

frágil. Porque para mim nenhuma mulher é frágil! Mas por ela ser um ser 

humano lutador como qualquer outra pessoa (P-B). 

 

 

Ao longo da pesquisa, falas como acima citada sinalizam as motivações dos 

protagonistas da pesquisa, bem como o potencial das práticas pedagógicas realizadas no 
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enfrentamento à violência contra a mulher. Nesse sentido, resulta evidente que para 

compreendermos e combatermos a naturalização da violência de gênero é imprescindível 

recorremos à ideia de gênero enquanto categoria de análise (SCOTT, 1990). Por este motivo, 

no conjunto de atividades da pesquisa, tentamos não apenas dialogar sobre esse conceito, mas 

tomá-lo, como parte da ação para sistematização das práticas educativas propostas. Tais 

práticas foram realizadas a partir de diferentes motivações, uma delas refere-se a “trabalhar o 

direito das mulheres não é uma coisa que surgiu do nada, nós nos questionamos todos os dias 

sobre esse direito” (P-C). 

Em nossos questionamentos, buscamos argumentação nas ideias de Louro (1997, p. 

21) no sentido de que “para que se compreenda o lugar e as relações de homens e mulheres 

numa sociedade importa observar não exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente 

se construiu sobre os sexos”. Da mesma forma, seus argumentos quando reitera que “o debate 

vai se constituir, então, através de uma nova linguagem, na qual gênero será um conceito 

fundamental” (LOURO, 1997, p. 21).  

Todo o trabalho empírico da pesquisa partiu da compreensão de que a violência de 

gênero abrange a amplitude das relações entre sexo e, deste modo, o marco da violência foi 

algo construído socialmente e não algo do instinto (MEDEIROS, 2016). Com base nesse 

entendimento, argumentamos que o homem não é naturalmente violento, mas foi formado 

pelas estruturas predominantes da sociedade patriarcal. Logo, a violência de gênero constitui-

se enquanto uma problemática estrutural, sobre a qual somente no ano de 2006, quase duas 

décadas após a promulgação da Constituição Federal de 1988, foram criados mecanismos, a 

partir de muitas lutas dos movimentos feministas e de mulheres, para coibir a violência 

doméstica e familiar contra as mulheres. Nesse sentido, a presença da mulher historicamente 

esteve menos valorizada em diferentes espaços sociais, motivo pelo qual uma das 

protagonistas justifica suas motivações para formar parte do projeto e, ao tempo, questiona:  

 

 

Então isso também nos mobilizou atentar-se para que: será que outras pessoas 

também não estavam vivendo? O nosso encontro com o CRAS foi um lugar da 

gente perceber que ali naquele lugar haviam mais mulheres sendo atendidas do 

que homens, elas estavam mais presentes nas rodas de conversa, nos encontros 

como o CRAS e a gente começou a se atentar para isso. Uma cidade como Santo 

Antônio de Pádua, será que isso não está sendo abafado e a gente precisa colocar 

isso às claras, à tona? Então esse foi o momento, a gente partiu do momento 

singular do micro para o macro, então acredito que aconteceu esse 

posicionamento (P-A). 
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Os questionamentos anteriormente apresentados, no discurso da protagonista, 

revelam as suas motivações, destacando-se no âmbito da denúncia das violências contra as 

mulheres. Violências estas compreendidas, a partir do seu art. 5.º da Lei Maria da Penha, 

como “doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que 

lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” 

(BRASIL, 2006). Isto posto, a proposta de analisar as contribuições da Pedagogia na 

construção de processos de intervenções educativas de enfrentamento à violência doméstica, 

inscreve-se, também, na possibilidade de ampliar o acesso à informação sobre as leis e os 

direitos das mulheres. Sobre este tema, umas das estudantes sinalizou suas motivações para 

formar parte do projeto, ressaltando que “porque nós vemos a necessidade de um projeto 

desses de levar para as mulheres o conhecimento de direitos” (P-C). 

A potencialidade da contribuição, antes apresentada, revela-se no argumento de que a 

Pedagogia, na sua abordagem social, “adquire peculiaridade entre as demais disciplinas 

pedagógicas e Ciências Humanas por abordar as problemáticas sociais sob o prisma 

educativo” (SEVERO, 2017, p. 2126). Neste prisma educativo, o desafio consiste em romper 

as improbabilidades do papel do pedagogo para além da escola, conquistar o lugar ao qual, até 

então, as portas permaneciam fechadas. Principalmente durante a primeira fase da pesquisa -

parceria com o CRAS-, este percurso não foi fácil, nos parecia negado a nossa presença 

naquele espaço. Adentramos na realidade social do CRAS motivadas a realizamos a 

propagação da Lei Maria da Penha e, portanto, propusemos ações educativas com objetivos 

claros voltados ao combate à violência contra as mulheres. Assim, uma das estudantes 

menciona que: “nós fomos ao CRAS da Cidade Nova, como dito nos relatórios e tudo mais. E 

trabalhar o direito das mulheres não é uma coisa que surgiu do nada, ele vem sendo, nós nos 

questionamentos todos os dias” (P-C). 

Após longos diálogos com o assistente social, conseguimos uma brecha para 

participar das reuniões de família no CRAS. Essas reuniões eram mediadas pela psicóloga do 

local. Participamos de duas reuniões, visto que eram realizadas de 15 em 15 dias. Nesta 

aproximação sentimos a necessidade de propor visita à universidade, pois a nossa motivação 

também se dava ao fato de romper com a barreira que havia entre o campus e a população. A 

partir disso, desenvolvemos um conjunto de ações, com caráter de divulgação, para que as 

mulheres estivessem presentes e protagonizassem dois espaçostempos de aprendizagem -

social e política. Esses espaçostempos foram pensados para divulgar e debater sobre os 
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direitos, nos quais a estudante situa que “nós vemos a necessidade de um projeto desse de 

levar para as mulheres o conhecimento de direitos, de seus direitos” (P-C). 

A realização do primeiro evento ocorreu no dia 29 de junho de 2017, com o nome: 

Manhã Social Extensiva, juntamente com a parceria do Programa Esporte e Lazer na Cidade – 

PELC, núcleo UFF campus Pádua. No evento propiciamos uma diversidade de atividades, 

entre elas: a) distribuição de cartilhas sobre a Lei Maria da Penha; b) café da manhã; c) aula 

de zumba; d) oficinas pedagógicas e narrativa de histórias para as crianças; e) observação no 

telescópico; visitação do espaço universitário, como biblioteca, salas de aula, auditório, entre 

outros. Toda essa mobilização se deu pelo fato de reconhecermos que: 

 

 

O que nos levou também, muitas não conhecem seus direitos, ou conhecem e 

não... O que nos levou também, foi tipo, foi encontrar muitas mulheres em 

questão de vulnerabilidade, tanto no trabalho quanto em casa ou então nem 

trabalham e ela ficava muito a mercê de tudo e todos. Foi uma das formas que, 

umas das coisas que me levaram a incluir projeto (P-C). 

 

 

Essas motivações nos levaram a considerar outras possibilidades pedagógicas 

voltadas ao empoderamento de mulheres. Durante o evento houve, também, a divulgação das 

atividades de extensão promovidas pelo INFES/UFF, bem como o convite para a participação 

de atividades futuras. Desse modo, o evento Manhã Social buscou consubstanciar a melhor 

compreensão da mulher sobre si mesma, ressaltar as políticas e direitos destinados às 

mulheres, enfatizar a importância da sua autonomia e emancipação, culminando na parte da 

manhã com a socialização e debate sobre a Lei n.º 11.340/06. Sobre esta parte da pesquisa-

ação, uma estudante relata a importância desse momento para as mulheres e todas nós que 

mediamos essa ação, na qual declara que: 

 

 

Eu avalio que foi importante, pelo que a gente recebeu de volta das mulheres, 

então acredito que seja importante. Porque essa avaliação ela só pode acontecer, 

não pelo simples fato de a gente receber papelzinho delas dizendo que foi bom 

ou ruim, mas a reação delas em relação ao que foi colocado, a relação da 

universidade [...]. Então eu acredito que foi importante aquele momento. E 

avaliação da minha parte foi ótima! (P-D). 

 

 

Durante o evento da Manhã Social, no diálogo com as mulheres e demais 

participantes no debate sobre a Lei Maria da Penha, muitas delas se sentiram sensibilizadas a 

compartilhar suas experiências em relação às violências ocorridas com elas. A aproximação 

das mulheres com o diálogo aberto propiciou um desencadeamento de compartilhamentos, de 



 

88 

 

solidariedade e de empatia umas com as outras. O mesmo aconteceu na parte da noite no 

Workshop Sobre Direitos Humanos das Mulheres: condições das Mulheres no Noroeste 

Fluminense, no qual propusemos aprofundar a discussão da Lei Maria da Penha em parceria 

com a Comissão da OAB-Mulher. Durante este segundo evento, realizamos uma série de 

atividades, entre elas podemos destacar: 

- Apresentamos o trabalho desenvolvido com as mulheres no CRAS; 

- Discutimos possibilidades para a ampliação de direitos para mulheres na 

cidade; 

- Deliberamos pautas a serem encaminhadas como ações concretas para 

efetivar os direitos das mulheres na cidade, que serão apresentadas no 

decorrer do trabalho. 

Diante das pautas que motivaram a realização deste trabalho, resgatamos os registros 

do diário de campo para compartilhar que discutir uma problemática sócio-histórica da 

violência doméstica no âmbito familiar, desafiou-nos a ampliarmos, também, o nosso 

conhecimento sobre os direitos das mulheres. Portanto, comprometeu-nos à imersão da 

realidade de cada mulher ativa nas atividades do CRAS, bem como das moradoras dos bairros 

vizinhos à universidade. Da mesma forma, viabilizamos espaços de diálogos e debates sobre o 

direito das mulheres, especialmente sobre as diferentes formas de violência doméstica e 

familiar. Compreendemos que, dessa maneira, esses encontros proporcionaram diversas 

aprendizagens: com os diálogos e debates sobre a Lei Maria da Penha, aprendemos com as 

falas das mulheres e, sobretudo, foi um processo de autoaprendizado e autoconhecimento por 

temos a oportunidade de adentrar em espaços onde não havíamos estado -temático e 

institucional-. A fala de uma das protagonistas relata exatamente essa realidade que nos foi 

proporcionada, ao dizer que:  

 

 

Então a gente teve esse esclarecimento profissional, a gente teve também esse 

feedback de saber que o lugar que nós estamos aqui, sendo contemplados, não 

nos conhecia e depois passou a nos conhecer. Então isso foi muito importante, 

nós adentramos a outra realidade social, essa que vai além das grades e dos 

muros da universidade. Então nós podemos fazer essa troca, de ir lá, ver esse 

lugar, abraçar esse lugar e essas pessoas puderam nos abraçar também, fazendo 

essa via de mão dupla. Eu acho que isso foi muito importante (P-A). 

