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RESUMO 

 

Esta monografia apresenta um estudo de caso sobre “uma mulher na política”: Marina Silva. 

Para a análise recupero a noção de “identidades estratégicas” - introduzida por Gabriela 

Scotto ao analisar uma campanha eleitoral à prefeitura de Rio de Janeiro da candidata 

Benedita da Silva. O objetivo deste trabalho é refletir sobre as relações entre gênero e política, 

sejam sociais ou de poder, sendo a política um espaço predominantemente masculino e de 

difícil participação para as mulheres. Apresentam-se dados do Tribunal Superior Eleitoral-

TSE das eleições de 2014, e dois relatos etnográficos que permitem refletir sobre preconceito 

de gênero e violência doméstica.  

 

Palavras- chave: Marina Silva. Identidade. Mulher na política. Gênero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This monograph presents a case study about “a woman in politics”: Marina Silva. For the 

analysis I am based on the notion of "strategic identities" ntroduced by Gabriela Scotto when 

analyzing an electoral campaign of another woman in politics, Benedita da Silva. The 

objective of this study is to reflect on the relations between gender and politics, defining 

politics as a predominantly masculine space, where is difficult for women to participate in. 

Data from the Superior Electoral Tribunal (TSE) of the 2014 elections are presented, and two 

ethnographic reports that approach gender discrimination and domestic violence. 

 

Palavras- chave: Marina Silva. Identity. Woman in politics. Gender.  
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INTRODUÇÃO  

 

Nas Ciências Sociais analisar as relações entre sociedade e política (entendendo que a 

política é parte da sociedade e não uma esfera autônoma) é uma das questões importantes 

como campo de estudo. Principalmente quando se trata de analisar a participação da mulher 

na política. Essa participação, segundo evidenciam os dados estatísticos do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), é desigual em relação à do homem; por exemplo, as eleições de 2014 podem 

confirmar através dos dados a diferença da quantidade de candidaturas femininas e 

masculinas, pois em todo o Brasil foram ao total de 25 mil candidatos, sendo 7.407 do sexo 

feminino. Essa diferença aumenta ainda mais quando comparamos quantas foram as mulheres 

que de fato foram eleitas. Durante essas eleições, três mulheres e oito homens concorreram ao 

cargo de presidência da república, Marina Silva foi uma das candidatas ao cargo e tem papel 

de destaque nesse trabalho.  

O meu interesse em analisar a trajetória da Marina Silva e a importância da participação 

da mulher na política, foi inicialmente despertado, durante a minha infância, quando observei 

a ausência da participação feminina nas eleições municipais da cidade Ponta Porã- MS. A 

observação me levou a ingressar no curso de Ciências Sociais, na Universidade Federal 

Fluminense (UFF). A escolha específica da Marina Silva, como caso para pensar nessas 

questões foi devido ao interesse pela sua trajetória e ao fato dela ter lançado sua candidatura 

ao maior cargo eleitoral: a presidência. 

O objetivo deste trabalho é estudar gênero e política, e suas relações sejam sociais ou 

de poder, através da análise biográfica da Marina Silva, abordada como “uma mulher na 

política”, um espaço predominantemente masculino e considerado de difícil participação 

feminina. Não descarto o aumento da participação política das mulheres, atualmente. Os 

valores e as representações sociais presentes na sociedade brasileira, mais especificamente no 

campo religioso e familiar, que consideram o espaço político como não pertencente às 

mulheres, ainda é fortemente presente. Principalmente referente às mulheres que lançam suas 

candidaturas com o objetivo de representar determinados grupos ou movimentos sociais. 

 Na década de 1980, durante o período da chamada “redemocratização” no Brasil, o 

movimento feminista se relacionara com os setores populares, as mulheres acadêmicas que, 

até esse momento, se reuniam nas universidades com o objetivo de discutir o papel da mulher 

no espaço público e político, deixam de se limitar ao espaço acadêmico, e expandem suas 

discussões para os demais grupos sociais de cada região do país. Também se incluíram mais 

temas, como: violência, sexualidade, direito ao trabalho, a terras, a saúde, racismo... O 
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vinculo do movimento feminista com as camadas populares proporcionara às mulheres dessas 

camadas novos conhecimentos e formas de agir.  

Mas retomando, quem é Marina Silva? A pergunta me incentivou a buscar 

informações sobre essa mulher, com o objetivo de conhecer sua vida. Foi necessário recorrer 

às leituras de homepage e livros biográficos sobre a candidata, como por exemplo, o livro 

escrito pela jornalista Marília de Camargo César (2010), cujo nome é “Marina- A vida por 

uma causa” que foi considerada fonte confiável para obter as informações sobre a Marina. A 

confiabilidade do livro pode ser confirmada na introdução do livro que Marília César escreveu 

sobre o dia em que apresentou a proposta da editora a Marina, o objetivo da editora era 

elaborar um livro sobre a vida da candidata presidencial em 2010, com o argumento de ser um 

livro de “reportagem” e “sem grandes pretensões”, pois Marina já recusou outras propostas de 

livros biográficos, filmes e documentários sobre sua vida.  

Segundo César (op.cit), quando propôs a Marina o livro, a atitude da candidata foi 

consultar a bíblia antes de aceitar a proposta, por que ela não concordava como algumas 

pessoas que tentavam escrever a sua biografia. Marina aceitou esse tipo de biografia, mas 

como “uma mulher religiosa”, primeiro consultou a bíblia, com a finalidade de buscar uma 

orientação espiritual, o que – segundo a candidata - foi confirmado ao ler Salmos número 

nove, que diz: “contarei todas as tuas maravilhas”, a interpretação referente aos escritos de 

Davi, foi que ela precisava compartilhar para o mundo as experiências pessoais de sua vida 

para a glorificação de Deus. O livro é citado no site oficial da Marina Silva, para aqueles de 

desejam conhecer sua vida.  (CÉSAR, 2010). 

Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima, mais conhecida como Marina Silva 

nasceu em 1958, na pequena comunidade chamada colocação Breu Velho, no Seringal 

Bagaço, no Acre. Aos 16 anos saiu da casa do seu pai e foi morar na capital do Acre, Rio 

Branco para cuidar da sua saúde e estudar. A carreira política começou na década de 80 e foi 

eleita em 1988 a vereadora mais bem votada de Rio Branco, pelo Partido dos Trabalhadores 

(PT). Em 2010 pelo Partido Verde (PV) foi candidata pela primeira vez ao cargo presidencial, 

após a tentativa de criar um novo partido Rede Sustentabilidade (REDE) que não foi 

oficializado pela Justiça Eleitoral, concorreu novamente ao cargo de presidente da republica 

em 2014 pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). 

O conceito de identidade contribui a compreensão o objeto de análise desta pesquisa, 

devido à relação de tempo e espaço, a mudança da Marina da área rural para a área urbana e o 

tempo de dedicação ao estudo, que a introduziu a militância em defesa da floresta, juntamente 

com nomes conhecidos como Chico Mendes. Essa mudança de cidade e o tempo morando na 
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capital do Acre contribuíram para que Marina fosse reconhecida por suas “identidades” 

atualmente. 

O conceito “identidades”, apresentado no livro “A identidade cultural na pós-

modernidade”, de Stuart Hall (2011), me ajudou a compreender que a pessoa, à medida que 

vai chegando à vida adulta, adota comportamentos, ações e identidades diferentes. A essência 

do Eu na construção da identidade pode ser totalmente centrada e unificada. 

Segundo Hall, conforme o mundo se “moderniza”, as identidades ficam mais 

complexas. Surge, na consciência do individuo, o sentimento de “essência do seu interior” 

como determinante da sua identidade. Contudo o sujeito não é autônomo e autossuficiente, 

mas é formado por sua convivência com outras pessoas; essa é noção do sujeito sociológico. 

O chamado “sujeito pós-moderno”, não tem mais uma identidade fixa e unificada, não é 

definido biologicamente, mas historicamente. Em momentos diferentes o sujeito assume 

identidades diferentes. Para Hall nas Ciências Sociais o conceito ainda é muito complexo, 

sendo pouco compreendido e pouco desenvolvido na área. 

Por sua vez, segundo a antropóloga Ruth Benedict (2000), há padrões de 

comportamentos e costumes na cultura, que são transmitidos para o individuo desde o seu 

nascimento. Diferenciando-se da concepção de identidade que Hall apresenta, Benedict nos 

transmite que a sociedade não muda com a modernidade. Mas o ponto central entre os dois 

são as heranças culturais que são transmitidas ao ser humano, em Hall com a globalização os 

indivíduos foram adquirindo conhecimento de diversas culturas de diferentes sociedades. 

   No trabalho de dissertação de mestrado de Maria Gabriela Scotto (1994) com o 

título, “Representação e Apresentação: Uma análise da campanha de Benedita da Silva para a 

prefeitura do Rio de Janeiro”, as “identidades” que Scotto apresentou da Benedita da Silva, 

que foi candidata à prefeita do Rio de Janeiro nas eleições municipais de 1992, foram 

destacadas durante a campanha, principalmente quando a candidata relatava em seus 

discursos sobre a sua origem social, para alcançar os grupos considerados excluídos na nossa 

sociedade, considerando o seu discurso como estratégia para conseguir votos de mulheres, 

negros e favelados, fazendo com que estes grupos se sentissem representados na política 

brasileira se Benedita fosse eleita.  

As “identidades” presentes na Marina Silva, de “mulher, ambientalista e religiosa” se 

articularam como as identidades da Benedita da Silva, de “mulher, negra e favelada” pode ser 

considerada como estratégia de campanha, onde as mulheres, os ambientalistas e os 

religiosos, poderiam se considerar representados politicamente se Marina fosse eleita nas 

eleições presidenciais de 2014. 
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O trabalho apresenta discussão teórica com diversos pesquisadores sobre gênero: 

antropólogos da Escola da Cultura e Personalidade como Margaret Mead (2000) e Ruth 

Benedict (2000), além de outros autores como Pierre Bourdieu (1998) e Françoise Héritier 

(1989).  

No primeiro capítulo apresento à trajetória de vida da Marina Silva, através de uma 

pesquisa biográfica, onde procuro identificar a identidade da Marina, de 

“mulher”,”ambientalista” e “religiosa”, na tentativa de relacionar com a dissertação de 

mestrado de Gabriela Scotto (1994), que influenciou o trabalho, devido à apresentação das 

“identidades” da Benedita da Silva, como “uma mulher que deu certo”. 

No segundo capítulo é abordada à discussão teórica sobre gênero e sobre o lugar 

subordinado da mulher na nossa sociedade ocidental, definida com características que a 

desvalorizam em relação ao homem. Especificamente na sociedade brasileira, colonizada 

através de um sistema patriarcal que carrega suas heranças até nos dias de hoje e, reflete na 

política. Após a discussão teórica sobre o conceito, apresento o contexto histórico do 

movimento feminista e, suas conquistas para que a mulher ingressasse na política, com isso 

apresento dados do TSE sobre o lançamento das candidaturas femininas nas eleições de 2014.  

Duas etnografias que nos falam sobre relações de gênero são desenvolvidas no terceiro 

capítulo desse trabalho. A primeira apresenta uma análise sobre o discurso de senso comum 

do campo religioso em relação a uma citação de um trecho do livro “O segundo sexo” de 

Simone de Beauvoir (1967) compartilhado no perfil do Facebook do professor universitário 

cristão, que desencadeou séries de reações e comentários do seu grupo de amigos cristãos, 

especificamente “evangélicos” na rede social. A seguir apresento uma etnografia de uma 

situação de violência domestica. As duas apresentam discursos de preconceito de gênero, e 

uma em relação à participação da mulher na política. 

Contudo esse trabalho foi realizado com o intuito de apresentar as dificuldades que as 

mulheres enfrentam para ingressarem na política, e a importância da representação da mulher 

nesse espaço. O trabalho também tem como objetivo responder as perguntas que surgiram 

antes de realizar a pesquisa como: “A política ainda é um espaço masculinizado?”, “A mulher 

ainda não é reconhecida nesse espaço ou a situação mudou?”, “ O preconceito de gênero na 

política ainda existe?”. Com isso, o método privilegiado para responder essas questões foi a 

partir de uma análise biográfica de uma mulher na política, Marina Silva, da discussão teórica 

sobre o conceito de gênero, de dados do TSE e de abordagem etnografia sobre o preconceito 

de gênero e violência contra mulher. 
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     Não gostaria de terminar sem antes mencionar sobre que o tema desta pesquisa me fez 

refletir sobre a minha trajetória na UFF. Acredito que seja relevante mencionar meu 

crescimento na vida acadêmica, pois quando ingressei na universidade me deparei com 

grandes desafios, principalmente perante “a escrita”. As atividades desenvolvidas durante o 

curso contribuíram para o crescimento e para o amadurecimento pessoal e acadêmico, tendo 

como resultado a capacidade de ler o mundo social a partir das leituras dos textos propostos 

nas disciplinas do curso.   

Os momentos de conversas com os colegas de curso e com os professores favoreceram 

também para a compreensão e desenvolvimento das pesquisas. No ensino médio um professor 

de sociologia, que pouco falou sobre essa ciência, proferiu a consequência do curso na vida do 

estudante, ou melhor, do futuro cientista social, o nosso olhar sobre o mundo fica diferente. 
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CAPÍTULO 1 – MARINA SILVA 

1.1 A TRAJETÓRIA DE MARIA OSMARINA MARINA SILVA DE VAZ LIMA 

Restabelecer a trajetória pessoal e política da Maria Osmarina Marina Silva Vaz de 

Lima mais conhecida como Marina Silva será complexa e desafiadora, principalmente por ser 

uma figura pública muito conhecida nacional e internacionalmente, também devido à 

quantidade de informações. Gabriela Scotto (1994) se deparou com o mesmo desafio ao 

escrever a biografia da Benedita da Silva na dissertação de mestrado. Para esse capítulo foram 

coletadas informações sobre a Marina, que será reconstruída através do acesso a sites (blog’s, 

youtube...), além das revistas e biografias que foram descobertas durante a pesquisa.  

O livro mais utilizado para a coleta de dados para essa investigação foi a de Marília de 

Camargo César (2010) que forneceu dados mais detalhado sobre a Marina, César escreveu o 

livro abordando entrevistas realizadas com a Marina e com pessoas que vivenciaram 

momentos que marcaram sua trajetória, seja ela pessoal ou política.  