 

 

Fundamentalmente, o que mais de importante aconteceu foi a compreensão de que o 

papel do pedagogo nestes espaços é de grande relevância, dado o potencial das práticas 

educativas no fortalecimento de processos emancipatórios. Tais processos apenas serão 
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concretizados a partir do protagonismo efetivo; tal como destaca a estudante, protagonista 

nesta pesquisa, reconhecer o fato de que “a mulher tem que ter voz” (P- C). A ação educativa 

de reparar as violências contra as mulheres e, assim, resgatar, pedagogicamente, o sentimento 

de luta pelas vozes que lhes foram roubadas incorpora-se enquanto um ato político, essa 

intencionalidade traduz as experiências vividas nos dois momentos das práticas interventivas: 

 

 

A Manhã Social com seu cunho social, afetado, mesmo de reciprocidade, de 

ações mesmo que foram sociais, de ir ao encontro do outro, de trazer questões, 

de discutir. Sendo também essa ação social ligada a uma situação política, não 

explicitamente, mas nós estávamos ali fazendo um ato político. E também à 

noite com a questão do workshop onde nós levantamos demandas políticas, 

também. Então foram duas situações onde nós levantamos situações sociais de 

enfrentamento, situações políticas, que uma com a outra levantou-se então ao 

estado ao qual nós estamos vivendo (P-A). 

 

 

Denunciar, por meio da pesquisa-ação, as situações de violência e, assim, 

levantarmos demandas para a melhoria e qualidade de vida das mulheres na cidade de Santo 

Antônio de Pádua, traduz e ressalta o ato político-educacional destas ações. Motivadas a 

desnaturalizar essas práticas de violência, propomos denunciá-las enquanto resultado do 

patriarcado, mas não somente como uma relação do homem para com a mulher, mas também 

um aspecto que diz respeito à autonomia. Durante o trabalho de campo, em nossas 

observações das dinâmicas sociais e conversas direcionadas, foi-nos confiado discursos como 

“mulher não pode cortar o cabelo” e “mulher não precisa trabalhar”, subscritos à violência 

psicológica e ou sentimentos de posse (de propriedade da mulher ao homem), como sendo 

situações constantes. 

Foi-nos confiado, também, diferentes situações nas quais os términos de 

relacionamentos não são aceitos pelo parceiro, levando, tantas vezes, à violência física e, 

alguns casos já ocorridos na cidade
15

, ao feminicídio
16

. Esse tipo de violência é considerada 

como a expressão máxima contra a mulher, roubando-lhes o direito à vida em todo Estado. 

Somente “em 2017, em média, a cada cinco dias uma mulher foi vítima de feminicídio e a 

cada dois dias uma mulher sofreu uma tentativa de feminicídio no estado do Rio de Janeiro” 

                                                 
15

 As notícias podem ser acessadas através dos sites disponível em: <http://www.sfnoticias.com.br/casal-e-

encontrado-morto-dentro-de-residencia-em-santo-antonio-de-padua>.  

<http://natividadefm.com.br/2016/09/20/suspeito-de-matar-a-companheira-no-inicio-de-2014-em-santo-antonio-

de-padua-e-preso/>. 
16

 Segundo o Dossiê Mulher 2018, cumpre ressaltar que no Estado do Rio de Janeiro “dentre as 381 mulheres 

vítimas de homicídio doloso em 2017, 68 delas (17,8%) foram assassinadas em circunstâncias qualificadas pela 

autoridade policial como feminicídio. No caso das 683 tentativas de homicídio, 187 delas (27,4%) foram 

qualificadas como tentativa de feminicídio” (p. 14). E em média, no ano de 2017, “foram registrados cinco 

feminicídios e 15 tentativas de feminicídio por mês em todo estado” (p.35). 
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(DOSSIÊ MULHER, 2018, p 37). Estas mortes, tipificadas como feminicídio, decorrem de 

conflitos de gênero, caracterizado pelo fato de serem mulheres. O feminicídio é resultado de 

um ciclo de violência, das expressões mais perversas dos tipos de violência, do qual rouba-

lhes a vida, os sonhos, as liberdades, interrompem brutalmente em um ato de total 

perversidade. Contra essa lógica perversa, uma das estudantes afirma que:  

 

 

[...] esse tema ele surgiu a partir de algumas dificuldades que a gente teve, por 

conta de uma situação que aconteceu aqui na universidade com uma aluna. E aí 

não teve nenhum tipo de recurso na cidade pra acolher a violência que ela tinha 

sofrido aqui... Então a partir disso a gente se mobilizou, partir dessa função, a 

gente entendeu o tema, entendeu o que estava acontecendo e se mobilizou pra 

que algumas coisas começarem a acontecer (P-D) 

 

 

Em vista desse fato, percebemos a pouca disponibilidade de serviços que deveriam 

atender as mulheres em situação de violência, nos quais confrontam dos dados. Na pauta 

desses dados, segundo o Mapa de Violência 2015, registrado pelo Sistema de Informações de 

Mortalidade (SIM), em 2013, os dados apontaram que cerca de 4.762 homicídios de mulheres, 

um total de 50,3% cometidos por algum membro familiar. Isto corresponde a 7 feminicídios 

diários no ano, sendo que 1.583 dessas mulheres foram assassinadas pelo parceiro ou ex-

parceiro sentimental, o que contabiliza 33,2% de homicídios femininos, caracterizando 4 

mortes diárias (BRASIL, 2015). Não fugindo à realidade da cidade, na qual diversas mulheres 

da comunidade e estudantes do INFES relataram durante as práticas interventistas -Manhã 

Social e Workshop-, os casos nos quais haviam sido vítimas de algum tipo de violência. Estes 

casos ocorridos, principalmente, no âmbito familiar, quais sejam pelo parceiro íntimo, quais 

sejam pelo pai que agredia a filha e a mãe, refletem a realidade nacional; ou seja, os diferentes 

cenários de violência contra a mulher.  

Resgatamos as informações registradas no diário de campo para destacar que muitas 

estudantes do curso de Pedagogia e de outros cursos oferecidos no INFES, durante os dois 

eventos, relataram as violências sofridas. Denunciaram, no espaçotempo desta pesquisa, as 

diferentes situações ocorridas dentro dos seus lares, incluindo as que são tipificadas pelo 

Código Penal como violência sexual, bem como as que ocorreram pelas ruas da cidade. Os 

fatos relatados nos trouxeram a percepção do alto número de casos ocorridos com as mulheres 

na cidade, em que quase todas já haviam passado por algum episódio de violência. A 

perversidade dos atos nos motivou a dar continuidade na abordagem da problemática, social e 

política, da violência contra a mulher, tendo em vista que alguma intervenção deveria ser 

realizada. 
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A falta de assistência às vítimas pelas instâncias do Estado, tais como assistência 

médica e atendimento na delegacia de policia, também nos assustou, traduzindo isso em 

motivação para continuarmos com a pesquisa. Os relatos obtidos por meio das mediações 

propostas nos dois eventos, bem como das conversas que seguiram a partir destes, apesar do 

impacto imposto pelo conhecimento da realidade, permitiram-nos muitas aprendizagens. 

Entre as mais significativas nesse processo de construção de pesquisa-ação, destacamos: o 

conhecimento da relevância social e política do nosso papel enquanto pedagogas, as 

experiências de poder ouvir o relato dessas mulheres e, de alguma forma, confrontar, por meio 

de processos educativos, a realidade. Essas motivações e aprendizagens residem no 

argumento de que: 

 

 

Eu acredito que todo processo é uma aprendizagem, todo o processo foi uma 

aprendizagem, desde montar um projeto dentro da formação acadêmica, até 

mobilizar todo um grupo, mobilizar a universidade, mobilizar os lugares perto 

da universidade [...] e aprender também junto com as mulheres, ouvindo as 

histórias e também com todo o grupo, acredito que a gente aprendeu junto 

montando todo esse projeto (P-D). 

 

Eu aprendi com a minhas amigas, o tempo todo, eu aprendi a me organizar, eu 

aprendi a respeitar muito mais do que eu respeitava, a ir além do que eu estava 

que tinha coisas muito mais a eu aprender e saber com as mulheres. E a minha 

expectativa disso tudo foi saber que por mais que eu tente ser essa pessoa, eu 

nunca vou ser essa pessoa, só elas mesmo sabem, sentem, diante dos 

depoimentos que a gente viu (P-B). 

 

Acredito que durante todo o processo. Primeiro, a primeira delas, esse lugar do 

enfrentamento como pedagogo e como profissional da educação. Acredito que 

isso foi muito importante, foi esclarecedor. Nós podemos assim presenciar, viver 

essa situação, então isso foi algo muito importante para mim enquanto 

profissional de educação, em que o saber vai muito mais do que uma cultura 

letrada ele é humano, ele é gestacional humano, a gente gesta esse saber que é 

vivido socialmente. E a gente para pra pensar: que sociedade hoje nós estamos 

transformando? Então o lugar do pedagogo é esse lugar também de ajudar na 

transformação social. Eu acho que isso foi muito importante, da gente abraçar 

essa questão da mulher, partindo de fatos singulares, pra se atentar a esse 

entorno da sociedade que está em torno da nossa universidade, e que muitos não 

tiveram acesso (P-A). 

 

 

A realidade compartilhada nos permite elaborarmos significados que “se concretiza 

por meio de práticas educativas abertas, plurais e contextualizadas, em que a cultura e a 

experiência vivida pelo sujeito sejam a base para a construção de saberes e atitudes críticas e 

criativas” (SEVERO, 2015, p. 566). Essas reflexões traduzem as aprendizagens mais 

significativas, as quais revelam que “nós temos sim que ajudar umas às outras, você não pode 

ficar olhando somente para o seu mundo. Há mulheres que precisam de você. Você precisa 
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delas! As mulheres têm que se unir porque juntas elas são mais fortes contra esse machismo 

que impera na sociedade” (P-C). Deste modo os diferentes processos educativos, na atuação e 

no universo dentro da prática social, acrescentam-se como elemento formativo. Em 

concordância, as protagonistas da pesquisa reconhecem a necessidade da educação enquanto 

dimensão crucial para combate a todo tipo de violência deixada pelo processo de invasão, 

apropriação e violência nos corpos e na vida das mulheres. 

 

4.2 CONSTRUIR A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM AS MULHERES: 

confrontar os currículos e as práticas universitárias frente à violência doméstica 

 

Confrontar as violências contra as mulheres nos micro-lugares não resulta em uma 

tarefa fácil, contudo, com base nesta pesquisa, constatamos que as ações de intervenções 

educativas podem contribuir para a socialização dos dispositivos legais que amparam as 

mulheres, entre outros aspectos. Logo, o papel do pedagogo se faz crucial, também, nos 

espaços não-escolares, uma vez que sua atuação pautada em uma metodologia de equipe 

multidisciplinar, apresenta-se como uma possibilidade de categoria prático-política. Para uma 

das protagonistas na pesquisa (P-C), “o pedagogo é o profissional que se ocupa de várias 

instâncias das práticas educativas, ele não se limita somente à escola” e ainda ressaltou que 

este profissional “está qualificado para atuar em demandas socioeducativas, e culturais e de 

promoção social” (P-C). 

Tal categoria permite ressignificar o papel deste profissional frente às diversas 

esferas da sociedade, neste caso em particular, nas ações de enfrentamento à violência 

doméstica. Sobre esta questão, SEVERO (2015, p. 568) destaca que “a abertura para 

compreender esses processos educativos não escolares, à luz de demandas sociais que 

envolvem o momento histórico, proporciona a consolidação de uma perspectiva de 

conceituação da educação como um fenômeno complexo”, que se consolidada por meio de 

um processo “disperso, heterogêneo, sobre a qual se denomina uma multiplicidade de práticas 

e resultados formativos” (SEVERO, 2015, p. 568). Portanto, a ideia do pedagogo transitar em 

diferentes modos de ser e fazer ações educativas, ainda necessita ser considerado em ambos 

os aspectos. Segundo uma das estudantes protagonistas, “pelo simples fato do pedagogo não 

estar acostumado a estar nesses espaços, colocaram o pedagogo dentro da bolha, dizendo que 

ele só poderia estar em espaços educacionais e em instituições educacionais” (P-D). 
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Ao assumirmos tal desafio, visamos contribuir, também, no sentido de ressignificar a 

formação e o papel do pedagogo em diversos espaços educativos não-escolares. Dessa forma, 

o objetivo da pesquisa-ação, aliado à construção de intervenções educativas de combate à 

violência doméstica, consistiu em efetivar a formação e a presença deste profissional e 

legitimar a importância de sua atuação nas múltiplas esferas sociais. Tal atuação permitiu-nos 

muitos ganhos sociais, políticos e pedagógicos, entre os quais podemos destacar: a 

aproximação das mulheres à universidade, uma forma de viabilizar a presença daquelas 

pessoas que nunca havia adentrado no espaço físico universitário. Logo, isso ganha 

visibilidade no momento em que uma mulher da comunidade perguntou “é preciso pagar 

para entrar?”. 

As inquietações geradas em torno da pergunta apresentada anteriormente levam-nos 

a refletir sobre o desconhecimento, de muitos moradores dos bairros adjacentes ao INFES, da 

universidade enquanto espaço público e gratuito. Muitas das mulheres que protagonizaram a 

pesquisa não sabiam o fato de poderem ocupar esse espaço em seus diversos aspectos, desde o 

acesso para estudar, bem como para utilizar a biblioteca e participar dos projetos de extensão, 

entre outros. Por meio disso, buscamos quebrar essa perspectiva de um espaço restrito, criar, 

conjuntamente, elementos de combate às condições de vulnerabilidade sociais que atingem 

diretamente a vida destas. E nesse tocante como educadoras sociais “mostramos às mulheres 

da redondeza que a universidade está aberta a elas, que elas não estão sozinhas, que jamais 

estarão sozinhas” (P-C). 

Com essa afirmativa, entendemos que o papel de pedagogos sociais, na busca por 

desarticular os processos de violência contra as mulheres, na sociedade, é mais do que uma 

ação educativa, representa um compromisso com a qualidade de vida e garanti dos direitos 

das mulheres. Nesse sentido, os discursos das protagonistas da pesquisa enfatizam que “o 

papel do pedagogo é muito importante, porque ele leva a educação não só para as paredes da 

escola, mas para todo um ambiente social em volta” (P-C). E isso é lutar pela dignidade da 

vida humana, um compromisso que permite potencializar e ampliar os serviços de proteção às 

mulheres, por meio da atuação em múltiplos espaços. Estabelecendo, assim, uma rede de 

articulação e comunicação entre a sociedade civil e ensejando canais de consolidação dos 

direitos das mulheres, diante de distintas expressões nos diferentes espaços-temáticos, nos 

quais acontece a ação educativa.  

No fundamento dos diferentes espaços-temáticos, significamos à formação e prática 

educativa, pois a reafirmação do pedagogo nesses locais tornou-se necessário. Isto porque, a 
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chegada a um ambiente que anteriormente não havia contado com a atuação de um pedagogo 

foi de extremo embate. As falas das protagonistas afirmam e reiteram que “a nossa primeira 

dificuldade encontrada foi a nossa chegada ao CRAS, onde nós ouvimos a seguinte questão: o 

lugar do pedagogo não é aqui, é na escola! Então essa foi a grande dificuldade, da gente 

romper com essa lógica que já estava colocada” (P-A). Em concordância, outra estudante 

declarou que “o CRAS teve um embate por sermos alunas do curso de Pedagogia, a 

instituição está costumada sempre a receber alunos de Serviço Social, Psicologia e nessa área 

da saúde, [...] teve esse embate, o que uma pedagoga vai fazer aqui dentro do CRAS?” (P-D). 

Apesar dos embates e dificuldades, a realização da pesquisa permitiu-nos muitas 

conquistas sociais, políticas e pedagógicas. Especialmente, a valiosa contribuição na formação 

de uma Pedagogia que luta pelo fortalecimento de uma agenda voltada às questões de gênero 

na educação. Da mesma forma, amplia a leitura de mundo em relação à relevância da 

Pedagogia no processo de integração social, manutenção e conquista de direitos. Sobre este 

aspecto, o discurso de uma das estudantes ressalta que “somos pedagogas e também temos 

esse lugar, essa função social, que não é só o aprender na sala de aula, mas é o aprendizado 

relacional com a sociedade” (P-A). 

Ressaltamos esse discurso justamente por compartilhar da ideia de que a Pedagogia, 

na sua interface social, “como ciência prática, orientada por valores de justiça, igualdade, 

fraternidade, entre outros; sustentada pelos princípios de uma sociedade democrática, 

dispondo sua orientação para a ação socioeducativa na perspectiva da integração social” 

(MOURA; ZUCHETTI, 2006, p. 234). Logo, a proposta de intervenção pedagógica nestes 

espaços-temáticas pode ampliar as possibilidades das mulheres, em sua realidade cotidiana, 

discutirem sobre a própria condição social e, consciente dela, lutarem e construírem processos 

emancipatórios. Na construção e fortalecimento dessa luta, uma das participantes na pesquisa 

destacou que: 

 

 

A Pedagogia ela está trabalhando com esse lugar do enfrentamento, o lugar do 

conhecer, do dar-se a conhecer, do construir. O pedagogo tem esse papel, não só 

de ser remédio para enfrentar as necessidades que estão pegando fogo (vamos 

colocar assim) de ser simplesmente o combate. Mas o pedagogo também está a 

se prever, a se cautelar, a ser sensível à realidade social que está o seu entorno; e 

olhar para ela e ter esse movimento de enfrentamento de conscientização, esse 

movimento de mover o aprendizado e o saber para que as pessoas possam ser 

tocadas por ele, e as pessoas possam também produzir nas suas consciências 

aquilo que realmente elas entendem o que a realidade social, o que elas estão 

vivendo, o que elas estão passando. E elas como seres autênticos e capazes de 

realmente descobrir e viver a sua realidade. E dizer: olha eu também posso 

produzir algo, eu estou aqui. Ocupar esse lugar realmente de fato [...]. O 
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pedagogo tem esse papel também de fazer essa intervenção, esse enfrentamento 

perante as questões sociais que se levantam (P-A). 

 

 

Os discursos das participantes na pesquisa nos remetem que o papel do pedagogo é 

fundamental nos debates sobre o enfrentamento à violência contra mulher, tendo em vista que 

ainda são pouco propagados em determinados espaços, sobretudo na cidade de Santo Antônio 

de Pádua. Deste modo, o diálogo sobre a violência contra mulher, doméstica e de gênero, 

ainda é de alcance limitado nos espaços sociais. Portanto, as discussões sobre esta temática se 

apresentam como uma controvérsia na agenda governamental da cidade, uma vez que não 

existe um plano de trabalho voltado a esta demanda social. De igual maneira, a ausência no 

tema nos currículos e nas práticas institucionais da universidade. Diante desses cenários, 

reafirma-se o nosso compromisso em ampliar o diálogo, na formação e atuação pedagógica, 

sobre a problemática da violência doméstica. 

Ao logo da pesquisa-ação, a partir de estudos teóricos e do trabalho empírico, 

percebemos que muitas cidades no estado do Rio de Janeiro, assim como Pádua, são 

desassistidas pelo Estado. Essa ausência é refletida, diretamente, nos processos de violência 

institucional e na não consolidação de direitos, sobretudo, voltados à segurança, à saúde e à 

educação. Tal percepção pode ser constatada por meio da observação do sério desequilíbrio 

na efetivação dos serviços que coíbem a violência contra mulher, inclusive nos espaçostempos 

universitários. Isto é ratificado nos discursos que destacam que “a universidade em si ela não 

faz muita coisa. A universidade tem a ouvidoria, tem tudo isso e não faz muita coisa. Os 

alunos que se mobilizam na maioria das vezes para ter algum ato, para ter alguma coisa em 

prol a isso, a esse assunto a essa a problemática” (P-C). 

A crítica à prática instituída pela universidade converge no sentido da irresolução ao 

atendimento dos direitos da mulher. Tendo em vista que está prevista na Lei Maria da Penha 

no art. 8
o
 a garantia da coibição da violência contra mulher nos seus diversos conjuntos 

articulados como a União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Lei 13.340/06). 

Neste engajamento, ou ausência dele, cabe-nos questionar como a universidade tem se 

posicionado frente ao tema? Os discursos das protagonistas da pesquisa reiteram a realidade 

do não comprometimento do Estado e, por conseguinte, do campus universitário. Por 

unanimidade, todas as quatro pessoas que participaram das entrevistas, afirmam que não há 

uma política institucional do INFES voltada a esta problemática. Em suas manifestações 

declaram que “se tem eu nunca vi, eu nunca fiquei sabendo” (P-B). Complementam que:  
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Então não existe! O posicionamento da universidade, pelo menos aqui talvez ela 

não exista. A universidade não se posiciona referente a isso, precisam acontecer 

casos. Esses casos são isolados, quando acontece um caso alguns picos de coisas 

acontecem, logo depois eles são isolados. Então não existe um posicionamento 

da universidade (P-D). 

 

 

Diante desses discursos, trabalhar a temática da violência contra a mulher, pensada 

por meio da Pedagogia Social deve ser “uma perspectiva que possa transversalizar todo o 

currículo do curso de pedagogia, defasado historicamente em seus aspectos teóricos, 

didáticos, metodológicos, ideológicos e sociopolíticos” (SANTOS; LEIRO, 2015, p. 76). 

Dessa forma, as práticas institucionais da universidade, neste caso da UFF, bem como 

formação em Pedagogia poderiam estar mais alinhadas às transformações sociais. Os 

documentos normativos requerem desse profissional a capacidade de atuar em distintos 

espaços escolares e não-escolares, conforme instituem as Diretrizes Nacionais do Curso de 

Pedagogia (BRASIL, 2006). Neste debate, os pedagogos, enquanto educadores sociais, 

precisam ter voz ativa. Para tal, poderiam encontrar melhores discussões dentro do currículo 

do curso e nos demais espaçostempos da universidade, de forma mais enfática. 

A Pedagogia Social apresenta-se então como uma forma de “intervir na educação e 

na sociedade, estimulando, nos próprios educadores e nos seus educandos, a elaboração de 

estratégias atenuantes e/ou transformadoras da realidade social que vivenciam” (SANTOS; 

LEIRO, 2015, p. 78). Esta possibilidade clarifica a noção de suprimir as dificuldades diante 

da realidade percebida, a qual motivou-nos e impulsionou-nos a propor, mesmo que de forma 

introdutória, a probabilidade de se trabalhar a temática da violência contra a mulher no curso 

de Pedagogia. Em outras palavras, processos de educação em movimentos para confrontar as 

diferentes formas de opressão, imposta às mulheres em mais de cinco séculos colonização. 