Nesse primeiro capítulo serão abordadas algumas informações biográficas da Marina 

Silva, que são apresentadas como estratégias de campanha, permitindo situá-la socialmente, a 

construção da sua imagem quanto candidata, por exemplo, as identidades que serão abordadas 

aparecem em seu perfil, mas não foram usadas como slogan de campanha eleitoral. 

O fato de querer conhecer uma pessoa faz com que o interessado busque informações 

sobre a pessoa a ser conhecida, assim como essa pesquisa, primeiramente preciso buscar 

informações sobre Marina para que a pergunta “quem é Marina Silva?” seja respondida. 

 

*** 

 

Filha de seringueiros nordestinos, pai Pedro Augusto da Silva e a mãe Maria Augusta 

da Silva, Marina Silva1 nasceu 8 de fevereiro de 1958 em uma pequena comunidade chamada 

colocação Breu Velho, no Seringal Bagaço, no Acre, nas mãos da sua avó paterna dona Julia 

da Silva, que era parteira. Seus pais tiveram onze filhos, mas três morreram vitimas de 

malária.  

Na primeira conferência de gênero da Americas Society/Council of the Americas 

realizada no Brasil, Marina Silva falou para uma plateiacomposta por várias mulheres em São 

                                                             
1 A informação sobre a origem da família da Marina é fragmentada, segundo a revista Época 17 de agosto de 

2009. Nº 587, a família da Marina é descendente de escravos e portugueses, tanto da família paterna, quanto da 

família materna.  
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Paulo, no dia 19 de março de 2015. A palestra foi filmada e postada no youtube2. Durante a 

palestra Marina afirmou que sua família é matriarcal e exemplificou que seu pai não fazia 

negócios sem conversar com a sua mãe, pois é importante às mulheres participarem das 

decisões na sua família. 3  

Ao relatar a história da sua origem, Marina fala sobre as diferenças que encontrou 

quando saiu da “floresta” para a “cidade” (o termo “cidade” e “floresta” usado por Marina 

designa a zona rural, Seringal Bagaço e a zona urbana, Rio Branco, ambos pertencem ao 

estado do Acre), declarando que não conhecia o preconceito racial e de gênero, enquanto 

residia no Seringal Bagaço porque sua família, principalmente sua mãe ficava muito feliz 

quando os filhos nasciam negros, pois o senhor Pedro é negro. Quando foi para Rio Branco se 

deparou com um ambiente muito diferente do seu ambiente familiar, principalmente em 

relação com os estigmas presentes na nossa sociedade. 

Na palestra Marina continuou falando sobre a experiência familiar que foi transmitida 

através do método narrativo. A pessoa que mais ensinou Marina foi sua avó dona Julia, que 

como parteira, ficava dez dias nas residências das mulheres que acabavam de terem seus 

filhos, todo o serviço prestado a essas mulheres não era cobrado valor monetário, somente 

pedia para que fosse chamada de comadre e/ou avó, pelas crianças. O pai da Marina também 

foi citado na palestra por seu trabalho prestado à comunidade, devido o seu conhecimento em 

contas e aplicar injeções. 

 O senhor Pedro era seringueiro e caminhava 7 km para cortar às arvores e mais 7 km 

para voltar colhendo o látex, no total eram 14 km de caminhada por dia, além disso, dedicava 

o final de semana para ajudar os demais seringueiros que eram analfabetos a contarem seus 

saldos para que não fossem enganados por seus patrões. Marina destaca durante a palestra que 

esse período era de sistema semi- escravidão, quando alguém ficava enfermo senhor Pedro era 

solicitado para aplicar a injeção (Injeção antiga de vidro), já sua mãe costurava fazendo 

vestidos (para casamentos, primeira comunhão...) e também não cobrava.  

                                                             
2. AMERICA SOCIETY/ COUNCIL OF THE  AMERICAS. Marina Silva - Empoderamento Econômico das 

Mulheres no Brasil. Youtube. Disponível em:  <https://www.youtube.com/watch?v=m3bxuom61AI >. Acesso 

em: 05 de set. de 2015 

3. Americas Society (AS) é um fórum dos Estados Unidos da América (EUA) dedicado à educação, ao debate e 

ao diálogo nas Américas. 

O Council of the Americas (COA) é uma organização internacional de negócios cujos membros – segundo a sua 

apresentação. “compartilham um compromisso econômico e social, os mercados abertos, o Estado de Direito e a 

democracia em todo o Hemisférico Ocidental”. 

AMERICA SOCIETY/ COUNCIL OF THE AMERICAS (AS/COA). About AS/COA. Disponível em: < 

http://www.as-coa.org/about/about-ascoa>. Acesso em: 05 de set de 2015  

 

https://www.youtube.com/watch?v=m3bxuom61AI
http://www.as-coa.org/about/about-ascoa
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Marina Silva se intitula de pragmática devido à experiência familiar, que para ela “são 

fios que teceram a sua trajetória” 
4
 (Principalmente a estrutura matriarcal presente na sua 

família), mas não descarta que é essencial que o ser humano tenha sonhos, isso também foi 

ensinado no seu ambiente familiar.  

E sobre os sonhos? Marina Silva sonhava em ser freira e sua avó aconselhava que para 

ser freira ela não pudesse ser analfabeta, a vontade de ler começou a acompanha-la.  Aos 15 

anos ficou órfã de mãe, a senhora Maria Augusta faleceu aos 36 anos, vítima de aneurisma. 

Com 16 anos Marina começou o seu histórico de doenças que afeta sua vida até hoje, contraiu 

hepatite, a primeira das três de que foi acometida, além disso, contraiu também cinco malárias 

e uma leishmaniose. Em busca de tratamento Marina pediu a seu pai para morar na capital do 

Acre, ele consentiu o desejo da filha.  

Em 1973, Marina saiu de sua residência no Seringal para residir na casa de sua tia 

paterna Maria Bita, residiu aproximadamente dois meses, pois devido à quantidade de 

parentes na residência, foi para casa de seus tios maternos, tia Mariquinha e tio Aurélio. O 

objetivo era cuidar da sua saúde, mas também aproveitou a mudança para lutar por seus 

sonhos, ingressou na vida religiosa e introduziu nos estudos. Para se sustentar na capital, 

começou a trabalhar como empregada doméstica ficou no emprego seis meses, o trabalho não 

prejudicou seu desempenho nos estudos que progrediu rapidamente, Marina foi alfabetizada 

em 10 anos. 

Enquanto Marina iniciava seus estudos, o estado do Acre passava por grandes 

mudanças sociais. Á medida em que adquiria conhecimentos na escola e praticava suas 

atividades religiosas, o governo do Acre vendia suas terras para grandes pecuaristas que 

compravam essas terras por preço insignificante. 

A crise da borracha foi à propulsora que desencadeou a venda desses territórios. A 

crise surgiu por motivo da baixa competitividade e o endividamento dos patrões seringalistas. 

Consequentemente os fazendeiros enviavam seus ‘peões’ para fazerem uma “limpa” na 

região, essa “limpeza” era a destruição da floresta e a retirada dos seringueiros de suas 

residências, muitos dos que dependiam da floresta foram mortos por resistir às ordens dos 

fazendeiros. 

                                                             
4 A frase em itálico foi mencionada por Marina Silva na palestra organizada pela America Society (AS)/ Council 

of the  Americas que foi divulgada no Youtube.   
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O contexto histórico do estado do Acre facilita a compreensão do ingresso à militância 

na vida da Marina Silva. Por isso antes de escrever sobre o ingresso na vida política é 

necessário escrever sobre o seu ingresso na militância pela floresta, pois a sua militância 

proporcionou conhecer um novo ambiente, que foi a política- partidária.  

Os planos da Marina caminhavam como fora planejado por ela, já havia ido ao médico 

para cuidar da sua enfermidade que chamava de “tristeza”, ingressou nos estudos no último 

trimestre do ano de 1975, no Colégio Natalino de Sileira Brito através de um programa de 

alfabetização de adultos, do governo brasileiro conhecido como Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (Mobral), com três meses para a conclusão do curso, Marina conseguiu 

concluir o primário, ingressando para a primeira serie do segundo grau em 1976, ano que 

começou a vida religiosa, com as irmãs da Casa Madre Elisa.  

O bispo de Rio Branco, dom Moacyr Grecchi conhecido por se alinhado à chamada 

Teologia da Libertação rezava missa no convento.
5
 César (2010) escreveu um depoimento da 

Marina que relata a fama de comunista do dom Moacyr, essa fama o então bispo não 

carregava sozinho seus companheiros Chico Mendes, João Maia, Clodovis Boff e Leonardo 

Boff (Irmãos Boff conhecidos como irmãos da Teologia da Libertação) também tinham a 

mesma fama no convento em que Marina residia.  

Marina relembra: 

Ouvir as críticas aos irmãos da Teologia da Libertação e a dom Moacyr, tachando-os 

de comunistas, me dava certa tristeza. Pessoas como dom Moacyr, Chico Mendes e 

João Maia, que na época era advogado da Comtag (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura), eram tidas por más. Numa época de muitos 

assassinatos e violência, eles defendiam os seringueiros, que estavam sendo 

expulsos de suas terras, dos fazendeiros. Eu pensava: “essas pessoas defendem os 

seringueiros e os índios, e estão dizendo que são pessoas más porque são 

comunistas. Por que são más se defendem a gente? Por que ficar do lado dos 

fazendeiros é ser gente boa e correta?” Pensava então que os comunistas é que 

deveriam ser bons porque estavam lutando por justiça. (CÉSAR, 2010, p. 61-62) 

 

 

                                                             
5 A Teologia da Libertação é definida na nota de rodapé do livro da César (2010): 

“Corrente teológica que abrange diversas teologias cristãs desenvolvidas no Terceiro Mundo ou nas periferias 

pobres do Primeiro Mundo a partir dos anos 1970. Desenvolvida inicialmente na América Latina, baseia-se na 

opção pelos pobres, contra a pobreza e por sua libertação.” (WIKIPEDIA APUD CÉSAR, 2010 

http://pt.wi9kipedia.org/wiki/Teologia_da_liberta%C3%A7%C3%A3o) (N. do E.) 

Acrescento que a Teologia da Libertação relaciona passagens bíblicas, principalmente os ensinamentos de Jesus 

(Novo testamento) com grandes filósofos e cientistas sociais, como o Karl Marx. 
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Os comentários das freiras na igreja despertou a curiosidade em Marina de buscar 

conhecimento sobre os ensinamentos dos irmãos da Teologia da Libertação e do dom Moacyr 

Grecchi. Na igreja ela viu um cartaz, na sacristia, sobre o curso de Liderança Sindical Rural, 

que contava com a presença do Clodovis Boff e Chico Mendes, como as indagações a respeito 

do tema sobre os seringueiros e a fama dos alinhados a Teologia da Libertação de comunista, 

Marina se inscreveu no curso, a primeira aula foi teórica, baseado em passagens bíblicas e 

com as relações sociais.
 6

  

Marina observou que algo estava errado, pois as irmãs enxergavam o comunismo 

como algo ruim, no entanto aprendeu no curso que o cristianismo deveria ter caráter 

transformador da realidade social, a ponto de desempenhar- se para melhorar essa realidade, 

esses ensinamentos apresentavam uma concepção diferente do que as irmãs comentavam.  

  Dom Moacyr foi um influenciador muito forte nas escolhas da vida da Marina que a 

fez mudar de seu objetivo inicial, segundo César (2010, p.61) “pode se afirmar que sua 

desistência da vida monástica deu-se a influência do arcebispo, primeiramente e mais tarde a 

Chico Mendes”. Para Marina se o que os alinhados a Teologia da Libertação apresentavam 

nas missas e ensinavam no curso era comunismo (o que seria para ela justiça), então começou 

a se considerar uma comunista. 

A amizade com Chico Mendes começou durante a finalização do curso, pois o grupo 

de alunos tinha como tarefa ilustrar os conceitos aprendidos no curso, Marina apresentou 

versos de literatura de cordel, sua apresentação chamou a atenção de Chico Mendes que 

gostou muito, no final da apresentação, Chico foi até ela e lhe perguntou se estava 

familiarizada com o movimento dos seringueiros e com o trabalho do sindicato, logo 

aproveitou e a convidou para visitar a cidade de Xapuri, onde ele residia
7
. 

                                                             
6 César (2010) escreve que a passagem bíblica apresentada no curso se encontra no livro de Mateus capítulo 25, 

do versículo 35- 40. Através desse texto bíblico Marina relacionou os ensinamentos de Jesus com o comunismo.  

7 Francisco Ales Mendes Filho, conhecido como Chico Mendes é reconhecido mundialmente por sua luta pelos 

seringueiros e pela floresta, contra grandes fazendeiros e madeireiros. Aprendeu a ler e a escrever com Fernando 

Euclides Távoa, um comunista que compartilhou seus conhecimentos na luta pelos seus ideais comunistas, 

levando Chico Mendes ao "caminho que o levaria a se interessar pelos destinos do planeta e da humanidade." 

(PORTO-GONCALVES)   

 Militou com as Comunidades Eclesias de Base (CEBs) e em conjunto fundaram o primeiro Sindicato de 

Trabalhadores Rurais no Acre, em Brasiléia, no ano de 1970.  Organizaram o primeiro "empate" no Seringal 

Carmem, a cada empate organizado nos seringais era fortalecida a identidade dos seringueiros, o que chamou a 

atenção de todo o Brasil. Foi dirigente nacional da Central Única dos Trabalhadores, do Partido dos 

Trabalhadores e do Conselho Nacional dos Seringueiros. Reconhecido mundialmente pelo seu trabalho, Chico 

Mendes ganhou em Londres, o Prêmio Global 500 da ONU e a Medalha da Sociedade para Um Mundo Melhor, 

em Nova Iorque,em 1987, e o título de Cidadão Honorário da cidade do Rio de Janeiro, em 1988. Chico Mendes, 
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Um ano após curso realizado com Clodovis Boff, prestes a viajar para o estado do Rio 

de Janeiro, á Casa das Servas de Maria, para fazer seus votos iniciais e depois seus votos 

perpétuos, se tornando freira finalmente, Marina Silva sentia que o seu sonho não era mais o 

mesmo. Com isso relatou a madre superiora que não tinha vocação religiosa. 

Ao sair do convento retornou para a casa de seu tio Aurélio, com objetivo de estudar 

mais, ingressou no curso convencional do segundo grau, pago pelo tio, para aperfeiçoar o 

pouco conhecimento adquirido no supletivo. 