Consideramos que a realização deste trabalho inaugura esse movimento, uma vez que: 

 

 

Anteriormente eu não via nenhum movimento, perante a levantar sobre essa 

questão. Não via e eu acho que quando nós lançamos um olhar e nos colocamos 

a trabalhar dessa maneira, dessa rede de enfrentamento, dessa maneira de 

enfrentamento, foi algo inaugural. E depois dessa iniciativa nós passamos 

também a desbravar outros lugares que o pedagogo não tinha entrada, até 

mesmo na disciplina do PPE-IV
17

 e nós conseguimos esse espaço. Então 

acredito que é preciso investir nesse momento, nesse lugar de enfrentamento que 

nós estamos vivendo, desse novo. E eu acho que a universidade hoje ela precisa 

fazer esse esforço de sair dos seus muros e ir ao encontro. Nós não tínhamos 

isso! (P-A). 

                                                 
17

 Pesquisa e Prática de Ensino (PPE IV). Descrição da Ementa: “Prática e processos investigativos. Propostas de 

ações em sistemas alternativos como Educação de Jovens e Adultos, Educação Inclusiva, pré-universitária, 

espaços culturais e outros”.  
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As vozes das protagonistas da pesquisa enfatizam a crítica ao distanciamento do 

tema em relação à Pedagogia, sobretudo no INFES, tendo em vista que no currículo é 

apresentado de forma extremamente reduzida. Em contrapartida, entendemos que esse 

movimento em defesa dos direitos das mulheres foi inaugurado na instituição com a chegada 

do curso Interdisciplinar de Educação do Campo (ano de 2014) e, por conseguinte, do seu 

corpo docente. A presença de tais profissionais, bem como de suas linhas de trabalho, propõe 

uma educação em movimentos transgressivos, principalmente das questões voltadas às 

discussões de gênero, racial e ambiental.  

Ainda sobre a Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo, destacamos que 

o currículo do curso contempla uma diversidade de atividades e temáticas
18

. Uma delas, desde 

o nosso interesse nesta pesquisa, caracteriza-se na atividade de extensão Cinema em Cores- 

diversidade na tela
19

, que buscou combater estereótipos de gênero e sexualidades na 

sociedade. Da mesma forma, pela diversidade de formação acadêmica do corpo docente e, 

portanto, dos diferentes projetos de pesquisa e de extensão. Igualmente, pela ampla 

representatividade étnico-racial e de gênero dos docentes, entre outros elementos que 

enriquecem e potencializam as práticas educativas no campus, sobretudo em matéria de 

defesa de direitos humanos e do ambiente. 

Com a dialética apresentada em relação aos cursos anteriormente citados, apesar da 

problemática da violência contra a mulher apresentar-se como uma imagem consolidada -na 

maioria das vezes naturalizada pela sociedade-, no currículo educativo do curso de Pedagogia 

ainda é inexistente. Sobre essa ausência, uma das estudantes protagonistas na pesquisa destaca 

que “acredito que quando me perguntam essa situação do currículo ser contemplado de forma 

explícita, voltado para essa questão da mulher, não! Não de forma muito explícita” (P-A). 

Nesse sentido, outros discursos reafirmam essa leitura do currículo do curso de Pedagogia, 

enfatizam que: 

 

 

A gente fala de um currículo embranquecido, eurocêntrico, enfim... E a gente 

pega esse currículo também diz que é um currículo machista, porque é um 

currículo que não trabalha sobre as dificuldades que a mulher tem hoje na 

sociedade, para ingressar na sociedade, ela precisa se reafirmar como um ser 

humano e isso continua acontecendo também no currículo. A gente tem uma 

disciplina que fala sobre a diversidade, mas não fala exatamente sobre a 

                                                 
18

 Ementa do Licenciatura Interdisciplinar de Educação do Campo disponível em:  

<https://app.uff.br/iduff/consultaMatrizCurricular.uff>. 
19

 Disponível em <http://www.uff.br/sites/default/files/cursos/extensao/cinema.pdf>. 
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diversidade, são vários tipos de diversidades dentro dessa mesma disciplina. 

Então não é assim separada vamos falar sobre as mulheres, sobre o que tem 

acontecido com as mulheres (P-D). 

 

 

Considerar a lógica de um currículo eurocêntrico, atravessado por machismo, 

racismo, desigualdades, significa compreender que “o currículo é, entre outras coisas, um 

artefato de gênero: um artefato que, ao mesmo tempo, corporifica e produz relação de gênero” 

(SILVA, 2010, p. 97). É interessante observar como as pessoas que protagonizaram as 

entrevistas classificam a ausência da mulher no currículo do curso de Pedagogia como uma 

problemática institucional. Essa discussão demonstra a dificuldade das universidades em 

questionar os processos de saber e poder, enquanto herança da colonização, portanto, da 

invasão, apropriação e violência (ANDRADE, 2017). Diante disso, revela-se a necessidade 

da universidade projetar um currículo que rompa com as lógicas opressoras e subalternizantes. 

Aproximando-se de uma perspectiva de currículo que busque “lidar com a questão da 

diferença como uma questão histórica e política. Não se trata simplesmente de celebrar a 

diferença e a diversidade, mas de questioná-las” (SILVA, 2010, p. 102). 

Novamente, os discursos das colaboradoras na pesquisa nos remetem à questão de 

um currículo que não contempla as mulheres de forma representativa. Para uma delas, “a 

gente já teve questões outras, mas não de maneira assim a dar prioridade a essa questão da 

mulher. E acho que seria muito interessante se nós pudéssemos ter esse acesso” (P-A). Diante 

desse discurso, é importante pontuarmos que o curso de Pedagogia no INFES/UFF conta com 

um público de estudantes composto na sua maioria por mulheres, precisamente 80,97%
20

. A 

representação social, de demandas e de direitos das mulheres no currículo, neste âmbito, seria 

crucial na vida e formação destas estudantes. Sendo assim, o currículo, e todos os aspectos 

que perpassam a formação, não deveriam tratar dessas temáticas de forma genérica. A questão 

torna-se crucial; ou seja, instituí-la enquanto ação política e histórica de representação das 

diversidades, gênero, étnico-racial, ambientais e sociais. 

 

4.3 EXPERIÊNCIAS E LUTAS DAS MULHERES: os desafios na construção da 

rede de enfrentamento à violência contra a mulher nos espaçostempos universitário 

 

Com base no campo em pesquisa, identificamos, por meio da observação e das 

conversas dirigidas, que na cidade de Santo Antônio de Pádua se encontram certo número de 

estatísticas de violência contra as mulheres, mas o número de relatos, não fugindo à regra, é 

                                                 
20

 Informação disponibilizada pela coordenação do curso. 
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maior do que se apresentam nos documentos oficiais
21

. Por meio das ações desenvolvidas, 

constatamos que muitas das protagonistas da pesquisa possuem medo dos seus agressores e, 

possivelmente, não denunciam juridicamente os casos de violências por receio de serem, 

novamente, vítimas de seus algozes. Sobre este tema, as protagonistas ressaltam que, “às 

vezes o processo de denunciar o agressor acaba sendo muito mais violento para as mulheres 

do que a própria violência que elas sofreram. E isso é muito ruim!” (P-C). Reafirma-se, desse 

modo, a ausência do Estado, no sentido de inibir a denúncia, uma vez que não oferece uma 

rede de assistência pública especializada. Entendemos que o atendimento especializado 

configura de extrema relevância no enfrentamento à violência contra a mulher, 

disponibilizado à vítima, como explícito no art. 35 da Lei Maria da Penha: 

 

 

I - Centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos 

dependentes em situação de violência doméstica e familiar; 

II - Casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de 

violência doméstica e familiar; 

III - Delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de 

perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar; 

IV - Programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar; 

V - Centros de educação e de reabilitação para os agressores (BRASIL, 2006). 

 

 

Encontrar uma rede especializada torna-se crucial, no sentido de iniciar os primeiros 

procedimentos de atendimento e, por conseguinte, encorajar às vítimas a deixarem o ambiente 

de violência, antes que estes atos venham se agravar. Na tentativa de encorajamos essas 

denúncias, uma das protagonistas enfatizou que “tem que ter a intervenção, tem que alguém 

falar olha só não é assim, você não deve ficar calada” (P-C). Muito embora, de acordo com as 

mulheres que participaram na pesquisa, alguns pressupostos como a dependência financeira, 

os filhos, a família, apresentam-se como elementos que colocam essa mulher em situações nas 

quais ela não consegue ter uma atitude para buscar ajuda, frente aos processos de violências 

no âmbito familiar. Suas falas reiteram que nos discursos ofensivos se encontram uma 

representação de posse, controle e poder sobre a mulher, justificado na tese da “legítima 

defesa da honra” (MEDEIROS, 2016, p. 164). 

No argumento da defesa da honra, a violência contra a mulher é naturalizada e 

banalizada, ao ponto de culpabilizar a vítima. Com base nesse pressuposto, um dos 

argumentos mais utilizados, tornou-se um jargão; ou seja, em briga de marido e mulher 
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 Levando em consideração os relatos que nos foram apresentados na Manhã Social, em que grande parte das 

mulheres relataram já ter vivido algum tipo de violência, porém não realizaram a denúncia.  
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ninguém mete a colher! Por ninguém meter a colher esses casos acabam se tornando trágicos, 

na destruição da saúde emocional, física da mulher e dos filhos, quando não lhes roubam a 

vida. Contrariando o discurso consolidado de não intervenção em uma situação de violência, 

uma das protagonistas reitera que, “a relação não passa ser somente a dois quando alguém é 

agredido” (P-C). Neste caso, a ausência e negligência do Estado também representa um ato de 

violência, já que muitas das mulheres não encontram atendimento aos quais possam recorrer 

sem serem discriminadas, criticadas, incompreendidas e, assim, sofrem em silêncio a dor de 

não poder ter onde e a quem recorrer. Na pauta das ausências e negligências, os discursos das 

protagonistas convidam-nos a pensar que: 

 

 

No meu ponto de vista há uma dificuldade muito grande porque, vamos botar 

assim, tem uma mulher e ela é agredida pelo namorado. Todo mundo sabe, mas 

ninguém se mete para ajudar, isso é uma grande dificuldade. Porque é o 

relacionamento deles, deixa eles se resolverem. Não, não é assim! Há 

dificuldade também na delegacia, “ah” é só mais uma coisinha de mulher... Ou 

então a própria fala, “ah” só foi uma vez, ele nunca tinha sido violento. E não é 

essa questão, as pessoas têm que entender que tem que se meter sim! (P-C). 