 Dedicou- se com mais tempo ao trabalho nas Comunidades Eclesias de Base (CEBs), 

apoiando ás famílias carente da periferia. Marina assumiu a coordenação das CEBs, na 

Paróquia do Cristo Ressuscitado, com sua intensa participação estava cada vez mais se 

identificando com o movimento social. 

Durante sua dedicação na CEBs, Marina foi diagnosticada com cirrose e hepatite. Para 

o médico, ela não tinha muito tempo de vida. Mesmo fraca e debilitada assinou o termo de 

responsabilidade para sair do hospital, pois acreditava que se ficasse na ala dos indigentes no 

hospital, em Rio Branco, a sentença de morte declarada pelo medico se cumpriria. Assim que 

saiu do hospital foi pedir ajuda ao dom Moacyr na igreja, que conseguiu uma vaga no 

Hospital São Camilo, em São Paulo. A passagem somente de ida foi comprada com ajuda do 

pai que vendeu porcos, galinhas, feijão... Além dos tios e primos que doaram dinheiro. 
8
 

Os médicos do hospital em São Paulo descobriram que a hepatite deixou sequelas no 

corpo da Marina, com isso não produzia enzimas digestivas. Receitaram Plasil e mudanças no 

hábito alimentar. Com seu histórico de enfermidade sua alimentação é restrita até hoje, não 

pode comer carne vermelha, frutos do mar e laticínios. 

Após a recuperação, retornou aos movimentos sociais, principalmente depois de 

encontrar um cartaz em frente à prefeitura sobre um curso de teatro, entrou em contato através 

de uma ligação e se inscreveu no curso. O teatro proporcionou contato com pessoas com 

conhecimentos e posicionamento político, devido à atmosfera da ditadura militar no Brasil. 

No começo da década de 80, Marina se casou pela primeira vez, com Raimundo 

Gomes de Souza e também ingressou na Universidade Federal do Acre (UFCA), para o curso 

de História. Raimundo Souza era vigilante na Assembleia Legislativa em Rio Branco, eles 

começaram o relacionamento após a jovem pedi-lo para desenhar cartazes para um trabalho 

                                                                                                                                                                                              
foi assassinado com um tiro no peito, por homens ligados à União Democrática Ruralista (UDR), em 22 de 

dezembro de 1988  

 
8 No livro César não menciona como Marina voltou de São Paulo. 
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de conscientização social da CEBs, dessa união que durou cinco anos, tiveram dois filhos 

Shalon e Danilo. 

 Nos últimos meses de gestação da primeira filha Shalon, Marina começou o curso de 

História na UFCA, já militando juntamente com Chico Mendes ao Partido Revolucionário 

Comunista (PRC). Foi convocada para se candidatar a presidência do Diretório Central de 

Estudantes (DCE), ligada ao PRC pela corrente “Caminhando”, concorrendo com os 

alinhados ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB), com a corrente “Viração”, o representante 

dessa chapa foi Marcos Afonso que foi o vencedor da eleição para o DCE.  

Marina fazia parte do movimento estudantil na universidade, durante sua militância 

conheceu o segundo marido, Fábio Vaz que na época era estudante de Biologia e militante do 

PRC. O relacionamento começou na década de 80, mas se casaram no civil no ano 2000, 

nessa relação Marina teve duas filhas Moara e Mayara. 

Com o surgimento do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre, membros do PRC 

mudaram para o novo partido, pois o PT estava alinhado com as CEBs, os sindicatos dos 

trabalhadores e com os universitários da “esquerda”. 

A relação com o Chico Mendes foi tão importante ao ponto de militarem em defesa da 

floresta Amazônica juntos. Marina participou de empates, que foi uma tática dos seringueiros 

que chamou a atenção de todo o país, tanto para aqueles que desejavam se associar a luta dos 

seringueiros, mas também aos poderosos e como os fazendeiros que não tinham interesse que 

essa tática avançasse. 
9
 

Junto com Chico Mendes fundou, em Rio Branco, uma sede da Central Única de 

Trabalhadores (CUT). Mendes era coordenador da central e Marina, a vice. Sua militância no 

movimento estudantil, na universidade e nas CEBs, a tornava mais conhecida. Segundo César, 

Marina conquistou mais espaço ao aderir á Associação dos Professores do Acre (Aspac), que 

mais tarde viria a se tornar Sindicato de Professores do Estado do Acre.   

A trajetória política partidária começou com a filiação de Marina e Chico Mendes com 

o PT, na década de 80. Os dois se candidataram na mesma chapa para a eleição de 1986, 

Marina foi candidata à deputada federal, ficando entre os cincos candidatos mais votados, mas 

não assumiu a vaga porque o PT não alcançou o quociente eleitoral mínimo exigido e Mendes 

que também foi candidato, mas para a vaga de deputado estadual, não foi eleito.  

                                                             
9 O empate consistia na reunião de homens, mulheres e crianças, sob a liderança dos sindicatos, para impedir o 

desmatamento da floresta, prática que se tornaria emblemática da luta dos seringueiros. Nos empates alertavam 

os 'peões' a serviço dos fazendeiros de gado, geralmente de fora do Acre, que a derrubada da mata significava a 

expulsão de famílias de trabalhadores, convidava-os a se associar à sua luta oferecendo 'colocações' e 'estradas' 

de seringa para trabalhar e, firmes, expulsava-os de seus acampamentos de destruição impedindo seu trabalho de 

derrubada da floresta. (PORTO-GONÇALVES, 2009) 
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 Marina continuou se candidatando e em 1988 foi candidata à vereadora em Rio 

Branco e eleita sendo a mais votada do município com 2500 votos. O ano de 1988 foi 

marcado por ganhos e perdas, pois em 22 de dezembro pouco mais de um mês após a eleição 

seu companheiro de militância e política, Chico Mendes foi assassinado, no quintal de sua 

residência, em Xapuri, por Darci Alves Pereira um fazendeiro irritado com os embates e a 

militância de Mendes. 10  

Ainda como vereadora Marina chamou a atenção dos demais vereadores por devolver 

o dinheiro de gratificações, auxílio-moradia e outros benefícios que aumentavam o soldo dos 

vereadores os demais que recebiam não questionavam as gratificações, mas Marina ficou 

conhecida por se manifestar e não aceitar esses benefícios, com essa atitude ficou conhecida 

como populista e demagoga, consequentemente resultou em antipatia dos demais vereadores.  

Após dois anos no mandato como vereadora, em 1990 se candidatou a deputada 

federal e foi eleita mais uma vez com números de votos recorde. Candidatou-se nas eleições 

de 1994 para o posto de senadora, e eleita com 36 anos chegando à Brasília como a senadora 

mais jovem da história da República. Foi reeleita senadora em 2002, com votação quase três 

vezes superior à eleição anterior.  

Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, assim que foi eleito presidente da República 

informou durante uma entrevista no National Press Club, que contava com Marina Silva para 

Ministra do Meio Ambiente. 
11

 

No site oficial da Marina Silva, (ainda contendo informações sobre as eleições de 

2014) contêm informações da sua biografia e principalmente de sua trajetória política, 

segundo as informações do site: 

 

 

No Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva trabalhou por políticas estruturantes 

baseadas em quatro diretrizes básicas: 1) maior participação e controle social; 2) 

fortalecimento do sistema nacional de meio ambiente; 3) transversalidade nas ações 
de governo; 4) promoção do desenvolvimento sustentável. No governo do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, Marina buscou transformar a questão ambiental em uma 

política de governo, que quebrasse o tradicional isolamento da área.12 

 

                                                             
10 Darci Alves Pereira e seu pai Darly Alvez da Silva foram julgados e condenados a 19 anos de prisão em 

dezembro de 1990, pelo assassinado ao líder sindical, Chico Mendes. 

11 CÉSAR. 2010, p. 195 

 

12 MARINA SILVA. Biografia. Ministério. Disponível em: < http://marinasilva.org.br/biografia/>. Acesso em: 

05 jan. 2016 
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Mas devido a alguns desafios com as licitações para os projetos hidrelétricos Marina 

pediu demissão do ministério em 13 de maio de 2008. Enviando uma carta ao presidente Lula, 

afirmando as dificuldades que enfrentava dentro do governo. (Ver Carta em Anexo (A))  

   Após pedir demissão do ministério, Marina volta ao Senado para terminar o seu 

segundo mandato, que findava no dia 31 de janeiro de 2011. Durante o seu mandato Marina 

não apresentou nenhuma intenção de se candidatar à reeleição para o Senado.   

Filiada ao PT, por 30 anos, Marina anuncia no dia 19 de agosto de 2009 a sua desfiliação 

ao partido. No site oficial, Marina apresenta como comunicou ao partido a sua manifestação 

de desacordo com o andamento do governo. 

 

 

Em comunicado ao partido, manifestou seu desacordo com uma “concepção do 

desenvolvimento centrada no crescimento material a qualquer custo, com ganhos 
exacerbados para poucos e resultados perversos para a maioria, ao custo, 

principalmente para os mais pobres, da destruição de recursos naturais e da 

qualidade de vida.”13 

 

 

No dia 30 de agosto do mesmo ano Marina se afilia ao Partido Verde (PV), anunciando a 

sua candidatura a presidente da República, para as eleições de 2010. A sua colocação na 

eleição foi em 3º lugar com 19,33 % dos votos.
14

 Meses depois Marina anuncia sua 

desfiliação do partido, sobre justificativa de que enfrentava dificuldades dentro do PV de 

ampliar o espaço de discussão. 

Apresentando uma carta de desfiliação acompanhada com 15 lideranças do PV, Marina 

afirma: 
 

 

Queremos resgatar as motivações originais deste projeto, agora participando da 

construção de uma nova política efetivamente democrática, ética, ecológica, 

participativa, inovadora e conectada com os desafios e oportunidades que o século 
21 nos impõe.15 

 

                                                             
13 MARINA SILVA. Biografia. Candidatura à Presidência. Disponível em: 

<http://marinasilva.org.br/biografia/>. Acesso em: 05 jan. 2016 

14 UOL. Placar das eleições 2010. Primeiro turno. Disponível em: 

<http://placar.eleicoes.uol.com.br/2010/1turno/ > Acesso em: 05 jan. 2016 

15 MARINA SILVA. Biografia. Rede Sustentabilidade. Disponível em: <http://marinasilva.org.br/biografia/>. 

Acesso em: 05 jan. 2016
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  Logo após o anuncio de sua desfiliação surge o Movimento por uma Nova Política, 

que mais adiante se torna Rede Sustentabilidade (REDE). O porquê do lançamento do 

Movimento é explicado com o comentário da candidata citado acima. 

No site da candidata, o Movimento começou como:  

 

 

[...] um espaço colaborativo, suprapartidário, que discutiria caminhos para a 

superação das carências de representatividade do sistema político brasileiro e a 

construção de um modelo no qual economia e preservação dos recursos naturais 

integrassem a mesma equação.  O resultado desses debates foi o surgimento da Rede 

Sustentabilidade, lançada em 16 de fevereiro de 2013, durante evento que reuniu 

1.700 pessoas em Brasília. 16 

 

 

Enquanto cerca de 10 mil pessoas saíram às ruas em todo o Brasil para coletar as 492 mil 

assinaturas exigidas por lei para a oficialização do novo partido, Eduardo Campos convidara 

Marina Silva para uma “aliança programática” com o Partido Socialista Brasileiro (PSB), para 

as eleições de 2014. Segundo a revista ÉPOCA, Campos apoiou a REDE desde o começo do 

ano de 2011. 

 

 

Fez isso na luta jurídica para derrubar no Supremo, em abril, o projeto de lei 

patrocinado pelo governo que, se aprovado no Congresso, impediria a criação de 

partidos como a Rede. E fez também em amistosas conversas periódicas com 
políticos da Rede.17 

 

 

Contudo a Rede Sustentabilidade, mas conhecida como REDE tentou em 2011 a 

aprovação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mas o TSE decidiu na noite de 3 de 

outubro de 2013 não aprovar o novo partido, por falta de assinaturas legalizadas pelos 

cartórios. 

No mesmo dia da decisão do TSE, em reunião com alguns fundadores da REDE e 

colaboradores mais próximos, Marina apresentou uma proposta que surpreendeu a todos, a 

possibilidade de uma coligação programática com o PSB, uma aliança entre os dois partidos. 

                                                             
16 IDEM 

17 LOYOLA, Leandro e ESCOSTEGUY, Diego, Flávia Tavares e Marcelo Rocha. Como a aliança entre 

Campos e Marina embaralha o jogo eleitoral. Tempo. Revista ÉPOCA, São Paulo: Globo, Edição 803, 2013. 

Disponível em: < http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/10/como-alianca-entre-beduardo-campos-e-

marina-silvab-embaralha-o-jogo-eleitoral.html >. Acesso em: 09 jan. 2016 
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De inicio todos os participantes da reunião estranharam e aos poucos foram aderindo á 

proposta.  

Eduardo Campos e Marina Silva anunciaram a aliança em um evento em Brasília. A 

justificativa da aliança foi “para aprofundar a democracia e construir as bases para um ciclo 

duradouro de desenvolvimento sustentável”.
18

 A aliança foi provisória, pois a REDE ainda 

estava buscando assinaturas para registrar o partido de acordo com a Justiça Eleitoral. 

A oficialização da candidatura de Eduardo Campos à presidência da República e de 

Marina Silva como vice ocorreu durante a conversão do PSB e dos demais partidos da 

Coligação Unidos pelo Brasil, no dia 28 de junho de 2014. 

Os dois registraram suas candidaturas ao TSE no dia 3 de julho de 2014, além disso, 

entregaram uma cópia das diretrizes do futuro programa de governo, que apresenta três 

objetivos centrais que são:  

 

 

O primeiro é manter as conquistas das últimas décadas e fazê-las avançar. O 

segundo é a criação de mecanismos para aprofundar a democracia brasileira. E o 

último é construir as bases para um ciclo duradouro de desenvolvimento 

sustentável.19 

 

 

Os candidatos se prepararam para apresentar suas propostas para a campanha eleitoral de 

2014. Até que, em 13 de agosto de 2014 o jato particular sofrer uma queda em direção a um 

bairro residencial em Santos-SP, devido ao clima chuvoso na região. O acidente mudou o 

rumo da eleição para o PSB.
20

 

O avião Cesnna 560 XL, prefixo PR-AFA tinha como tripulantes o candidato à 

presidência da República, os assessores, ex- deputado federal Pedro Valadares Neto, Carlos 

Augusto Leal Filho (Percol), o fotógrafo Alexandre Severo Gomes da Silva, o cinegrafista 

                                                             
18 MARINA SILVA. Biografia. Unidos pelo Brasil. Disponível em: <http://marinasilva.org.br/biografia/>. 

Acesso em: 05 de jan. de 2016. A frase citada está uma nota apresentada pelos candidatos em Brasília. 

19 IDEM 

20Eduardo Campos morre em Santos após queda do avião em que viajava. Santos e Região (TV Tribuna), 

Brasília, 13 agos. 2014. G1. Disponível: <http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/08/eduardo-campos-

morre-apos-queda-do-aviao-em-que-viajava.html>. Acesso em: 20 set. 2017  
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Marcelo de Oliveira Lyra e os pilotos Geraldo Cunha e Marcos Martins, todos vieram a 

óbito.
21

 

Com a morte do candidato presidencial Eduardo Campos, a Executiva Nacional do PSB, 

confirma Marina Silva como candidata à Presidência de República pela Coligação Unidos 

pelo Brasil, no dia 20 de agosto. Como candidato a vice foi o deputado federal Beto 

Albuquerque (PSB-RS). 

Marina ficou novamente em 3º lugar nas eleições, conseguindo 21,32 % do total de votos. 

Para a candidata a eleição não foi justa, devido os ataques de mentira e ofensas que sofreu 

durante as eleições, além do “marketing selvagem” e do tempo reduzido de propaganda 

eleitoral. Para a candidata as redes sociais foram uma estratégia que já foi usada nas eleições 

de 2010 e que ainda contribuiu para apresentar suas propostas. 

 

1.2  IDENTIDADES 

 A breve biografia apresenta alguns dados da vida da Marina Silva, que serão 

essenciais para compreendemos a candidata, conhecida como uma “mulher que deu certo”, 

que mesmo com as suas dificuldades conseguiu reconhecimento da sua militância e carreira 

política. Interessante ressaltar uma entrevista presente no livro de César (2010) realizada pela 

revista VEJA
22

 com Marina, onde a candidata responde que se considera uma exceção 

comparando a sua trajetória com as dos seus irmãos23, que diz:  

 

A senhora é a favor da política de cotas raciais para o acesso às universidades? 

Há quem ache que as cotas levam à segregação, mas eu sou a favor de que se 

mantenha essa política por um período determinado. Acho que há, sim, um resgate 

a ser feito de negros e índios, uma espécie de discriminação positiva. 

                                                             
21 Presidenciável Eduardo Campos morre em acidente aéreo em Santos. Eleições 2014. Folha de S. Paulo, São 
Paulo: 13 agos. 2014. Uol. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/08/1499718-

presidenciavel-eduardo-campos-morre-em-acidente-aereo-em-santos-sp.shtml> Acesso em: 20 set.  2017 

 

22 BRASIL, Sandra. Marina Imaculada. Revista Veja, Edição 2128, p. 19-23, 02 set. 2009 

23 Nenhum dos irmãos da Marina Silva seguiu carreira política. Antônio Arleir é o único homem entre os irmãos 

e é motorista de ônibus na capital do Acre. As demais irmãs “Maria Deuzimar, Maria Lúcia, Maria Aurilene, 

Maria de Jesus, Maria Elizete e Maria do Socorro, são donas de casa na periferia da capital ou agriculturas.” 

(CÉSAR, 2010, p. 30) 
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Mas a senhora entrou numa universidade pública sem precisar de cotas, embora seja 

negra, de origem humilde e alfabetizada pelo Mobral. 

Sou uma exceção. Tenho sete irmãos que não chegaram lá. (BRASIL, Sandra, 2009 

apud CÉSAR, Marília de Camargo, 2010, p.173) 

 
 

Scotto (1994) analisou as “identidades estratégicas” que reconheceu durante a 

campanha em 1992 da candidata Benedita da Silva,
 24 

que também apresenta a personagem 

como uma mulher que é exceção em relação à maioria das mulheres da sua origem social, 

assim Marina Silva é também considerada exceção, como a própria afirmou para a revista 

VEJA, comparando a sua trajetória com a das suas irmãs, e das meninas (não mencionada pela 

candidata na entrevista) que viveram no mesmo ambiente social, não tiveram acesso à 

educação. 

Retornando à Benedita “nada se diz, contudo, de sua “familiaridade” com a política (e 

o “fazer” política) desde menina” (SCOTTO, 1994, p 57). O pai de Benedita atuou como 

militante do antigo PTB e sua mãe dona Ovidia recebia vários políticos em sua humilde 

residência, porque era mãe de santo e os políticos a consultavam, pois acreditavam que ela 

poderia informa-los se ganhariam ou não as eleições. Diferentemente dos pais da Marina que 

eram seringueiros e não tinham relação com políticos. Contudo às informações sobre a 

política do país eram transmitidos por radio, e quando o noteiro25 levava as encomendas das 

famílias, a mãe da Marina aproveitava para pedir que ele levasse as revistas velhas que os 

patrões jogavam fora. A candidata relembra de uma manchete que estava na revista sobre a 

morte do presidente Kennedy e seu pai leu a notícia em voz alta para que todos em sua volta 

pudessem escutar, ao observarem a data da notícia, Marina percebeu que a manchete demorou 

cinco anos para chegar à sua residência, pois a manchete era de 1963 e chegou às mãos da 

família da Marina em 1968. 26 

Analisando a biografia da Benedita, Scotto (1994, p. 55) escreveu que a participação 

da Bené (assim popularmente conhecida) na política se deu devido o seu segundo marido 

(Aguinaldo Bezerra dos Santos, o Bola), ser presidente da Associação dos moradores do 

                                                             
24  As ”identidades estratégicas” são identidades redefinidas e construídas de acordo com as publicações 

biográficas dos agentes políticos. Essas identidades são usadas como estratégia de campanha e são ressaltadas 

nas biografias dos candidatos. (SCOTTO, 1994, pag. 54. Grifo meu)  

25 Homem que anotava as encomendas de cada família na região e fazia a conta do saldo dos seringueiros. 

(CÉSAR, 2010, p. 38) 

26 Informações coletadas no livro (CÉSAR, 2010, p. 38) 
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Chapéu Mangueira. 
27

 Estudando a biografia da Marina, a amizade com Chico Mendes a 

influenciou a ingressar na política, tanto que se filiaram aos partidos como PRC e PT na 

década de 80 juntos.  

Pensando nas “identidades estratégicas” da Benedita que foram identificadas por 

Scotto durante sua pesquisa, me ajudou a relacionar com as “identidades” que foram 

observadas através da análise dos conteúdos, sobre as transformações na vida pessoal da 

Marina, como “mulher, ambientalista e religiosa”. Essas transformações ocorreram de acordo 

com o ambiente social e o contexto histórico em que a candidata viveu.  

Em uma entrevista presente no livro da Marília César (2010) as identidades “mulher”, 

“ambientalista” e “religiosa” são citadas pelo jornalista Marcos Afonso que diz:  

 

Marina sempre foi uma mulher radical. No sentido de buscara essência das coisas. 

Seja como mulher, como religiosa, como militante seja como ambientalista. É uma 

característica forte dela.28 

 

A citação contribuiu com a observação realizada através das análises das informações 

biográficas sobre Marina Silva. Marcos fala de Marina como uma mulher radical, pois como 

mulher, religiosa e ambientalista, busca nessas três características apresentada pelo jornalista, 

a essência das coisas. Importante enfatizar que Marcos disputou o DCE com Marina, em 

1983, mesmo Marina não sendo vencedora, sua relação com Marcos continuou amigável. 

Durante a entrevista o jornalista diz que quando foi eleito deputado federal,em 1998, Marina o 

ajudou a apresentar projetos na Câmara. 

No desenvolvimento da apresentação da biografia da candidata, a primeira parte 

intitulada primeiros anos, mostra uma mudança física e social. O momento histórico em que o 

Brasil enfrentava era completamente diferente de sua candidatura dos últimos anos (2010 e 

2014). As imagens a seguir confirmam as mudanças citadas.  

                                                             
27  Benedita da Silva também foi presidente da associação dos moradores de Chapéu Mangueira 

28  CÉSAR, op. cit., p 96 
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Figura 1. Marina, envolvida com a militância pelos seringueiros. Fonte: Arquivo Pessoal/Reuters 

 

Figura 2. Marina e Chico Mendes, cartaz de campanha da eleição de 1986. Fonte: Notícias R7 

 

 

Figura 3. Gravando programa eleitoral na floresta amazônica. Fonte: VEJA.com/Divulgação 
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Figura 4. Em entrevista coletiva como candidata a presidência da republica nas eleições de 2014. Fonte: Vagner 

Campos/Divulgação 

 

Observação das imagens, a primeira foto (Figura 1.) apresenta a candidata militando 

pelos seringueiros, alguns seringueiros, mulheres e crianças a acompanham pela trilha na 

mata para defender o território;
29

 a segunda (Figura 2.) é um cartaz da propaganda eleitoral de 

1986, um ano após a sua filiação ao PT e sua foto esta juntamente com a foto de Chico 

Mendes, pois segundo Cesár, “a meta, na verdade, era eleger Chico” (2010, p.108); 
30

a 

terceira (Figura3.) mostra a Marina na floresta amazônica com expressão facial diferente da 

primeira imagem, com sorriso nos lábios, atrás um homem com os braços cruzados, 

observando a gravação da candidata, está gravação provavelmente foi transmitida no horário 

eleitoral na televisão ou/ e divulgada nas redes sociais31; a quarta (Figura 4.) foto a expressão 

facial é mais fechada, ou melhor, mais preocupada, porque estava diante a imprensa nacional 

e internacional para a entrevista coletiva durante a campanha eleitoral da eleição presidencial 

de 2014. 32 

As imagens (Figura 3. e 4.) apresentam a importância da mídia como uma ferramenta 

estratégica para apresentar a biografia da candidata e suas “identidades estratégicas”, na 

eleição de 2014, para alcançar determinados grupos através de sua apresentação. O conceito 

                                                             
29 UOL. Trajetória de Marina Silva. Uol Eleições 2014. São Paulo Disponível em: < 

https://eleicoes.uol.com.br/2014/album/2014/10/06/trajetoria-de-marina-silva.htm#fotoNav=2 > Acesso em : 04 

out. 2017  
30. Marina Silva em dez imagens. Brasil, Presidenciáveis. R7 Noticias, 10 jun. 2010. Disponível em: 

<http://noticias.r7.com/brasil/fotos/marina-silva-em-dez-imagens-20100428-6.html#fotos > Acesso em: 04 out. 

2017  

A imagem está presente no livro biográfico de César também.  
31 FERNANDES, Talita. Os 45 dias que levaram Marina Silva ás urnas. Brasil- Veja.com. Grupo Abril 2014. 

Disponível em: < http://veja.abril.com.br/brasil/os-45-dias-que-levaram-marina-silva-as-urnas/#> Acesso em: 04 

out. 2017.  

 
32 IDEM 
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campo político de Bourdieu (1989) ajuda a compreender o discurso da candidata, como porta-

voz de determinado grupo, ou melhor, de profanos. 

 

 

O campo político é pois o lugar de uma concorrência pelo poder que se faz por 

intermédio de uma concorrência pelos profanos ou, melhor, pelo monopólio do 

direito de falar e de agir em nome de uma parte ou da totalidade dos profanos. O 
porta-voz apropria-se não só da palavra do grupo dos profanos, quer dizer, na 

maioria dos casos, do seu silêncio, mas também da força desse mesmo grupo, para 

cuja produção ele contribui ao prestar-lhe uma palavra reconhecida como legítima 

no campo político. (BOURDIEU. 1989, p.185) 

 

 

Ainda parafraseando com Bourdieu o poder do discurso, ou a sua força, não vem de 

convencer determinado grupo a sua veracidade ou falsidade, mas é pelo reconhecimento do 

grupo. 

 

 

As expressões políticas, programas, promessas, previsões ou prognósticos 

(“Ganhamos as eleições”) nunca são verificáveis ou falsificáveis logicamente; elas 

não são verdadeiras senão na medida em que aquele que as enuncia (Por sua própria 

conta ao em nome de um grupo) é capaz de as tornar historicamente verdadeiras. 
(BOURDIEU, 1989, p.186) 

 

 

 Os discursos da Marina têm como objetivo alcançar determinados grupos, que não são 

necessariamente setores tradicionalmente excluídos como no caso da Benedita da Silva. O 

discurso na disputa para representar determinado setor tem ligação com a construção de 

imagem pública que “encarna” as identidades presentes na candidata. A trajetória de vida 

como foi mencionado no tópico anterior é apresentada durante os discursos para que a 

candidata seja identificada como pertencente a determinados grupos, está poderá entender as 

reivindicações dos setores e defende-los assim quando necessário, sendo portadora e 

representante destes. 

Scotto (1994) apresenta a noção de trabalho de apresentação, apresentado por Sylvain 

Marresca (1981), onde o candidato ou porta-voz de setores realiza uma apresentação de si 

mesmo, durante a disputa para ser representante dos setores.  

 
 

Partindo da análise de trajetórias de dirigentes agrícolas, Sylvain Marresca (1981) 

observa que a definição da “representatividade” dos porta-vozes camponeses é 

demarcada no jogo da competição pelo controle da representação do campesinato. A 

consolidação de suas lideranças, contudo, está marcada por uma contradição: como 

parte desse mesmo processo, os dirigentes agrícolas abandonam seu modo de vida 

camponês e convertem-se em “profissionais de representação”. Está ambiguidade 

obriga esses porta-vozes agrícolas a realizar um trabalho de apresentação de si 
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mesmos, graças ao qual obtêm uma credibilidade. Os camponeses, por sua vez, 

quando delegam simultaneamente o direito de encarnar o campesinato e o poder de 

impor uma identidade de agricultor socialmente reconhecida. Isto é, estes 

“especialistas da representação” (agricultores “performants”, como os caracteriza 

Marresca) são os representantes do campesinato no exterior e, por isso, impõem a 

partir de e para o campesinato a identidade que representam, isto é, a de sua elite 

profissional. (SCOTTO, 1994, p.59) 

 

 

 O trabalho de apresentação de si mesmo pode ser relacionado com a apresentação da 

Marina Silva, visto que a candidata apresenta sua biografia no site oficial, como foi 

apresentado no tópico anterior, algumas informações.  