 

 

De acordo com as informações da pesquisa, na cidade de Santo Antônio de Pádua, 

mesmo quando há uma iniciativa de denúncia da agressão, a mulher não encontra serviços de 

assistência especializada para os primeiros procedimentos. Isto acontece em função de que a 

consolidação de políticas públicas voltados à mulher ainda não foram contempladas na 

cidade. Por um lado, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), mais 

próxima à cidade fica a 126,7 km de distância. Por outro, a 136ª delegacia de polícia não 

conta com uma unidade especializada, como um Núcleo de Atendimento às Mulheres 

(NUAM). Essas ausências são interpretadas por uma pessoa que protagonizou a pesquisa 

enquanto incompetência. A mesma denuncia o fato de que “a sociedade não está preparada 

para nada, a sociedade não nos cabe” (P-B). 

Ainda na pauta das ausências, as informações coletadas na pesquisa indicam que o 

medo de não encontrar subsídios de assistência reforça e fortalece o receio de enfrentar 

novamente os possíveis casos de violência vividos por essas mulheres. Segundo o Dossiê 

Mulher (2018, p. 12), “a integração entre as Delegacias Especializadas de Atendimento à 

Mulher (DEAM) e outros órgãos da rede de serviços especializados é um dos fatores que 

podem auxiliar as vítimas na ruptura do ciclo perverso da violência”. A inexistência da 

delegacia e de outras políticas de atendimento, acentua a realidade de que grande parte das 

mulheres são subjugadas ao pensamento de conjunturas arcaicas, em que alguns de seus 
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direitos ficam restritos ao que o seu parceiro determina. Em outras palavras, o papel primário 

na relação é do homem, como figura de autoridade e controle sobre o corpo e a autonomia da 

mulher, uma estrutura de relações entre posições hierarquicamente ordenadas, na qual a 

mulher deve obediência. 

As denúncias dos vários tipos de violência contra as mulheres apresentadas neste 

trabalho sinalizam a emergência de construção de processos orgânicos entre as mulheres. 

Logo, é válido pensar a construção e consolidação de redes de enfrentamento, entendendo que 

estas podem constituir-se como amparo fundamental e apoio na ruptura dos ciclos de 

violência. As falas das protagonistas da pesquisa sinalizam, ainda que de forma pouca 

explícita, essa necessidade. Sobretudo quando indicam que “nós devemos sim, mover essas 

dificuldades de tirar elas do caminho, para ajudar essas mulheres que estão à margem do seu 

relacionamento sofrendo” (P-C). 

A rede de enfrentamento à violência contra a mulher, segundo a Secretaria de 

Políticas para Mulheres, se consolida na atuação articulada “entre as instituições/serviços 

governamentais, não-governamentais e a comunidade, visando ao desenvolvimento de 

estratégias efetivas de prevenção e de políticas” (BRASIL, 2011, p. 7-8). Tais políticas, 

devem visar e garantir “o empoderamento das mulheres e seus direitos humanos, a 

responsabilização dos agressores e a assistência qualificada às mulheres em situação de 

violência” (BRASIL, 2011, p. 8). Ainda, ressalta que a constituição da rede de enfrentamento 

busca dar conta da complexidade da violência contra as mulheres, sobretudo, do caráter 

multidimensional deste, que perpassa as diversas áreas, como: a saúde, a educação, a 

segurança pública, a assistência social, a justiça, a cultura, entre outros (BRASIL, 2011). 

A Secretaria de Políticas para Mulheres, ao situar que a violência contra as mulheres 

perpassa pelo contexto educacional, compartilha as responsabilidades das instituições 

educativas em confrontar essa problemática. Logo, destacamos a necessidade da universidade 

em ampliar recursos para a criação de serviços educacionais integradas ao enfrentamento à 

violência contra as mulheres. Os dados da pesquisa, nesse sentido, revelam-nos uma dialética; 

ou seja, a dificuldade da universidade dialogar com a comunidade, tal como enfatizamos 

anteriormente. Desta forma, esta pesquisa-ação também teve a intencionalidade de quebrar os 

muros da instituição e proporcionar esse encontro. Para, além disso, estabelecer uma agenda 

de trabalho voltada ao rompimento do ciclo de violência na vida das mulheres. Tendo em 

vista o nosso campus universitário, especificamente, podemos constatar que:  
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O campus INFES, pelo menos aqui em Santo Antônio de Pádua, já teve alguns 

debates, umas três, quatro vezes, algumas coisas, sobre essa temática. Mas o que 

a gente espera não é só um debate, porque as pessoas que estão lá fora, elas não 

vem para o debate, as pessoas que não adentram, não fazem parte da 

universidade, elas não vêm para o debate. O que a gente espera é uma política 

que possa partir da universidade para atingir essa comunidade (P-B). 

 

 

As críticas sobre a ausência de políticas relacionadas ao enfrentamento à violência 

contra as mulheres, partindo da via institucional da universidade, é inteiramente algo que 

necessita da devida atenção. Muitas falas e discursos das protagonistas da pesquisa vão nesse 

sentido, principalmente ao destacarem que a rede de enfrentamento se consolida na 

universidade como um pontapé inicial por meio desta pesquisa. Ressaltam que, desde o início, 

a realização deste trabalho ganha forma para além do campo epistemológico, na medida em 

que olha, pensa e discute a problemática da violência contra a mulher a partir de múltiplas 

possibilidades. Em alguns discursos especificamente, as protagonistas destacam que: 

 

 

Esse trabalho de conclusão de curso da Mariana que mostra justamente isso: 

olha é o trabalho de enfrentamento valeu a pena e nós estamos aqui fazendo com 

que ele aconteça, e que outros também possam vir a olhar dessa maneira, a 

Pedagogia não somente como algo que passa pela educação no sentido, 

bibliográfico, dos livros, da leitura... Não, ela tem que ser algo que vai além. O 

atravessamento tem que ser uma interferência social que modifica, porque se 

não nós não estaremos contribuindo para todo esse processo novo (P-A). 

 

Olha eu acho que aquilo ali, foi um pontapé inicial muito bom, muito legal... Eu 

só achei uma coisa, que isso aí poderia ter acontecido várias vezes e poderia ter 

acontecido com várias outras pessoas que passaram por aqui. E uma pena que ao 

sair, ao terminar esse curso, que a gente não pode fazer isso. E a gente não sabe 

se isso vai ser feito por outras pessoas ou se a gente poderá fazer isso outras 

vezes e terá essa a porta aberta, esse livre arbítrio para fazer novamente (P-B). 

 

 

As propostas interventistas na perspectiva educativa da pesquisa -Manhã Social e 

Workshop- proporcionaram um novo enfoco para atuação pedagógica, no sentido da 

consolidação de uma rede de enfrentamento que partisse da universidade. Possivelmente, em 

função de descortinar o desconhecimento da comunidade em relação à instituição, bem como 

as potencialidades que esta pode oferecer a toda população ao seu redor. Ademais, por ter 

oportunizado estratégias efetivas de prevenção e de políticas que garantam a autonomia das 

mulheres, dos seus direitos humanos, até mesmo a ajuda qualificada a mulheres em situação 

de violência. Portanto, caminhar lado a lado com a perspectiva da Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que visa o combate, prevenção, assistência e 
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garantia de direitos, assim como dar conta da complexidade do fenômeno da violência contra 

as mulheres (BRASIL, 2011).  

 

 

A fim de contemplar esses propósitos, a rede de enfrentamento é composta por: 

agentes governamentais e não-governamentais formuladores, fiscalizadores e 

executores de políticas voltadas para as mulheres (organismos de políticas para as 

mulheres, ONGs feministas, movimento de mulheres, conselhos dos direitos das 

mulheres, outros conselhos de controle social; núcleos de enfrentamento ao tráfico 

de mulheres, etc.); serviços/programas voltados para a responsabilização dos 

agressores; universidades; órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis pela 

garantia de direitos (habitação, educação, trabalho, seguridade social, cultura) e 

serviços especializados e não-especializados de atendimento às mulheres em 

situação de violência (que compõem a rede de atendimento às mulheres em situação 

de violência) (BRASIL, 2011, p. 13-14, grifo nosso). 

 

 

A construção dessa rede, para tal, deve ser compreendida como um processo que visa 

abranger a multidimensionalidade e a complexidade da violência contra as mulheres. Todavia, 

para que esse enfrentamento da violência contra as mulheres se efetive de fato, é de extrema 

importância que os serviços e instituições, sejam elas educacionais ou não, trabalhem de 

maneira articulada e integrada. Sobretudo, atuando de forma que busque respeitar as mulheres 

e suas singularidades, a partir de uma assistência que evidencie, primordialmente, este 

compromisso de acordo com a realidade das mesmas. No âmbito desta pesquisa, esse 

compromisso foi convertido em ações sociais e políticas em prol da construção de uma rede 

de enfrentamento dentro da universidade. 

O primeiro passo rumo à construção da rede de enfreamento foi materializada após 

um episódio de assédio, nas instalações do INFES. Diante deste fato, propomos escrever uma 

carta dentro da construção dessa rede, a qual foi lida durante uma reunião de Colegiado de 

Unidade
22

, no dia 20 de junho de 2017. O propósito de escrever e ler a carta nesta reunião 

configura-se como denúncia da situação ocorrida, bem como dos cenários de violência e 

vulnerabilidade aos quais estamos expostas nos espaçostempos universitário. Contudo, 

reconhecemos que o significado de construção da rede de enfrentamento, portanto, 

caracteriza-se enquanto um desafio “na medida em que insta a uma ruptura com o modelo 

‘tradicional’ de gestão pública, que tende à departamentalização, à desarticulação e à 

setorialização das ações e das políticas públicas” (BRASIL, 2011, p. 16). 

A iniciativa de propor a rede de enfrentamento à violência contra a mulher evidencia 

que existem ações na universidade com essa finalidade. Porém, os discursos das protagonistas 
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 Reunião de Colegiado de Unidade é uma reunião onde a direção se reúne com todos os representantes dos 

cursos dos diferentes departamentos para discutir assuntos referentes ao campus e tomar decisões.  
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denunciam a precariedade do compromisso do campus com a temática. Na opinião da 

protagonista (P-B), destaca-se o argumento de que “eu acho ainda muito precário, muito! A 

causa só fica nas palavras, ainda, tudo não passa de literaturas, tudo não passa de banner, 

estudos, de referências bibliográficas, que vai ficar dentro de uma biblioteca ou que vai servir 

de estudo para eles que você não se sabe para onde que vai”. Igualmente, reconhecer que “a 

luta de estar ali, de abrir aquela porta, de sempre está o pedagogo atuando todos os dias, é 

ainda, eu posso dizer que ainda é precário (P-B). 

Por todos os motivos apresentados, a proposta desta pesquisa-ação constituiu em 

levantarmos um compromisso não somente enquanto pedagogas, mas causar provocações e 

questionamentos em relação ao posicionamento do campus INFES/UFF. Isto é, 

confrontarmos as práticas institucionais e as políticas instituídas, para que haja ações efetivas 

que visem o enfrentamento da violência contra as mulheres. Com o objetivo de indicarmos 

caminhos nesse sentido, buscamos deliberar algumas pautas que pudessem expor as demandas 

das estudantes e, principalmente, das mulheres da cidade. Durante o Workshop Sobre Direitos 

Humanos das Mulheres, discutimos possibilidades para a ampliação de direitos; ponderamos 

pautas a serem encaminhadas como ações concretas para efetivar os direitos das mulheres. 

Entre tais pautas destacamos, no quadro a seguir, sete delas. 