 Partindo da análise de Scotto, com a noção de trabalho de apresentação de Marresca, 

com o caso da Marina Silva, observa-se que na sua primeira candidatura em 1986, Marina 

apresenta-se para o estado do Acre como representante dos seringueiros (grupo considerável 

excluído) e dos defensores da floresta, a sua campanha de 1986 apresenta mudanças no 

decorrer de cada disputa eleitoral em que era candidata, principalmente referente à campanha 

presidencial de 2014, já conhecida como a candidata que sonhava em ser freira, mas que 

desistiu do seu sonho para militar em defesa da floresta amazônica e que se converteu, anos 

mais tarde, em 1997, à igreja protestante (evangélica) 33. A identidade religiosa já estava 

presente no perfil da candidata, visto que ingressou no convento antes de ser militante, mas 

sua convicção religiosa ficou mais forte depois da conversão ao protestantismo.  

O jogo na campanha eleitoral de 2014 foi marcado por uma luta para manter o perfil 

político e convencer de que “mulher, ambientalista e religiosa” é capaz de governar o país, 

sem que as identidades transmitam que a candidata visa governar determinados setores. 

Apresentei a biografia e as “identidades” que foram identificadas na Marina, para 

abordar no capítulo a seguir uma discussão teórica sobre o conceito de gênero, apontando a 

importância da participação feminina na política.  

  

                                                             
33Data da conversão da Marina a igreja “evangélica”.  

Cristianismo Hoje apud SIRKIS, Alfredo, 1950. O efeito Marina: Bastidores da campanha que mudou o rumo 

das eleições. Rio de janeiro: Nova Fronteira,2011. p. 230.
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CAPÍTULO 2 – MULHER NA POLÍTICA 

2.1 GÊNERO 

Neste capítulo será abordada uma discussão teórica de gênero conforme algumas 

questões levantadas por antropólogas da Escola da Cultura e Personalidade, dos Estados 

Unidos: são elas Margareth Mead e Ruth Benedict. Além delas, recorro a Françoise Héritier, e 

a Pierre Bourdieu, na medida em que ambos também contribuem para a compreensão do 

conceito. No capítulo anterior as “identidades” da Marina Silva foram analisadas; neste 

capítulo me proponho aprofundar, especificamente, na identidade “mulher”, à luz da 

discussão sobre o conceito analítico de gênero.  

A antropóloga francesa Françoise Héritier (1989) descreve criticamente as 

características presentes no discurso que sustenta a pretensa inferioridade das mulheres em 

relação aos homens, pois há várias características que são atribuídas diferencialmente a 

homens e mulheres. No plano econômico são impostos às mulheres os trabalhos na esfera 

doméstica; já as mulheres que exercem tarefas renumeradas estas seriam em atividades 

consideradas mais simples como a artesanal, a comercial, pois a mulher não é vista como 

competente para exercer um trabalho de liderança. No plano simbólico há uma relação de 

juízos de valor sobre o que seriam as ações, as capacidades, as qualidades e os defeitos, sendo 

apresentado um discurso negativo sobre as mulheres, socialmente vistas como: 

 

 

[...] criaturas irracionais e ilógicas, desprovidas de espírito crítico, curiosas, 
indiscreta, faladoras, incapazes de guardar um segredo, rotineiras, pouco dotadas de 

espírito inventivo, pouco criativas especialmente nas atividades do tipo intelectual 

ou estético, medrosas e cobardes, escravas do seu corpo e dos seus sentimentos, 

pouco aptas para dominar e controlar suas paixões, inconsequentes, histéricas, 

inconstantes, pouco dignas de confiança e até mesmo traidoras manhosas, 

ciumentas, invejosas, incapazes de seres boas camaradas entre si, indisciplinadas, 

desobedientes, impudica, volúveis, perversas. (HÉRITIER, 1989, p.11) 

 

 

Outras vezes são representadas através de nomes de mulheres conhecidas por seus 

“atos errôneos” ou de “sedução”, como Eva, Dalila, Galateia, Afrodite...  

Com o objetivo de minimizar as críticas ao gênero feminino, mas que não abandona o 

conceito de um gênero visto como inferior ao masculino. 

 

 

Frágeis, caseiras, pouco dotadas tanto para a aventura intelectual como para a 

aventura física, doces, emotivas, amantes da paz, da estabilidade e do conforto do 

lar, fugindo das responsabilidades, incapazes quer de espírito de decisão quer de 

espírito de continuidade, crédulas, intuitivas, sensíveis, ternas e pudicas, passivas, as 

mulheres têm por natureza necessidade de ser submetidas, dirigidas e controladas 

por um homem. (HÉRITIER, 1989, p.11)  
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Pode se dizer que o que Héritier nos descreve é um terrível retrato. Na sociedade 

ocidental apresentada pela antropóloga francesa há uma clara dominação masculina, visto que 

a subordinação feminina é nítida no domínio do político, econômico e simbólico.  

No caso que interessa aqui, o da política, este sempre foi um espaço masculinizado, 

por se relacionar à dominação, por ser um espaço público de liderança onde parece não haver 

lugar para as mulheres. Como vemos na própria definição apresentada nas citações anteriores, 

a mulher não teria competência para exercer uma liderança. Esta visão está presente até hoje 

na nossa sociedade. 

É importante mencionar, seguindo a Héritier, os diversos estudos de antropólogos 

sobre a relação homem/mulher em campos de pesquisas. Umas das críticas apresentada por 

Héritier partindo do ponto de vista feminista, é que a maior parte dos estudos antropológicos 

sobre o gênero foi elaborada por homens, por isso o olhar dos antropólogos é despertado mais 

para o masculino. As mulheres que fazem parte da nossa sociedade também tem o mesmo 

olhar que os homens em elaborar pesquisas antropológicas sobre gênero, pois as mulheres 

também fazem parte da mesma sociedade, uma sociedade que tem uma dominação masculina 

nas relações sociais. 

 

 

Um duplo desvio, etnocêntrico e androcêntrico, faz com que se observem outras 

sociedades com os olhos da nossa sociedade e mais particularmente com os olhos do 

homem que na nossa sociedade domina. (HÉRITIER, 1989, p. 12)  

 

 

Margareth Mead no seu famoso livro Sexo e Temperamento (2000, p. 267) fez uma 

análise em três culturas não-ocidentais nas quais “homens e mulheres exibiam uma 

personalidade que, fora de nossas preocupações historicamente limitadas, chamaríamos 

maternal em seus aspectos parentais e feminina em seus aspectos sexuais”. São apresentados 

os “temperamentos”, mostrando que o que os molda na sua diferença feminino-masculino não 

tem origem biológica, mas cultural.  

Mead (2000) analisou as tribos Arapesh, Mundugumon e Tchambuli, em cada uma 

delas a antropóloga norte-americana observou comportamentos diferentes entre si e dos da 

nossa sociedade. Segundo Mead os homens e mulheres Arapesh apresentaram temperamento 

“dócil e suscetível”, na tribo Mundugumon os homens e as mulheres apresentaram 

temperamentos “agressivos e violentos”, a tribo que apresentou temperamento inverso da 
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nossa sociedade foi à tribo Tchambuli, os homens eram emotivos e dóceis e as mulheres 

agressivas e com capacidade de liderança.  

Os traços das personalidades apresentados por Mead como femininos e masculinos são 

vinculados ao sexo, mas precisamente na tribo Tchambuli, pois nas tribos Arapesh e 

Mundugumon não há diferenças entre os sexos. O temperamento dominante em cada 

sociedade é determinado culturalmente e transmitido, através da educação, para grupos 

classificados por sexo, idade e casta.  

 

 

As culturas são feitas pelo homem, são construídas de materiais humanos; não 

estruturas diversas, porém comparáveis, dentro das quais os sêres humanos podem 

atingir plena estatura humana. (MEAD, 2000, p. 270) 

 

 

 Analisando as “tribos primitivas” Mead busca entender essas diferenças de 

temperamentos nas tribos analisadas, tendo como base que o bebê é moldável até chegar à 

vida adulta. O individuo pode se ajustar à cultura imposta por uma instituição seja familiar, 

religiosa ou escolar, no entanto existem alguns que serão vistos como “desajustados” porque 

não conseguem se adaptar a imagem cultural de sua sociedade. Mead critica a crença em que 

certos traços de personalidades presentes no ser humano sejam genéticos, segundo a 

antropóloga: 

 

 

Se as variações entre os indivíduos fossem atribuíveis a acidentes no processo 

genético, os mesmos acidentes não se repetiriam com frequência análoga em 

culturas tão acentuadamente diferentes, com métodos de educação fortemente 

contrastantes. (MEAD, 2000, p.271) 

 

 
 

Mead quer entender as diferenças de temperamentos nas sociedades primitivas, já 

Françoise Héritier (1989) quer entender a desigualdade entre homens e mulheres e o conflito 

entre os sexos na busca pela dominação, abordando o contexto histórico das tribos estudadas, 

como no caso dos Ona tribo estudada por Anne Chapman. Nessa tribo a autoridade masculina 

era marcada por sua violência contra as mulheres, mas na origem da tribo os homens eram 

submissos e serviam as suas esposas, que ficavam reclusas em uma casa grande, onde saiam 

rugidos de máscaras aterrorizantes, a Lua dirigia as mulheres, até que um dia que o Sol que 

dirige os homens descobriu o segredo das mulheres, pois os homens levavam alimentos para 

casa grande e viram que as mascaras não era tão aterrorizantes como as mulheres os faziam 

crer, com isso os homens estrangularam quase todas as mulheres, pois deixaram três jovens e 
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inverteram os papeis. A Lua voltou para o céu, mas vive em busca de vingança, o eclipse é 

um sinal de que a Lua luta para realizar sua vingança.  

A pesquisa de Anne Chapman, foi mencionada por Françoise Héritier (1989), é um 

exemplo de sociedade de origem matriarcal, mas que se tornou patriarcal. Como mencionado 

nos parágrafos acima, as mulheres carregam na sociedade ocidental qualidades negativas e as 

dos homens positivas, com isso podemos observar que a sociedade brasileira que é conhecida 

por um sistema patriarcal que conta com suas marcas até hoje.  

Gilberto Freyre (2003) desenvolveu um estudo sobre a estrutura social, econômica e 

política da sociedade brasileira durante a colonização portuguesa, o estudo é apresentado na 

sua conhecida obra “Casa-grande e senzala” que foi publicada em 1933. Segundo a obra de 

Freyre a colonização portuguesa elaborou estratégias para conquistar o território brasileiro e 

se adaptar as condições climáticas e geográficas do país. 

Na história da colonização portuguesa no Brasil, Freyre apresentou baseado em 

arquivos coletados durante a pesquisa que: 

 

 

Foi misturando-se gostosamente com mulheres de cor logo ao primeiro contato e 

multiplicando-se em filhos mestiços que uns milhares apenas de machos atrevidos 
conseguiram firmar-se na posse de terras vastíssimas e competir com povos grandes 

e numerosos na extensão de domínio colonial e na eficácia de ação colonizadora. 

(FREYRE, 2003, p. 70) 

 

 

As vantagens do “misturado” para os portugueses eram grandes, pois quando estes se 

relacionavam com as índias, incorporavam sua cultura, economia e vida social, se tornando 

assim os dominadores. A importância da mulher indígena na construção da sociedade 

brasileira é grande, mas é pouco relatada em livros sobre a história do Brasil, pois são sempre 

destacadas nos aspectos sexuais. Josélia Neves escreveu o artigo “Representações de Gênero 

em Casa Grande e Senzala”, na qual diz sobre algumas características das mulheres presentes 

na obra de Freyre, e questiona que as mulheres só são apresentadas como: 

 

 

[...] castidade conjugal segundo depoimentos negativos de franceses dos séculos 
XVII e XVIII, p. 477; contraste entre a sua conduta moral na Corte e nas cidades e 

no interior, p. 501 - 502; fala estridente e desagradável, p. 392; preferência erótica 

do português, 84-85; tipo anormal de superexcitada genésica, p. 425; agentes de 

depravação precoce dos meninos patriarcais p. 424-425; alcoviteiras, p.478; 

sensualidade exaltada, p. 479 - 480; seleção das mais belas para amantes dos 

senhores p. 499; nuas nas casas-grandes dos séculos XVI e XVII, p.236-237. 

(FREYRE apud, NEVES s.d. p.3) 
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Observa-se que, em Casa Grande e Senzala, as mulheres são subordinadas e estão 

sempre presentes no privado e nunca no público, pois as mulheres eram obrigadas a ficarem 

na cozinha e não participarem do mesmo espaço que os homens. Na atividade sexual a mulher 

também é subordinada, pois os homens que se relacionam com varias mulheres são 

qualificados como “raparigueiro, femeeiro e deflorador de mocinhas”, apontam que essa 

atitude é com o objetivo de beneficiar o capital paterno, a atitude para uma mulher que se 

relaciona com vários homens é de desprezo e isso reflete até na atualidade da sociedade 

brasileira. 

Continuando a análise da obra de Freyre (2003) encontro um trecho que leva á 

reflexão sobre a importância da mulher indígena na história da colonização no Brasil que diz:  

 

 

Á mulher gentia temos que considera-la não só a base física da família brasileira, 

aquela em que se apoiou, robustecendo-se e multiplicando-se, a energia de reduzido 
número de povoadores europeus, mas valioso elemento de cultura, pelo menos 

material, na formação brasileira. Por seu intermédio enriqueceu-se a vida no Brasil, 

como adiante veremos, de uma série de alimentos ainda hoje em uso, de drogas e 

remédios caseiros, de tradições ligadas ao desenvolvimento de criança, de um 

conjunto de utensílios de cozinha, de processos de higiene tropical- inclusive o 

banho frequente ou pelo menos diário que tanto deve ter escandalizado o europeu 

porcalhão do século XVI.  

Ela nos deu ainda a rede em que se embalaria o sono ou a volúpia do brasileiro; o 

óleo de coco para o cabelo das mulheres; um grupo de animais domésticos 

amassados pelas suas mãos. (FREYRE, 2003, p 162-163) 

 
  

As mulheres indígenas ensinaram aos europeus como sobreviver no clima tropical e 

até mesmo a enfrentar aos animais, mesmo assim continuaram a ser consideradas inferiores 

aos homens.  

O patriarcalismo é uma herança deixada pela colonização europeia no Brasil. Foi 

ensinado ao menino branco a ser cruel com os seus “inferiores”, ou seja, o mulato e o negro. 

Essa violência era refletida na vida adulta, principalmente contra as mulheres. Como Ruth 

Benedict (2000) escreveu na sua obra depois do nascimento de uma criança lhe são 

transmitidos os comportamentos padronizados da sociedade, assim a criança crescerá sendo 

mais um fruto da sociedade.  

Analisar o indivíduo como é realizado nesse trabalho, leva-nos a analisar a sociedade, 

neste caso analisar Marina Silva, que através da sua biografia vamos identificar o preconceito 

de gênero na participação feminina na política e na sociedade brasileira, pois somos frutos da 

nossa comunidade. 
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Mas nenhum antropologista com um fundo de experiência de outras culturas, jamais 

aceitou que os indivíduos são autômatos que cumprem maquinalmente os éditos da 

sua civilização. (BENEDIT, 2000, p 278) 

 

 

Isso não significa que a sociedade e o individuo são antagônicos, mas cada indivíduo 

tem reações peculiares aos padrões culturais, segundo Benedict os indivíduos que não 

conseguem seguir as regras da sua sociedade são considerados “desqualificados”. Na 

sociedade não é diferente quando uma mulher ingressa na política brasileira são consideradas 

na maioria das vezes com temperamentos caracterizados masculinos, assim são tratadas 

diferentes tanto pelos homens quanto por outras mulheres que se adaptaram aos padrões 

culturais.  Para Bourdieu (1998) numa perspectiva que considera o gênero como o sexo 

socialmente construído, o autor busca desconstruir a “sociedade androcêntrica” devolvendo à 

diferença entre o masculino e o feminino seu caráter arbitrário, contingente, cultural e 

histórico. 

Bourdieu mostra que os princípios de visão e divisão sexual parecem estar “na ordem 

das coisas” (BOURDIEU, 2002, p.17) inseridos em um sistema de oposições homólogas: 

alto/baixo, em cima/embaixo, fora(público)/dentro(privado), duro/mole etc. Estas oposições 

são revestidas de significação social , por exemplo fora (público) é atribuído a homens, pois 

trabalham fora e já na relação de dentro (privado) é inserido as mulheres,  ficam dentro de 

casa, cuidando dos filhos e do lar. 

Há um papel preponderante numa hierarquia de valores onde o polo positivo é aquele 

representado pelo “homem-público-ativo-forte-potente-guerreiro-racional” e o polo negativo 

pela “mulher-doméstica-passiva-fraca-impotente-pacífica-emocional”. 

Em relação ao gênero, cabemos formamos uma ideia do que é feminino e do que é 

masculino, porque o gênero é formação social, o que em relação ao sexo é diferente por ser 

biológico.  Esse trabalho analisa a questão de gênero quanto à formação social, buscando 

encontrar o preconceito de gênero em alguns ambientes da sociedade. 

 

 

1.3 POLÍTICA 

 

2.2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DO MOVIMENTO FEMINISTA NA POLÍTICA  

 

A política perpassa o espaço público, a política é discutida por muitas pessoas, por 

muito tempo foi um espaço considerado masculino e que impossibilitava a participação 
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feminina. Estudar a participação da mulher na política aponta alguns avanços e dificuldades 

do ingresso das mulheres no espaço, segundo Céli Regina Jardim Pinto (1998, p. 109) pode 

ser apresentado em três cenários: a ausência de espaço; a restrição ao espaço e a imposição da 

mulher ser como homem. 

Historicamente os conflitos que percorrem toda a estrutura social, entre homens e 

mulheres, podem ser relacionados ou não à divisão de classes da sociedade capitalista. A 

partir do século XIX as mulheres começaram a demonstrar de forma coletiva sua revolta com 

relação à “dominação masculina".  

Os movimentos sociais de mulheres se voltaram para a discussão das questões de 

gênero porque houve mudanças nas ideias que enalteciam a existência de uma diferença 

natural entre homens e mulheres, com isso uma tendência natural para os comportamentos e 

para as relações sociais que determinavam os papeis para as mulheres e os papeis para os 

homens.  

 Segundo Maria Luiza Heilborn e Bila Sorj (1999, p.4), a partir dos anos oitenta, o 

termo mulher, estudada de forma empírica e descritiva foi substituída pelo termo gênero 

abordado de forma analítica. A substituição favoreceu a rejeição do determinismo biológico, 

enfatizando análise nos aspectos relacionais e culturais como construção social do feminino e 

masculino. Em uma categoria empírica os homens foram incluídos na investigação, tendo 

como foco a estrutura social. 

 

 

Gênero, como uma categoria de análise, também foi usado pelas acadêmicas 

feministas para criticar os pressupostos que informam os principais paradigmas da 

teoria social. (HEILBORN e SORJ. 1999, p. 4) 

 
 

Os problemas sociais, como a desigualdade no Brasil, impuseram ao feminismo uma 

direção moderada ao discurso dominante nas esquerdas durante a sua formação no país. Mas a 

origem do movimento feminista brasileiro se deu através dos grupos de acadêmicas e depois 

foi divulgado para as mulheres fora das universidades. 

Na história a primeira bandeira referente à luta das mulheres, chamadas de 

“sufragetes” foi o direito de voto, que começou nas últimas décadas do século XIX na 

Inglaterra. Apesar de algumas das “sufragetes” serem presas e reprimidas, conquistaram a 

vitoria pelo direito de voto (sufrágio – dai o nome sufragetes) no Reino Unido, em 1918.
34

 No 

Brasil em 1932 foi promulgado o Novo Código Eleitoral brasileiro, com ele foi conquistado o 

                                                             
34 Sufragetes vem do francês, são as mulheres que lutavam pelo direito ao “sufrágio”. 
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direito de voto das mulheres, essa conquista se deu devido à luta das sufragetes brasileiras 

liderada pela cientista e bióloga Bertha Lutz, que organizou juntamente com o movimento 

uma campanha pública e um abaixo assinado, que em 1927, foi apresentado ao Senado.
 35

 

 

 

Este feminismo inicial, tanto na Europa e nos Estados Unidos como no Brasil, 

perdeu força a partir da década de 1930 e só aparecerá novamente, com importância, 

na década de 1960. (PINTO, 2010, p 16) 

 

 

Na década de sessenta, o movimento feminista aparece com o objetivo de discutir as 

relações de poder entre homens e mulheres. O movimento não queria a mulher conquistando 

somente o espaço público, como: trabalho, vida pública e educação, mas envolvida na luta, 

para a liberdade e autonomia, com direito a decidir sobre sua vida e seu corpo, aspirando um 

novo relacionamento entre homens e mulheres.  

 O Brasil sofre um golpe militar no governo de Jânio Quadros, em 1964, no inicio o 

regime militar foi consideravelmente moderado, se tornando mais rigoroso no ano de 1968, 

por meio do Ato Institucional n.5 (AI 5), que transformou o presidente da republica em um 

ditador
36

. Enquanto os demais países, como Estados Unidos e a Europa proporcionavam o 

ambiente propício para os movimentos libertários surgirem, para Pinto (2010, p.16) no Brasil 

o ambiente era de “repressão total da luta política legal, obrigando os grupos de esquerda a 

irem para a clandestinidade e partirem para a guerrilha”. 

As primeiras manifestações do feminismo no Brasil ocorreram no ambiente de regime 

militar, na década de 1970. O militarismo desconfiava das manifestações das feministas, pois 

suspeitavam que fossem política e moralmente perigosas. Enquanto as primeiras 

manifestações eram organizadas, as feministas brasileiras exiladas, em Paris, se vinculavam 

com o feminismo europeu e organizavam reuniões, mesmo com a oposição dos homens que 

também foram exilados, pois acreditavam que o movimento feminista era um desvio para o 

fim da ditadura e pelo socialismo. Pinto escreveu que no ano de 1976 foi lançada a Carta 

                                                             
35  Considerada pioneira do movimento feminista no Brasil, Bertha Lutz é filha do sanitarista Adolfo Lutz, 

reconhecido estudioso da medicina tropical. Estudou na Europa e voltou para o Brasil em 1910, iniciando a luta 

pelo voto. Foi uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. (PINTO, 2009, p. 15 – 
GRIFO MEU) 
36 O Ato Institucional nº 5, AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e 

Silva, foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira (1964-1985). Vigorou até dezembro de 1978 e 

produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. Definiu o momento mais duro do regime, dando 

poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou como tal 

considerados. FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV- Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil - CPDOC. O AI-5. Disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5>. Acesso em: 08 nov. 2017 
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Política pelo Circulo da Mulher em Paris, apresentando a situação em que estas mulheres se 

encontravam: 

 

 

Ninguém melhor que o oprimido está habilitado a lutar contra a sua opressão. 

Somente nós mulheres organizadas autonomamente podemos estar na vanguarda 

dessa luta, levantando nossas reivindicações e problemas específicos. Nosso 
objetivo ao defender a organização independente das mulheres não é separar, dividir, 

diferenciar nossas lutas das lutas que conjuntamente homens e mulheres travam pela 

destruição de todas as relações de dominação da sociedade capitalista.” 

(PINTO,2003, p. 54  apud PINTO, 2010, p. 17) 

 

 

Em fase de efervescência o movimento feminista lutava pelos direitos das mulheres, com 

a redemocratização na década de oitenta. Nas reuniões apresentavam como tema: “violência, 

sexualidade, direito ao trabalho, igualdade no casamento, direito a terra, direito à saúde 

materno-infantil, luta contra o racismo, opções sexuais”. (2010, p. 17) As reuniões ocorriam 

em bairros pobres e favelas, próximos de movimentos populares de mulheres que eram 

influenciados pelas CEBs, lutavam por: “educação, saneamento, habitação e saúde”. (2010, 

p.17) Essa conexão das feministas de classe media com as classes populares proporcionou 

para ambos os lados novos conhecimentos, discursos e ações.     

O feminismo brasileiro conquistou significativas vitórias como: a criação em 1984 do 

Conselho Nacional da Condição da Mulher (CNDM); do Centro Feminista de Estudos e 

Assessoria (CFEMEA), essas conquistas resultaram na inclusão dos direitos para as mulheres 

na Constituição de 1988. No ano de 1996 foi instituída a Lei de cotas (lei 9.100/95) que 

determina os partidos ou coligações lançarem no mínimo de 30% e no máximo de 70% de 

candidaturas por sexo nos cargos proporcionais.  

 No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o CNDM foi recriado após sofrer a 

desvalorização dos governos de Fernando Collor de Melo e Fernando Henrique Cardoso, 

ainda nos primeiros anos do governo Lula foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres com status de ministério. 

No século XX por meio da criação das chamadas “organizações não- governamentais” 

(ONGs), com o objetivo intervir junto ao Estado, a aprovar medidas para proteger as mulheres 

e inseri-las no espaço político. Uma das questões centrais nessa época foi a luta contra a 

violência, referente à mulher, principalmente a violência doméstica, com isso a Lei Maria da 

Penha (Lei n. 11 340 de 7 de agosto de 2006) foi uma das conquistas para a proteção das 

mulheres, além da presença das Delegacias Especiais da Mulher, em todo o país.  
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Para a elaboração de documentos para análise da situação da mulher do Brasil, foram 

realizadas duas Conferências Nacionais para a Política da Mulher, que ocorreram em 2005 e 

2007, os eventos contaram com a participação de 3000 mulheres. 

 

2.2.2 DADOS DA CANDIDATURA FEMININA NAS ELEIÇÕES DE 2014 

 

Com todas as vitórias significativas do movimento feminista no Brasil, ainda existe uma 

baixa participação das mulheres para a candidatura a cargos políticos, como também a 

desigualdade e a violência contra as mulheres. Após 21 anos da Lei de cotas ser constituída, 

houve poucas mudanças no cenário político feminino. 

 

 

Mesmo considerando-se a crescente desimportância da política partidária na 

representação dos novos contingentes populacionais urbanos, a mulher na política 
abre uma brecha nos persistentes discursos da cultura patriarcal, que ainda reserva 

lugares marcados para homens em instâncias decisórias do poder. (PAIVA, 2008, 

p.19)  

 

 

Os lugares marcados para homens ainda são muito presentes no Poder Legislativo, a 

Lei de Cotas é um exemplo dessa afirmativa, pois sua finalidade é obrigar os partidos a 

investir, promover e difundir as candidatas, por supor que as mulheres fossem impedidas de 

se candidatarem em determinados partidos. A expectativa criada em relação à lei seria a 

mudança do índice sobre baixa representação feminina, incluindo as eleitas. Os partidos que 

não atingem o mínimo percentual exigido de 30% são punidos pela Justiça Eleitoral. 

 

 

São muitas as suposições de pesquisadores sobre esse baixo índice. 

E algumas propostas para mudança desse quadro têm sido pensadas, desde o 

financiamento de campanhas de mulheres por parte do Estado (a exemplo de alguns 

países, como a Finlândia) até a substituição das listas abertas de candidatos por listas 

fechadas, com eleitor votando apenas nos partidos. Entretanto, são propostas ainda 

em discussão; no fundo, vagas tentativas de alteração na baixa representação 

existente e, mesmo assim, sem garantias de que, sendo efetivamente implementadas, 

o quadro seja outro. Basta ver que os partidos políticos justificam o número reduzido 

com a afirmativa de que as mulheres não postulam candidaturas. (PAIVA, 2008, p. 

27,28) 
 

 

Os dados apresentados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que em todo o 

Brasil foram ao total de 25 mil candidatos em 2014, sendo 7.407 do sexo feminino, 

representando o total de candidaturas femininas de 29,73% (a lei de cotas obriga a cada 

partido ter 30% de candidatas inscritas). Nas eleições de 1998, época em que a lei de cotas foi 
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promulgada o número de candidaturas femininas ao cargo de deputado foram 352, e 29 

eleitas, ao cargo para Assembleia Legislativa foram 1388 candidatas e 107 eleitas. 

O resultado, em termos de candidaturas, foi considerando um aumento da 

representação feminina na disputa aos cargos políticos referentes às eleições anteriores.  

Para deputado federal o número de mulheres candidatas foi 2.057 com o percentual de 

30,45%, em relação ao número de mulheres para o cargo de deputado estadual foi 4.880 com 

o percentual de 30,04%, o registro de candidaturas para deputada federal e estadual foi o 

maior com o total de 7.237. Para deputado distrital foram 300 mulheres na disputa com o 

percentual de 29,91%.  