 

Quadro 3 - Construção da rede de enfrentamento à violência contra a mulher: demandas 

iniciais na cidade de Santo Antônio de Pádua – RJ 

  

Direitos das Mulheres: demandas das estudantes e moradoras da cidade 

1 
Iluminação pública nas áreas que ficam ao entorno da universidade, principalmente dos 

percursos que são mais utilizados pelas estudantes. 

2 

Ampliação do processo de divulgação da Lei n.º 11.340/2006 -Lei Maria da Penha- e de 

outros documentos que estabelecem o enfrentamento à violência contra a mulher, junto à 

comunidade. 

3 
Criação de redes de apoio especializado para as mulheres vítimas de violências, 

proporcionando-lhes atendimento psicológico, conjuntamente, à universidade. 

4 
Criação e utilização de um protocolo de atenção e cuidados à saúde das mulheres vítimas de 

violência. 

5 
Abastecimento de medicamento nos hospitais (coquetel para mulheres vítimas de violência 

sexual). 

6 Criação de superintendência da mulher em parceria com o CRAS. 

7 Atendimento especializado às mulheres vítimas de violência na delegacia cidade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Estas foram as pautas a curto prazo, as pautas a longo prazo foram estabelecidas, 

contudo reconhecemos para que estas sejam efetivadas precisamos, ainda, de um engajamento 

social mais consistente. Desse modo, esta pesquisa-ação esteve voltada ao fortalecimento das 

lutas sociais das mulheres e de engajamento comunitário na construção de processos 

emancipatórios. Logo, não se configura enquanto acabada, uma vez que estamos trabalhando 

com as possibilidades que estão ao nosso alcance; ou seja, repensando e articulando ações 

educativas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher. Possivelmente, o 

fortalecimento do núcleo de mobilização, o qual poderá ampliar a participação de diferentes 

protagonistas que já estão trabalhando de forma isolada. Contudo, reconhecemos que o 

trabalho coletivo ampliará as ações em defesa dos direitos das mulheres na cidade de Santo 

Antônio de Pádua, bem como promoverá o convite a outras pessoas que queiram e se sintam 

comprometidas com a luta. 
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CONCLUSÕES  
 

Ao iniciarmos esta parte do trabalho, partimos de um texto construído em perspectiva 

coletiva e colaborativa, que teve contribuição das diversas vozes das pessoas que 

protagonizaram a pesquisa. Tais falas foram tecidas e associadas às leituras e às análises 

sugeridas pela Pedagogia Social, a qual caracteriza a atuação dos pedagogos em diversos 

espaços educativos. Da mesma forma, com as escritas de outras pessoas e de documentos 

normativos, por meio dos quais revisitamos alguns conceitos, discorremos sobre os reflexos 

do tempo histórico na luta das mulheres e, a partir destes, apresentamos nossas concepções 

em relação ao tema. Desde logo, ressaltamos que pensar o tema desta pesquisa colocou-nos 

diante de dilemas; isto é, resgatar as nossas memórias e confrontar as marcas das violências 

que sofremos ao longo da vida e, deste modo, interromper os silêncios e, quiçá, as dores 

frente a determinados acontecimentos. 

Para além dos sentimentos gerados na e com pesquisa, podemos dizer que com os 

resultados deste estudo, presumimos que as redes de enfrentamento à violência doméstica 

consolidam-se no contexto de iniciativas sociais, políticas e educativas, semelhantes às que 

foram propostas nesta pesquisa-ação. Entretanto, reconhecemos que sempre haverá algo a ser 

mudado e acrescentado ao trabalho, não somente devido à multiplicidade e à complexidade do 

contexto no qual a problemática da violência contra a mulher está inserida, mas pelo 

reconhecimento das nossas limitações, acadêmicas e de leitura do mundo, em situá-la em 

diferentes perspectivas. O reconhecimento dessas limitações se faz presente em função, 

principalmente, das nossas histórias de vida e, logo, das ausências produzidas por e em todas 

as instâncias sociais. 

Com esta pesquisa-ação foi possível criar e proporcionar ações educativas na 

denúncia dos atos de violência de gênero presentes na sociedade marcada pelo machismo, 

falocentrismo e patriarcado. Nesse sentido, a relevância deste estudo se concretiza, entre 

outras coisas, no desvelamento dos mecanismos de opressão e violência de gênero nos 

contextos sociais, principalmente nos âmbitos domésticos. Ao iniciarmos esta investigação, 

fomos desafiadas em função dos altos índices de violência de gênero contra as mulheres no 

cenário nacional. Em tal desafio nos questionamos: como a Pedagogia poderia contribuir no 

combate à violência doméstica? Qual o papel do pedagogo frente a esta problemática? Destes 

questionamentos surgiram o objetivo geral deste trabalho, o qual reapresentamos: analisar as 

contribuições da Pedagogia na construção de processos de intervenções educativas no 

enfrentamento à violência doméstica, a partir do Instituto do Noroeste Fluminense de 
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Educação Superior da Universidade Federal Fluminense, na cidade de Santo Antônio de 

Pádua-RJ.  

Com o propósito de atender a este objetivo, pensamos a sistematização da parte 

empírica desta pesquisa-ação em três dimensões, tal como apresentado na metodologia. Nesta 

articulação, cada parte atende a uma finalidade específica do trabalho, voltada ao que 

consideramos como marco teórico e marco metodológico. Com base nesses aspectos, 

buscamos superar a proposta de pesquisa engessada, a direcionamos em diferentes sentidos, 

contemplando acontecimentos e situações enquanto resultados dos diversos contextos da 

pesquisa-ação, desde os diálogos às entrevistas. Apostamos por uma abordagem discursiva 

que respeitasse as vozes e os encontros gerados na e com o trabalho, como uma dinâmica que 

conduz para a discussões em múltiplas dimensões. Esta abordagem, resulta, então, na intenção 

de estabelecer compreensões claras, de fácil interpretação das singularidades encontradas e 

das reflexões provocadas com o transcorrer das águas. 

Em nossas compreensões, entendemos que a pesquisa se desdobra para além dos 

objetivos propostos inicialmente, uma vez que a elaboração de tais objetivos configura como 

espaço de construção científica e, portanto, propõe ao estudo certo “enquadramento” para 

atendermos ao que supõe válido a lógica da ciência moderna, limitando-nos a contemplar 

outras possibilidades. Em função disto, projetamos esta investigação, também, em sentido 

metodológico distinto, de modo a atender propósitos variados, sobretudo por meio da 

metodologia da pesquisa-ação. Com este enfoque de trabalho, traçamos novas oportunidades 

de construir elementos sociais, políticos e educativos diferenciados, entendendo a pesquisa 

enquanto espaçotempo de construção epistêmica, de denúncia de reparação das violências 

secularmente impostas às mulheres. Nosso entendimento sobre cada um desses conceitos 

inscritos neste estudo encontra-se a seguir: 

 

o Epistêmica - produção de conhecimentos, de abordagens 

metodológicas, de transferência de conhecimento -por meio das 

possíveis publicações-, de formação acadêmica -dentro e fora das 

instituições educativas- e de promoção, discussões e debates sobre os 

aspectos que caracterizam e potencializam a violência contra a 

mulher.  

o Denúncias - desvelamento dos elementos que asseguram as ausências 

de discussões da problemática da violência contra a mulher nos 
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currículos, nos espaçostempos universitários, nas práticas 

institucionalizadas pelas diferentes instâncias educativas. Da mesma 

forma, as negligências produzidas pelo Estado em relação à negação 

e/ou pouca assistência dos direitos fundamentais das mulheres e a 

precariedade na efetivação de políticas públicas. 

o Reparação – representa todas as tentativas emancipatórias no 

enfrentamento à violência contra a mulher construídas com a 

pesquisa-ação; isto é, todas as ações educativas elaboradas com as 

mulheres, o reconhecimento da potencialidade de suas vozes no 

processo de refundação epistemológica, inclusiva em perspectiva de 

gênero, do campo científico da educação e, principalmente, da 

Pedagogia. Igualmente, as práticas educativas desenvolvidas com as 

mulheres e, portanto, desestabilizadoras das lógicas do patriarcado 

impostas às mulheres em mais de cinco séculos de colonização e, 

assim, o questionamento das marcas desse tempo histórico nos corpos, 

nas vozes e na vida das mulheres.  

 

Com esse entendimento desta pesquisa-ação, sistematizamos estas conclusões 

associando esses conceitos às três dimensões apresentadas no campo empírico: as motivações 

pela escolha do tema; as contribuições à formação pedagógica; lutas pela rede de 

enfrentamento à violência contra a mulher. Desse modo, enquanto perspectiva epistêmica, 

defendemos uma abordagem decolonial, escrita a partir da realidade, da necessidade de 

potencializar esse campo de pesquisa, bem como as práticas comunitárias. Para tanto, 

acreditamos que o nosso papel, enquanto pedagogas, possibilitou-nos ressignificar a presença 

desta categoria profissional em espaços não-escolares, anteriormente nunca ocupados, 

sobretudo, a partir do INFES/UFF na cidade de Santo Antônio de Pádua. Diante desta 

conquista, consideramos que a Pedagogia pode ter uma participação efetiva na sociedade, na 

qual os profissionais da área, enquanto educadores sociais, podem tornar-se agentes de 

transformação dos espaços-temáticos. Podem, também, reiterar pautas, fortalecer o 

engajamento comunitário e incentivar o protagonismo na luta por direitos sociais, políticos, 

econômicos e ambientais. 

Os resultados da pesquisa deixam evidente que o educador social pode redesenhar os 

cenários educativos de enfrentamento da violência contra a mulher, propor ações de 
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ressocialização de agressores e criar pautas em matéria de direitos humanos, entre outras 

ações. Por meio dessas ações, confrontar as colonialidades do tempo presente, sejam elas nos 

espaços acadêmicos, sejam elas em outros contextos sociais. Nesse sentido, a pesquisa pensou 

a Pedagogia em perspectiva diferente da escola, na reinvenção deste campo e na criação de 

novas possibilidades, as quais permitiram discutir gênero e violência doméstica com a Lei 

Maria da Penha e com outros documentos voltados e pautados dos direitos humanos. 

Contextualizamos a discussão de maneira significativa, no sentido de debater e a criticar a 

efetividade das políticas públicas voltadas a este propósito, para que estas sejam realmente 

implementadas em todos os seus aspectos legais previstos.  

Entre tais aspectos, nos desdobramos sobre o currículo do curso de Pedagogia e, 

portanto, identificamos as ausências das discussões de gênero neste dispositivo educativo. 

Entendemos essa ausência, sobretudo das questões voltadas ao enfrentamento da violência de 

mulheres, como reflexo das lógicas do patriarcado, mas passíveis de serem desestabilizadas a 

partir de práticas transgressoras. Isso se concretiza, no marco de termos aberto novas portas e 

rompido os muros da universidade, sobretudo do INFES/UFF, nos diálogos construídos com a 

Pedagogia sobre a equidade de gênero e combate à violência doméstica. Reconhecemos, 

assim, a potencialidade dos diversos processos educativos e dos dispositivos que nos 

permitiram, como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs), estabelecer uma ponte na consolidação do diálogo com a Lei Maria da Penha.  