Para o Senado Federal a situação foi diferente, a renovação foi de um terço das 81 

cadeiras, pois em 2010 foram renovados dois terços da Casa. Segundo o TSE apesar de em 

2010 o número de candidaturas terem sido superior com 272 contra os 181 registrados em 

2014, o número de mulheres foi estável com 36 candidatas em 2010 e em 2014 com 35. Nos 

governos estaduais foram 17 mulheres e 43 vice-governadoras.  

O cargo de presidência da República, foi no total de 11 registros apresentados a Justiça 

Eleitoral, inicialmente foram dois do sexo feminino, mas Marina Silva entrou na disputa 

substituindo o candidato Eduardo Campos, que faleceu durante a campanha eleitoral.
37

 Com 

isso foram três mulheres concorrendo o cargo de presidência.
38

  

Segundo o TSE o aumento da participação feminina na candidatura política, é 

justificado pela defesa e incentivo da Justiça Eleitoral. 
39

 Apesar dos consideráveis avanços do 

aumento da mulher na política, no inicio de 2014 foi divulgado um ranking que aponta o 

Brasil em o 156º dentre 188 nações, no que se refere à representação da mulher no Poder 

Legislativo. 

                                                             
37 As demais informações sobre o acidente aéreo que o candidato do PSB a presidência da República Eduardo 

Campos foi vitima foram apresentadas no primeiro capítulo desse trabalho.  
 
38  Todos os dados que apresentam a participação da mulher nas eleições de 2010 e 2014 estão presentes no 

homepage do Tribunal Superior Eleitoral. 

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL- TSE. DivulgaCand 2014: aumenta participação das mulheres na 

política brasileira. Disponível em: < http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Julho/eleicoes-2014-

aumenta-participacao-das-mulheres-na-politica-brasileira>. Acesso em: 01 nov. 2017 

 

39  O TSE lançou campanhas em março de 2014 em conjunto com o Congresso Nacional, a campanha “Mulher 

na Política”. Com o objetivo de sensibilizar os partidos a importância da valorização da questão da igualdade de 

gênero, de acordo com a legislação eleitoral, principalmente a Lei de cotas.  
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 O TSE pode ter apontado o aumento da participação feminina para cargos políticos, 

mas a quantidade de eleitas não foram resultados positivos para as mulheres. As tabelas a 

seguir apresentam os resultados das eleições de 2014, segundo as estatísticas do TSE.  

 

 

Tabela 1. Dados do TSE de candidatos eleitos para o cargo de Deputado Distrital 

 

 

Tabela 2. Dados do TSE de candidatos eleitos para o cargo de Deputado Estadual 

 

 

 

 

Tabela 3. Dados do TSE de candidatos eleitos para o cargo de Deputado Federal. 
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Tabela 4. Dados do TSE de candidatos eleitos para o cargo de Senador 

 

 

 

Tabela 5. Dados do TSE de candidatos eleitos para o cargo de Governador no primeiro turno 

 

 

 

Tabela 6. Dados do TSE de candidatos eleitos para o cargo de Governador segundo turno. 

 

 

 

 

Tabela 7. Dados do TSE da candidata eleita a presidência da República. 

 

As tabelas inseridas apresentam dados estatísticos referentes aos candidatos eleitos por 

cargos e sexo. Mediante aos dados é perceptível que por mais que o eleitorado feminino 
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brasileiro seja representado por 52,13% dos 142.822.046 de eleitores, o ambiente político 

continua restrito ao homem. 

 

2.2.3 QUEM SÃO ESSAS MULHERES? 

 

A campanha presidencial em 2014 trouxe três mulheres concorrendo ao cargo: Dilma 

Rousseff, pelo PT; Luciana Genro, pelo PSOL e Marina Silva, pelo PSB. Dilma e Marina são 

duas candidatas que já tinham disputado as eleições presidenciais em 2010, sendo Dilma 

eleita à primeira mulher presidente da história do Brasil e reeleita em 2014. Nas eleições de 

2014, Benedita da Silva também foi candidata à deputada federal, sendo reeleita na 36º 

posição. 

No primeiro capítulo desse trabalho a pergunta “quem é Marina Silva?” foi necessária 

para pesquisar informações biográficas com o objetivo de conhecer a Marina. Com a pergunta 

“Quem são essas mulheres?” As informações serão apresentadas brevemente para ter um 

conhecimento superficial sobre Dilma Rousseff que foi duas vezes consecutiva concorrente da 

Marina, e Benedita da Silva que foi analisada por Gabriela Scotto (1994) nas eleições de 

1992, e facilitou abordagem com o tema desenvolvido nesse trabalho. O objetivo não é 

apresentar uma análise aprofundada sobre as eleições de 2014, mas abordar determinada 

eleição foi para facilitar a seleção de algumas mulheres importantes na política brasileira.   

 

Benedita da Silva 

Benedita Souza da Silva Sampaio, candidata “mulher, negra e favelada”, nasceu em 11 

de março de 1942, na favela da Praia do Pinto (Leblon), na cidade do Rio de Janeiro 

(SCOTTO, 1994, p. 58) 

Formou- se em Serviço Social e Estudos Sociais aos 40 anos. Foi à primeira mulher 

negra a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Por duas 

vezes foi Deputada Federal, foi à primeira mulher negra a ser eleita ao Senado Federal, em 

1994. Mas deixou o cargo de senadora, anos mais tarde, para se candidatar ao governo do 

estado do Rio de Janeiro, através da uma aliança política que reuniu todos os partidos 

“progressistas” do país, com essa aliança política Benedita foi eleita como vice- governadora, 

com Anthony Garotinho (PSB) como governador. Mas o governador em gestão renunciou em 

2002 (para disputar as eleições presidenciais). Benedita assumiu o governo e marca a história 

do estado do Rio de Janeiro, tornando-se a primeira mulher governadora do estado. 
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No governo de Luís Inácio Lula da Silva, em 2003, assumiu o Ministério de 

Assistência Social, em 2007 foi secretária de Estado de Assistência Social e Direitos 

Humanos no Estado do Rio de Janeiro. Em 2010 e em 2014 foi eleita para a Câmara federal.
40

 

Benedita dedicou-se a defender as mulheres e os negros. 

 

 

Criou a lei que inscreveu Zumbi dos Palmares na lista de heróis nacionais; decretou 

o dia 20 de novembro como o “Dia Nacional da Consciência Negra”, além de ter 

feito inúmeros outros projetos que visavam à inclusão do negro nas produções de 

TV, filmes e peças publicitárias.  Benedita também criou as delegacias especiais 

para crimes raciais, estipulou a cota mínima para setores étnico-raciais em 

estabelecimentos de ensino superior, criou a lei contra assédio sexual e de direitos 

trabalhistas extensivos ás empregadas domésticas. (PAIVA, 2008, p. 108-109) 

 
 

Dilma Rousseff  

A primeira mulher a se tornar Presidente da República do Brasil. Essa informação 

poderia ser escrita no final da biografia, mas é importante frisar mediante os preconceitos que 

a mulher carrega na sociedade brasileira. Dilma Rousseff, a primeira mulher a assumir um 

cargo da maior liderança do país.   

Dilma Vana Rousseff nasceu em 14 de dezembro de 1947, na cidade de Belo 

Horizonte, no estado de Minas Gerais. Educada em colégios tradicionais, iniciou sua vida na 

política, aos 16 anos combatendo contra o regime militar. Condenada por “subversão”, Dilma 

passou o período de 1970 a 1972, no presídio Tiradentes, em São Paulo. Sua condenação foi 

após conhecer em 1969 o advogado gaúcho Carlos Franklin Paixão de Araújo, os dois 

sofreram com a perseguição da Justiça Militar.  

Saindo da prisão, mudou-se em 1973 para Porto Alegre. Ingressou no curso de 

economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  Em 1979, ainda durante o governo 

militar, dedicou-se à campanha pela anistia. Juntamente com o marido, Carlos Araújo, fundou 

o Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Rio Grande do Sul. Dentre 1980 e 1985, Dilma 

trabalhou na assessoria da bancada estadual do partido. Em 1986, foi Secretária da Fazenda, 

escolhida pelo prefeito da capital gaúcha, Alceu Collares.    

Após a redemocratização do país, foi diretora-geral da câmara Municipal de Porto 

Alegre. De estagiaria em 1975 da Fundação de Economia e Estatística (FEE), Dilma, retorna 

na década de 90 como presidente da instituição. Com Alceu Collares como governador do Rio 

                                                             
40 Para mais informações biográficas sobre Benedita da Silva:  

BENEDITA DA SILVA- DEPUTADA FEDERAL. Trajetória de uma mulher guerreira. Disponível em: < 

http://www.beneditadasilva.com.br/biografia/ >  Acesso em: 06 nov. 2017 
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Grande do Sul, em 1993, tornou-se Secretaria de Energia, Minas e Comunicação do Rio 

Grande do Sul. 

Os partidos PDT e PT formaram aliança, elegeu Olívio Dutra governador e o cargo na 

Secretaria de Energia, Minas e Comunicação do Rio Grande do Sul foi ocupa por Dilma. 

Depois de dois anos, filia-se ao PT. 

No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, torna-se ministra de Minas e Energia, 

ocupou a chefia da Casa Civil, em 2005 coordenou o trabalho de todo ministérios. Assumiu a 

direção de programas estratégicos como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o 

programa de habitação popular Minha Casa, Minha Vida. Coordenou ainda a Comissão 

Interministerial.  

Com Lula lançaram a segunda fase do Programa de aceleração do Crescimento (PAC 

2), em março de 2010. Um mês depois deixa o Governo Federal para se candidatar á 

Presidência, pelo PT. 

Aos 63 anos de idade, em sua primeira candidatura, Dilma Rousseff é eleita à primeira 

mulher Presidente da República Federativa do Brasil. Foi reeleita em 2014, mas foi afastada 

definitivamente da Presidência em 2016. O motivo alegado para o impeachment foi a 

acusação de crime de responsabilidade pelo Senado Federal, justificativa apresentada no 

homepage do Planalto, mas é assunto que dividiu opiniões.
41

 

 

2.2.4 PARTIDO DOS TRABALHADORES- MULHERES DO PT 

 

As biografias das mulheres que foram apresentadas (Marina Silva, Benedita da Silva e 

Dilma Rousseff), são conhecidas internacionalmente por se destacarem na política brasileira. 

Além de ter em comum serem mulheres, as três tiveram suas primeiras candidaturas pelo PT, 

o partido com o maior número de candidatas eleitas nas eleições de 2014. 

                                                             
41 Todas as informações biográficas foram coletadas no homepage do Planalto. 

PLANALTO: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Biografia- Biografia da ex-presidente Dilma Rousseff. 

Disponível em: < http://www2.planalto.gov.br/presidencia/presidenta/biografia > Acesso em: 05 nov. 2017 
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Tabela 8. Número de deputadas e senadoras eleitas em 2014 por partido. 

 

O que mais as três mulheres têm em comum, além da filiação ao Partido dos 

Trabalhadores (PT)? 

Ao observar suas trajetórias políticas destaca-se a militância: Marina Silva, na defesa 

dos diretos dos seringueiros; Benedita pelos direitos das mulheres, dos negros e dos 

favelados; e Dilma pela anistia e redemocratização do país. 

Para Pinto (2008) as mulheres acumulam um capital cultural/profissional para 

converter em capital político. Durante a entrevista com 50 mulheres percebeu que 70% 

concluíram o terceiro grau, a idade média era de 43 anos. Os dados de Pinto não diferem dos 

das candidatas: Marina é graduada em História, Benedita em Serviço Social, e Dilma em 

Economia. A Benedita e Dilma lançaram suas primeiras candidaturas com mais idade que 

Marina; Dilma foi com 63 anos concorrendo ao cargo de presidente em 2010, Benedita com 

44 anos concorrendo ao cargo de vereadora e Marina começou mais nova com 28 anos, 

disputando o cargo de deputada estadual. Como mencionado, todas as candidatas concorreram 

pelo PT. 
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 Além disso, Pinto (2008, p. 110) afirma que os movimentos sociais no Brasil são 

espaços ocupados por mulheres, principalmente no regime militar. Na década de 1970, o 

movimento feminista lutou contra o regime militar, Dilma foi uma das mulheres perseguida e 

presa no regime, enquanto Marina Silva se envolvia com as Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs) e com a luta dos seringueiros, e Benedita da Silva foi eleita presidente da Associação 

de Moradores do Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro. 

Como foi mencionado anteriormente, o movimento feminista e as camadas populares, 

após a redemocratização se reuniam para apresentar temas importantes para a sociedade. A 

militância aproximou mulheres de classe média como outras universitárias que discutiam em 

grupos acadêmicos sobre a importância do movimento, foram saindo de sua realidade social e 

se aproximaram das camadas populares. Segundo Pinto: 

 

 

Este encontro foi muito importante para os dois lados: o movimento feminista 

brasileiro, apesar de ter origens na classe média intelectualizada, teve uma interface 

com as classes populares, o que provocou novas percepções, discursos e ações em 

ambos os lados. (2009, p. 17) 

 
 

Com o trabalho das candidatas na vida pública antes de se candidatarem, observamos 

através das informações biográficas que as candidatas, Marina e Benedita, faziam parte dessas 

camadas populares e desvalorizadas, as duas militaram por direitos que relacionavam como 

ambiente social em que nasceram e cresceram, como a favela do Rio de Janeiro e os seringais, 

no Acre.  

Pinto reflete em seus dados sobre relação das mulheres com os movimentos sociais, 

além do “número significativo de candidatas que participam dos movimentos sociais de 

caráter reivindicatório ou identitário e algumas até de sindicatos” (PINTO, 2008, p. 112).  
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CAPÍTULO 3 - ETNOGRAFIAS DO PRECONCEITO 

 

3.1 O SENSO COMUM SOBRE O CONCEITO DE GÊNERO  

Neste capítulo irei apresentar duas etnografias, a primeira é sobre uma discussão nas 

redes sociais sobre uma citação de Simone de Beauvoir, compartilhada por um professor 

universitário cristão. A segunda etnografia remete a uma situação de violência doméstica. 

 Durante as leituras de alguns textos que analisam e apresentam vertentes sobre a 

definição de gênero, foi encontrada uma citação da obra, “O segundo sexo: fatos e mitos” de 

Simone Beauvoir (1967), publicada em um perfil de um professor universitário na rede social 

chamada Facebook, essa menção pública da obra da feminista francesa desencadeou 

discussões com demais usuários
42

.  