Acreditamos que sem os princípios estabelecidos nesses três dispositivos legais, não 

seria possível trazer à tona as discussões de diversidade e gênero, confrontando as 

colonialidades de uma sociedade marcada pelas lógicas do patriarcado e, por conseguinte, 

fundada em processos de violência estrutural. Por todas essas questões, destacamos que a 

contribuição de pedagogas na rede de enfrentamento da violência contra a mulher, cujas ações 

foram iniciadas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Cidade Nova, 

possibilitou-nos novos horizontes. Consolida, assim, um marco tanto na construção e 

refundação de uma Pedagogia voltada às questões de gênero, quanto na agenda 

governamental relacionada à reivindicações de implementação de políticas públicas 

destinadas às mulheres, sobretudo na cidade de Pádua-RJ. A atuação das estudantes de 

Pedagogia, na condição de educadoras sociais, inaugurou uma questão pouco discutida na 

cidade; ou seja, a criação e fortalecimento de uma rede multidisciplinar de atendimento das 

pautas, das demandas e dos direitos das mulheres, tal como preconizada na Lei Maria da 

Penha.  
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A partir das percepções compartilhadas, confiamos que a realização desta pesquisa-

ação permitiu-nos inserir a Pedagogia em outros espaços políticos e sociais e, deste modo, 

apresentar a valiosa contribuição desse campo de conhecimento para o fortalecimento das 

pautas voltadas às questões de gênero na educação. Da mesma forma, ampliar nossa leitura da 

realidade em relação à relevância da Pedagogia no processo de integração social, seus 

elementos desarticulares dos circuitos de violência vividos pelas mulheres da cidade. Além 

disso, construir uma forma de comprometimento com as necessárias transformações na 

educação, para que estas estejam projetadas à consolidação de práticas educativas que tenham 

como finalidade produzir liberdades, autonomias e emancipação.  

A perspectiva de denúncia, parte da finalidade de favorecer as interpretações que 

superam os objetivos da pesquisa, propostos inicialmente, os quais foram cruciais para a 

sistematização da escrita, associada à finalidade de denunciarmos as violências estruturais que 

fortalecem os ciclos de violência. Tais ciclos, instaurados em uma sociedade marcada pela 

iniquidade de gênero, operam por meio de lógicas diversas e, algumas delas fortificadas nas 

ausências e negligências produzidas pelo Estado, mantém-se a partir do machismo estrutural e 

do contrato social da “lei do pai” pelo patriarcado. Denunciar essa realidade significa 

potencializar as práticas educativas, para que por meio destas seja possível romper os 

circuitos de violências contra as mulheres. Deste modo, essa demanda social possibilitou-nos 

descobrir, enquanto educadoras sociais, um novo significado para a Pedagogia; isto é, atuar 

nos diversos espaçostemáticos e, assim, reivindicarmos e promovermos ações educativas 

pensadas para o empoderamento das mulheres.  

No firmamento desse comprometimento e em prol da defesa da dignidade e da vida 

humana, na garantia da fundamentação dos direitos humanos, buscamos articular essas 

informações para além do mundo acadêmico. As finalidades dessa articulação são diversas, 

principalmente pelo comprometimento de deslegitimar as situações de violências relatadas 

pelas mulheres no âmbito das realidades apresentadas. Com esta pesquisa, denunciamos as 

fragilidades dos currículos universitários, sobretudo do curso de Pedagogia do INFES/UFF, 

reconhecendo que a violência de gênero abrange um problema de um campo multidisciplinar. 

Da mesma forma, expomos as ações da esfera municipal, no sentido das ausências de 

efetivação de políticas públicas voltadas aos direitos das mulheres e, deste modo, 

potencializam os elementos que asseguram a naturalização dos processos de violências contra 

as mulheres.  
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Na construção das discussões propostas neste trabalho, percebemos que a maior 

dificuldade encontrada em debater a violência contra a mulher se encontra no espaçostempos 

universitário. Não somente pela ausência desse tema no currículo do curso de Pedagogia, mas 

em função de uma política de silenciamento que vem crescendo nos últimos anos, a qual 

pretende, inclusive, criminalizar a autonomia docente em detrimento da abordagem dessa 

problemática. Isto é, “pela lei da mordaça”, denominada escola sem partido, cujo projeto de 

lei vai ao sentido de descaracterizar a função social do docente e roubar-lhe sua autonomia. 

Contraditório a isto, defendemos nesta pesquisa-ação práticas educativas transgressoras, as 

quais não aceitam as mordaças instauradas por esse dispositivo. Destacamos que a 

legitimação desse projeto de lei persiste, entre outras questões, em: silenciar as vozes de 

movimentos feministas e de mulheres, os quais foram conquistados ao longo do processo 

históricopolítico; mantê-las aprisionadas em uma Pedagogia do subterrâneo; oprimidas em 

suas escolhas, desejos e singularidades; vítimas em potencial das violências e perversidades 

do mundo moderno. 

As vozes das protagonistas desta pesquisa denunciam, também, a dificuldade do 

campus para retratar o tema da violência de gênero, sobretudo, pela inexistência de práticas 

institucionais de combate à violência contra as mulheres. Nesse sentido, os discursos 

construídos com a pesquisa ressaltam, inclusive, a ausência de assistência por parte do INFES 

quando acontece alguma situação de violência contra a mulher dentro das instalações do 

Instituto. Destacam que quando há posicionamento em relação a alguma violência, este é feito 

de maneira a tentar resolver o “problema”, pouco preocupando-se com a estabilidade e saúde 

da vítima. As falas das mulheres da pesquisa denunciam que, entre outros aspectos, as 

mesmas ausências se repetem nos demais espaços públicos na cidade, consolidando-se 

enquanto uma das principais dificuldades encontradas para resolver a situação pela via 

judicial, bem como encontrar uma rede de apoio e assistência. 

Na cidade de Santo Antônio de Pádua, de acordo com as informações da pesquisa, a 

identificação da entidade pública responsável pela agenda de proteção e de implementação 

dos direitos das mulheres revela-se de difícil acesso. As vozes das mulheres com as quais 

construímos este trabalho denunciam uma série de inexistências entre elas: a) de órgãos 

públicos com a finalidade de combater a violência contra a mulher; b) de Delegacia de 

Atendimento à Mulher (DEAM); c) de Centro Especializado de Atendimento à Mulher 

(CEAM); d) de redes de atendimento especializado, nem de enfrentamento e, tampouco, de 

atendimento. Existe sim, uma rede de violência estrutural contra as mulheres, na qual não se 
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encontra atendimento especializado e possibilidades de enfrentamento. Na luta por esse 

enfrentamento, esta pesquisa-ação, para além de ampliar a ação do pedagogo nos espaços não-

escolares, busca defender a qualidade de vida e segurança das mulheres. 

Com base em todas as denúncias apresentas, reconhecemos que a infraestrutura 

social, voltadas ao atendimento das mulheres em situação de vulnerabilidade e de violência, 

ainda é muito precária nos microespaços, sobretudo, na cidade de Santo Antônio de Pádua. 

Isto se dá tanto pela má estrutura dos serviços já disponibilizados como hospitais e delegacias, 

entre outros, quanto pela inexistência de serviços especializados em toda Região do Noroeste 

Fluminense. Cabe ressaltar que somente a cidade de Itaperuna conta com serviço -Núcleo de 

Atendimento às Mulheres (NUAM)-, no qual foi inaugurado em novembro de 2017, sendo as 

demais cidades desassistidas completamente neste quesito.  

Diante desta realidade, é imprescindível a luta em prol da efetivação dos direitos das 

mulheres, em todas as instâncias sociais, para que a presença feminina se faça presente a fim 

de quebrar esse sistema dominador e opressor. Para tanto, é necessário que toda a sociedade, 

em especial o movimento feminista e de mulheres, mantenha essa pauta como um tema social 

e político importante e crucial e, ao tempo, pressione os poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, para que os devidos âmbitos sejam alcançados, dentre eles a esfera federal, 

municipal e estadual. E desta forma, construa-se um compromisso com a redução da violência 

de gênero em prol da equidade entre os gêneros, sobretudo, possibilitar que as mulheres em 

situação de violência se tornem protagonistas de seus próprios direitos. 

As contribuições teóricas com as quais construímos a pesquisa-ação denunciam que, 

igualmente, os cenários de violência contra a mulher se perpetuam enquanto resultado da 

colonização e, assim, da influência do patriarcado e todas as suas formas de doutrinação dos 

corpos, das falas e da vida das mulheres. Acreditamos, pois, que estes cenários foram 

construídos em função dos tempos históricos, com base em tudo que isto representa, contudo 

passíveis de mudanças e transformações. Deste modo, visualizamos a potencialidade da 

contribuição da Pedagogia, no sentido de questionar, confrontar e desestabilizar esses 

cenários.  Pensamos que os profissionais desta área podem promover movimentos educativos 

na luta pela efetivação dos dispositivos previstos na Lei Maria da Penha, entre eles as 

instalações, em todo o país, de Centros de Serviços de Responsabilização e Educação do 

Agressor, algo muito pouco falado e praticamente inexistente em todo o cenário nacional. 

Não obstante, é inegável que esperamos que haja um comprometimento do Instituto 

do Noroeste Fluminense de Educação Superior - UFF/INFES diante do desafio de diminuir os 
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índices de violência de gênero em todos os âmbitos, principalmente as vividas no ambiente 

doméstico. Confiamos que a partir das denúncias destacadas neste trabalho não somente este 

campus crie uma rede de enfrentamento em prol da segurança e qualidade de vida das 

mulheres, mas que, sobretudo, alcance as instâncias legais desta cidade. Por se tratar de 

normas jurídicas, principalmente da Lei Maria da Penha, assim como estabelecido neste 

dispositivo legal, reforçamos a responsabilidade da governabilidade em implantar políticas 

públicas de combate à violência contra as mulheres, bem como o fortalecimento de uma rede 

de enfrentamento e atendimento, articulada intersetorialmente e multidimensionalmente.  

A implementação de políticas de enfrentamento à violência doméstica inscreve-se na 

legitimação dos direitos das mulheres, acerca dos conceitos que se refere à noção de 

cidadania. Esta pode, em algumas abordagens- como a das sociedades autoritárias-, ser uma 

categoria que reforça a polaridade e a hierarquia entre os gêneros, pois continua 

desvalorizando o feminino e as mulheres, encerrando-as em papéis tradicionais e 

cristalizados. Nessa acepção, lamentavelmente, a cidadania iguala totalmente mulheres aos 

homens ou as valoriza pelas suas “distinções essenciais”. Por essa razão, a maioria dos 

feminismos no Brasil tem um compromisso com a cidadania democrática. Nesse sentido, 

defendemos, nesta pesquisa-ação, a apropriação de gênero enquanto categoria analítica, 

proposta por Joan Scott, e uma perspectiva empírica
23

 a partir das realidades e das denúncias 

apresentadas pelas mulheres participantes da pesquisa. 

Com a pesquisa e com todas as denúncias promovidas a partir dela, compreendemos 

a necessidade de desconstrução dos cenários de invisibilidade do gênero nas diferentes esferas 

da sociedade, como nas políticas públicas de educação. A relevância desta questão consiste, 

exatamente, no desafio de diminuição das violências que operam nas sutilezas do machismo 

estrutural e do patriarcado institucionalizado. Para confrontarmos essa invisibilização, o 

contexto político nacional -de projetos como Escola sem Partido e da atual agenda 

governamental para os próximos quatro anos-, nos impulsiona a lutarmos pela consolidação 

das redes de enfrentamento à violência contra a mulher, reconhecendo a necessidade, mais do 

que nunca, de estarmos todas unidas na luta pela garantia a efetivação dos nossos direitos.  

Enquanto perspectiva de reparação, entendemos por toda ação construída com as 

mulheres, o direito a voz e o reconhecimento das falas, afirmações e reafirmações das 

mulheres no âmbito acadêmico e para além dele, na luta e na construção de processos 

                                                 
23

 “Perceber gênero como categoria empírica seria o modo de não tornar invisível o gênero nas diferentes esferas 

da sociedade, como nas políticas públicas de educação e de direitos humanos; seria perguntar como ele é 

experimentado e estruturado em determinada cultura” (AUAD, 2003, p. 141). 
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emancipatórios. Neste processo, a Pedagogia constituiu-se, então, enquanto campo científico 

e social que propõe mediações e colaborações na consolidação de protagonismo social e 

político. Diante disto, pode estabelecer uma agente voltada à transformação social, no sentido 

de desestabilizar os cenários de violência contra a mulher. No âmbito das transformações, a 

proposta de Pedagogia que tentamos construir com esta pesquisa-ação se inscreve nos 

princípios da Educação Popular que, em movimentos, busca promover a liberdade, a 

autonomia e a emancipação dos coletivos sociais que historicamente estiveram em condições 

de opressão pelas lógicas coloniais, patriarcais e capitalistas. 

Por todas as motivações e questões apresentadas, entendemos que a proposta desta 

pesquisa-ação se inscreve em perspectiva de reparação pelos seguintes aspectos, dentre 

outros: a) proposição do tema, pouco discutido nos currículos, nos espaçostempos 

universitários, nas agendas governamentais; b) abordagem metodológica da pesquisa, em 

construir com as mulheres todo o processo e etapas da pesquisa; c) reconhecimento das 

ausências epistêmicas em relação à violência em âmbito doméstico, sobretudo voltadas às 

pautas educativas; d) denúncias em relação às violências produzidas em todas as esferas e 

âmbitos sociais, sejam elas públicos, sejam elas privados; e) esforços na sistematização dos 

objetivos propostos e da informações, pensando-a para além das regras científicas 

estabelecidas pela ciência moderna, mas inscrevendo-a com propósitos sociais e políticos 

voltados aos processos de fortalecimento da autonomia e emancipação das mulheres. 

Com a abordagem metodológica da pesquisa-ação adotada, podemos destacar que 

toda observação participante constitui-se, também, como participação observada. Nesta 

retroalimentação, revela-se os aspectos que potencializam nosso argumento no sentido de 

reparação, de não assumir uma sobreposição em relação às demais pessoas com as quais 

construímos este estudo. Por essas e outras razões, consideramos que as práticas interventistas 

-Manhã Social e do Workshop- se configuram enquanto conquistas em relação aos direitos 

das mulheres, sobretudo neste espaço universitário – Instituto do Noroeste Fluminense de 

Educação Superior (INFES) da Universidade Federal Fluminense (UFF). Tal conquista, pode 

ser compreendida, também, como uma forma de reparação, uma vez que oportunizou 

discussões, diálogos e debates relevantes para as lutas sociais. Da mesma forma, permitiu 

processos de sociabilidades; ou seja, a presença dos corpos, das vozes, das experiências e dos 

pensamentos de mulheres que jamais haviam adentrado neste e em outros espaços 

universitários.  
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No dia de hoje podemos dizer que esta pesquisa-ação, iniciada na disciplina de PPE 

IV -primeiro semestre do ano de 2017-, ultrapassa as limitações de uma disciplina e, portanto, 

inscreve-se enquanto luta diária e constante em nossa atuação enquanto pedagogas. 

Concretiza-se como possibilidade de questionamento de comprometimento da agenda 

governamental da cidade, tendo em vista, que aponta os caminhos possíveis para a construção 

e consolidação de rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Todas as atividades e 

informações obtidas por meio deste trabalho, revelam-nos os elementos sociais, políticos e 

jurídicos favoráveis à construção da referida rede. Principalmente em âmbito jurídico, a 

Constituição Federal de 1998, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Lei n.º 

11.340/06 -Lei Maria da Penha-, entre outros dispositivos, sinalizam os caminhos para 

construção desta rede.  

Todos os documentos anteriormente citados, representam um marco histórico na 

pauta dos direitos humanos e, ao tempo, estabelecem a garantia da dignidade das mulheres, na 

mesma medida em que propõem as vias legais e educativas para romper com o ciclo 

discriminatório de um sistema fundado pelas lógicas do patriarcado. Esse marco, em tentativa 

de reparação, somente foi possível por meio de muita luta dos movimentos feministas e de 

mulheres, para além do comprometimento com a vida humana. Dentro dessa perspectiva de 

reparação, reconhecemos, também, a luta da vereadora Marielle Franco pelos direitos das 

mulheres, em sua luta mediou processos de assessoramento às vítimas na cidade do Rio de 

Janeiro, assim como a consolidação de novas políticas de gênero no Estado.  

Após essas considerações, ainda temos muitos questionamentos, dentre os quais 

podemos destacar: nos caminhos trilhados até este percurso, quais outras possibilidades 

educativas podem desestabilizar as lógicas do patriarcado? Como podemos projetar ações 

pedagógicas voltadas a desarticular o machismo estrutural nos espaçostempos universitários? 

São respostas que buscamos encontrar, devido aos cenários que foram constituídos ao longo 

da pesquisa e que são vividos por milhares de mulheres que já sofreram algum tipo de 

violência, bem como as que estão em situação de violência nos seus lares. Desarticular esse 

ciclo é uma chama que queima no coração de muitas protagonistas sociais que estão nesta 

luta, das muitas mulheres que estão amordaçadas por um sistema que consiste em subjugar 

essa causa. 

Nossa contribuição à ruptura dessa mordaça, com esta pesquisa-ação, consiste em 

criar e estabelecer caminhos pedagógicos na garantia da equidade de gênero, na criação, na 

defesa e na ampliação de direitos para as mulheres. Assim sendo, a presente pesquisa persiste 
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em comprometer-se, dentro e fora do espaço universitário, principalmente com as seguintes 

pautas: a) manter a responsabilidade social e política em confrontar a problemática; b) lutar 

pelos direitos das mulheres em todas as esferas da sociedade; c) questionar os processos 

iníquos impostos pela lógica do patriarcado, sobretudo no campo social, político, econômico e 

ambiental; d) confrontar a dominação masculina presente no currículo do curso de Pedagogia; 

e) reivindicar a representatividade das mulheres em todos os segmentos sociais, políticos, 

econômicos e ambientais; f) defender o direito às decisões referentes ao próprio corpo e às 

questões de saúde; g) demandar assistência às mulheres vítimas de violência no âmbito 

universitário; h) sugerir e participar do processo de construção e fortalecimento da rede de 

enfrentamento à violência contra as mulheres. 

Nesta parte conclusiva do estudo, revisitamos os argumentos que nos conduziram na 

elaboração das nossas reflexões; ou seja, a pesquisa-ação enquanto espaçotempo de 

construção epistêmica, de denúncias e de reparação. Para além de todas as questões 

apresentadas e discutidas, resgatar o assassinato da vereadora Marielle Franco, que permanece 

até o momento sem conclusão da investigação criminal, como consequência, também, do 

patriarcado institucionalizado, dos interesses políticos e econômicos impostos pela lógica 

neoliberal. A execução da vereadora reflete as concepções inscritas nos processos de 

dominação; ou seja, fundamentada no capitalismo, no colonialismo e no patriarcado, 

enquanto instâncias que viabilizam e potencializam as desigualdades econômicas, as 

iniquidades entre os gêneros, e étnico-raciais. Todas essas instâncias descaracterizam e 

desarticulam as lutas das mulheres pela equidade de gênero; pelos seus direitos, vozes e vidas 

que, muitas vezes, são roubadas. Em resposta contra-hegemônica, mudamos os sentidos, 

unimo-nos e propomos, com a Pedagogia, outras formas de pensar e projetar processos de 

lutas emancipatórias. 

 

Nenhuma a menos! Marielle Vive.  
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ANEXOS 

 

 
Foto do CRAS – Cidade Nova. Fonte: arquivo pessoal. 

  

 

 
Campanha para arrecadação de roupas para o evento da manhã social. Fonte: elaboração nossa. 
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Banner do evento Manhã Social Extensiva. Fonte: elaboração nossa. 
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Programação do evento Manhã Social Extensiva. Fonte: elaboração nossa. 
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Banner para divulgação do evento na parte da noite. Fonte: elaboração nossa. 
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Folder Lei n.º 11.340/06 – Maria da Penha. Fonte: elaboração nossa. 
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Fotos das panfletagens nos bairros. Fonte: arquivo pessoal. 
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Fotos Manhã Social Extensiva. Fonte: arquivo pessoal. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Concordo em participar, como voluntário, do estudo que tem como pesquisadora 

responsável a aluna de graduação Mariana Santiago Tavares Corrêa, do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal Fluminense do Instituto do Noroeste Fluminense de 

Educação Superior, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Francisca Marli Rodrigues de Andrade. No 

que pode ser contatada pelo e-mail mariana_santiago_tavares@hotmail.com e pelos telefones 

(22)98155-9781 e (22) 38533231. Tenho ciência de que o estudo tem em vista realizar uma 

entrevista, visando, por parte da referida aluna a realização de um trabalho de conclusão de 

graduação intitulado “EDUCAÇÃO EM MOVIMENTOS: CONTRIBUIÇÕES DA 

PEDAGOGIA NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA”. O objetivo 

central do estudo é: Analisar as contribuições da Pedagogia na construção de processos de 

intervenções educativas de enfrentamento à violência doméstica, a partir do Instituto do 

Noroeste Fluminense de Educação Superior da Universidade Federal Fluminense, na cidade 

de Santo Antônio de Pádua-RJ. E como benefícios esperados este estudo tem como finalidade 

coibir a violência contra mulher na referida cidade. 

Minha participação consistirá em conceder uma entrevista que será gravada e transcrita, a 

partir da experiência vivida durante a disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino IV, cursada 

no ano de 2017. Entendo que esse estudo possui finalidade de pesquisa acadêmica, que os 

dados obtidos poderão ser divulgados para fins científicos e de estudo (artigo, livros, slide e 

transparência), sendo a pesquisa de risco mínimo. A aluna providenciará uma cópia da 

transcrição da entrevista para meu conhecimento. Além disso, sei que posso abandonar minha 

participação na pesquisa quando quiser e que não receberei nenhum pagamento por esta 

participação. Depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, 

riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha 

imagem e/ou depoimento, especificado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), AUTORIZO, através do presente termo. 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

 

Santo Antônio de Pádua, ___ de _________ de 2018. 