O Facebook é um espaço, ou melhor, é um ciberespaço dotado de conhecimento, onde 

as informações podem ser compartilhadas, através da sociabilidade no espaço virtual. Para 

explicar esse espaço e compreender as interações presentes, Pierre Levy escreve:
43

 

 

 

O ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge de interconexão mundial 

dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 

(LÉVY, 1999, p.17) 
 

 

 Nesse espaço as pessoas compartilham fotos, vídeos e discursos com o objetivo de 

socializar com os demais usuários dessa rede. Foi através do compartilhamento do professor 

que os usuários curtiram e comentaram a seguinte citação: 

 

 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 

econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o 

conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o 

castrado que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir 
um indivíduo como um Outro. Enquanto existe para si, a criança não pode 

                                                             
42  O Facebook foi criado por Mark Zuckerberg, Chris Hughes, Eduardo Saverin e Dustin Moskovitz em 2004 , 
com o objetivo de ser um meio para a interação dos alunos da universidade de Havard. Com o tempo a 

plataforma foi se aprimorando e os internautas começaram a compartilhar fotos e vídeos. No inicio o espaço era 

limitado aos alunos de Havard, com o tempo foi expandindo e atualmente contém cerca de 500 milhões de 

usuários. SANTANA, Ana Lucia. História do Facebook. Infoescola Disponível em: 

<https://www.infoescola.com/internet/historia-do-facebook/ > Acesso em:  24 nov. 2017 
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apreender-se como sexualmente diferençada. Entre meninas e meninos, o corpo é, 

primeiramente, a irradiação de uma subjetividade, o instrumento que efetua a 

compreensão do mundo: é através dos olhos, das mãos e não das partes sexuais que 

apreendem o universo. O drama do nascimento, o da desmama desenvolvem-se da 

mesma maneira para as crianças dos dois sexos; têm elas os mesmos interesses, os 

mesmos prazeres; a sucção é, inicialmente, a fonte de suas sensações mais 

agradáveis; passam depois por uma fase anal em que tiram, das funções excretórias 

que lhe são comuns, as maiores satisfações; seu desenvolvimento genital é análogo; 

exploram o corpo com a mesma curiosidade e a mesma indiferença; do clitóris e do 

pênis tiram o mesmo prazer incerto; na medida em que já se objetiva sua 

sensibilidade, voltam-se para a mãe: é a carne feminina, suave, lisa, elástica que 
suscita desejos sexuais e esses desejos são preensivos; é de uma maneira agressiva 

que a menina, como o menino, beija a mãe, acaricia-a, apalpa-a; têm o mesmo ciúme 

se nasce outra criança; manifestam-no da mesma maneira: cólera, emburramento, 

distúrbios urinários; recorrem aos mesmos ardis para captar o amor dos adultos. 

(BEAUVOIR, 1967, p.9) 

 

 

A citação publicada na rede social despertou a atenção dos “amigos” do Facebook do 

professor universitário, principalmente dos que se posicionam contra o conceito, ao observar 

suas publicações em seus respectivos perfis, a maioria deles são membros de instituição 

religiosa, especificamente evangélica, o motivo do relacionamento do professor com 

membros da instituição é devido o seu vinculo com a igreja, pois o professor compartilha 

vídeos, imagens de divulgações de ”cultos”, além de compartilhar os dias que irá palestrar em 

determinada instituição.  

  A análise começou a partir da observação da manifestação das pessoas que curtiram e 

comentaram a publicação. As pessoas que curtiram e tiveram uma reação sobre o texto 

compartilhado foram no total 61 e a quantidade de comentários foram 128, além de quatro 

compartilhamentos. 

Antes de descrever alguns comentários que foram selecionados para essa analise, será 

necessário abordar o conceito de senso comum mediante os discursos publicados como 

comentários na citação do professor. Portanto a definição do conceito de senso comum não foi 

uma abordagem ampla e completa, o propósito é explicar o senso comum para ser identificado 

nos comentários os preconceitos presentes na definição de gênero. 

Segundo Raquel Paiva (2008), no livro Política: palavra feminina ao abordar o senso 

comum em sua pesquisa a fim de compreender as estratégias midiáticas em relação à 

participação das mulheres na política, descreveu o poder da mídia como agenciadora do senso 

comum. Assim pode-se pensar nas redes sociais devido à quantidade de publicações sobre 

determinados temas, que são visualizados por diversos internautas que constroem seus 

conceitos através de diversas fontes. 
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Quando o senso comum é posto em causa, os seus adeptos começam por responder 

generalizando e tornando explícitas as regras do jogo de linguagem a que estão 

habituados a jogar. Ser de senso comum é partir do princípio de que os enunciados 

bastam para descrever e julgar crenças, ações e vidas. (RORTY, 1992, p.104 apud 

PAIVA, 2008, p.20) 

 

 

A primeira parte da citação de Rorty, “quando o senso comum é posto em causa”, 

aqueles que o aderem respondem “generalizando”, para Paiva essa postura apresenta uma 

posição imobilizadora que estabiliza os conceitos e, é incapaz de examinar demais alternativas 

de reflexão e pensamento. De acordo com a interpretação da autora sobre o conceito definido 

por Rorty, o pensamento do indivíduo pautado no senso comum, não tem autoconsciência 

sendo descrito com vocabulário habituado. Além disso, bastam alguns enunciados, para 

descrever e julgar crenças, ações e vidas. Sempre segundo Paiva, o senso comum é usado 

como estratégia durante uma narrativa a fim de fortalecer as ideias concebidas e vigentes 

hegemonicamente na sociedade. A ideia do senso comum tem como motivo o fácil 

reconhecimento, pressuposições e prejulgamentos, com isso é bem argumentado e facilmente 

relacionado. A autora conclui admitindo que, de uma maneira geral, grande parte do fluxo 

discursivo na atualidade se torna responsável pela permanência de estruturas sociais nas quais 

o preconceito e a exclusão consolida-se como regra. 

Contudo os comentários foram selecionados devido à quantidade e a extensão sobre o 

tema. A maioria dos comentários apresenta criticas a citação e julgam o posicionamento do 

professor. Com isso foi selecionado primeiramente os comentários que criticam a publicação 

do professor universitário, segundo os comentários que apoiam a citação. Todos os 

comentários que foram selecionados facilitaram o desenvolvimento do tema e a compreensão 

de como é definido o conceito de gênero, por parte da sociedade brasileira. 

*** 

Os primeiros comentários transmitiram uma reação de não acreditar no texto que o 

professor citou. A indagação: “Sério?” foi escrita por duas pessoas, primeiramente por Pedro 

e segundo por Laura. 
44

 

                                                             
44 Os nomes dos indivíduos nessa analise são fictícios. 
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Figura 5. Comentários expressando as reações escritas como, "Serio?", após a citação compartilhada. Além de 

acrescentar outras informações presentes no texto a seguir. 

 

O professor respondeu às reações escritas, justificando que o texto citado é um “ponto 

de vista” segundo a autora, a justificativa foi para o comentário da Laura. Ela respondeu que 

estava confusa e questionou o professor se Beauvoir “lutou para a retirada da idade mínima 

para o consentimento em relações sexuais?”, o professor confirmou a pergunta da Laura sobre 

Beauvoir.  
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Figura 6. Resposta de José no comentário da Laura, mas se referindo ao texto compartilhado pelo professor. 

 

Durante a conversa do professor com a Laura, José respondeu o comentário 

informando que releu o texto quatro vezes, mas na primeira leitura discordou da autora, 

acrescentou que pesquisou sobre Beauvoir e seus “correligionários”, para não ser radical ao 

discordar totalmente do texto. Para José o texto defende a ideologia filosófica do 

“Existencialismo ateu” e se posicionou contra, porque o corrente filosófica do 

“Existencialismo ateu” não teria vinculo com a sua crença.  

Interessante perceber que no segundo comentário sobre a citação tem como ponto 

conhecer a trajetória de vida e a ideologia da Simone Beauvoir, mas já com um preconceito 

sobre a autora, devido à leitura que foi feito do texto citado. José criticou sobre a corrente 

filosófica da autora e se posicionou contra para defender sua crença e os valores direcionados 
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pela bíblia, os demais comentários e respostas que criticam a citação compartilhada pelo 

professor no Facebook, tem como base a bíblia para responder o texto cientifico sobre gênero.  

 

Figura 7. Segundo comentário de Pedro. 

 

Pedro que fez o primeiro comentário escreveu outro relacionando o movimento 

feminista com o cristianismo, escreveu: “Parece-me que movimento feminista e cristianismo 

não coadunam...” O professor respondeu apresentando duas correntes do cristianismo: os 

conservadores e os progressistas, afirmava que os progressistas se coadunam com o 

movimento feminista, mas não tem vínculo com a ala conservadora, no final do comentário 

complementa: “A entrada da mulher no mercado de trabalho e a sua renda dá-lhe poder de 

decisão o que confronta o patriarcalismo que ainda é dominante no mundo cristão.”. 

A resposta do professor instigou Pedro, a apresentar o seu posicionamento de 

conservador, o professor respondeu criticamente ao conservadorismo e aqueles que o 

defendem, argumentou que a igreja não deveria se posicionar por ala, mas ter como objetivo 

fazer o que Cristo fez andou com pessoas “diferentes” como, por exemplo, os samaritanos, ao 

abordar a história de Jesus, o professor criticou o discurso dos cristãos amarem os 

“diferentes”, mas que esse amor não reflete na igreja, pois o ambiente não é frequentado por 

pessoas “gays e gêneros”, finalizou o comentário com: “Eu fico com o diálogo, ouvir, 

conhecer, conviver e sem fazer o juízo de valor, mas reconhecer o direito de ter direito de ser 

humano”. 

Segundo Pedro não existe discussão sem juízo de valores, mas que cada um dará conta 

de si mesmo, por seus posicionamentos.
45

 O professor continua respondendo que o objetivo 

da publicação no Facebook foi para aproveitar as ideias de Beauvoir que empodera o 

feminino e proporciona para as mulheres ferramentas para a sua liberdade, referente à 

                                                             
45 O termo dar conta é devido à crença de Pedro, se o individuo pratica algo fora das regras presente na bíblia 

dará conta por suas ações, ou seja, por seus pecados a Deus, visto como juiz.   
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opressão, o discurso do machismo e do patriarcalismo, discurso que estão presentes em 

muitos religiosos.  

A citação do texto de Beauvoir no perfil do professor proporcionou um debate intenso 

com diversos religiosos, como pastores e membros da igreja, que se posicionaram contra o 

texto, mas o professor promovia o debate e apresentou a proposta para continuar o debate em 

um ambiente acadêmico, mas que deveriam ler o livro antes de debaterem. A observação 

sobre os comentários foi que estes se posicionavam com conhecimentos bíblicos, mas não 

com conhecimento sobre o livro, os comentários de Laura e José foram os únicos contra que 

discorreram um conhecimento sobre a autora, mas se contentaram em ler somente parte do 

texto. 

Demais comentários surgiram a fim de discutir criticamente a publicação do professor, 

outro que apresentou argumento defendendo a religião foi Silas, que no perfil do Facebook há 

varias imagens com sua foto e demais pastores, afim de que divulgar “cultos”, em que ele irá 

participar, nas fotos ele usa terno e uma kipá
46

. Mas em uma das imagens de divulgação 

apresenta seu nome como Pr Silas Judeu. 

 

Figura 8. Comentário de Silas. 

 

As respostas para este comentário presente na imagem tiveram participações de outras 

pessoas, por exemplo, uma pessoa comenta se referindo a uma publicação, outras podem 

responder o comentário. Silas comentou o professor respondeu, mas Pedro também respondeu 

o comentário de Silas. Pedro insinuou que os cristãos que são membros da igreja estão 

aderindo ao conceito de gênero, assim como foi o comentário de Silas. O professor respondeu 

                                                             
46   A kipá é um acessório que geralmente os judeus usam, para eles “deve estar sempre sobre a cabeça, 

lembrando que há alguém acima de nós observando todos nossos atos. Isso faz com que reflitamos mais sobre 

nosso comportamento e nossas ações. A kipá é lembrete constante da presença de D'us. Relembra o homem de 

que existe alguém acima dele, de que há Alguém Maior que o está acompanhando em todos os lugares e está 

sempre o protegendo, como o arco, e o guiando. Onde quer que vá, o judeu estará sempre acompanhado de 

D'us.” 

 

PT.CHABARD.ORG. A Kipá. Judaísmos na prática. Disponível em: 

<http://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/666805/jewish/A-Kip.htm> Acesso em: 08 dez. 2017 
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lamentando o comentário de Silas por fazer uso de generalizações e senso comum, além de 

não ter coesão com a citação de Beauvoir. 

Segundo Silas a desconstrução que o professor estava fazendo não era de cunho 

cristão, acrescentava que o pensamento relativista parece evolucionista e não é compatível 

com a bíblia, que seria preciso abrir mão da bíblia para relativizar, escreveu uma explicação 

do capítulo cinco do livro de Gêneses, além de abordar o apóstolo Paulo como um filosófico 

do Novo Testamento, no final acusa o professor de se “vitimizar”, atitude que para ele faz 

parte dos que aderem ao marxismo ideológico ou cultural.  

O professor sugere a Silas que explique o que ele entende por marxismo cultural e o 

acusa novamente de utilizar argumentos do senso comum. Continuou escrevendo outra 

resposta. 

 

Figura 9. Uma das respostas de Silas. 

Silas novamente escreveu que o que está sendo discutido não é uma atitude cristã, para 

ele um cristão não pode ser “secular na ideologia e religioso na fé”. Seus discursos foram 

cheios de perguntas irônicas como: “Complicado, a gente prega a “verdade” ou só uma “boa 

ideia”????  Agora eu fiquei confuso, pois se o evangelho é só mais uma boa ideia, que diabos 

eu estou fazendo na igreja?!” O professor não respondeu às ironias de Silas. 

 

Figura 10. Comentário da Maria. 

 

Um comentário que citou uma passagem bíblica foi o da Maria, que escreveu trechos 

do capítulo sete do livro de Romanos (figura 6), escrito por Paulo, que descreveu uma batalha 

entre a “lei de Deus” e a “lei da mente”, a lei da mente leva a lei do pecado que é a natureza 

pecadora do íntimo, as leis se referem ao que habita dentro do individuo, ou seja, dentro de 

Paulo, mas no final o apóstolo agradece a Deus porque foi liberto por Jesus, que foi 

crucificado pela remissão dos pecados. Após somente fazer uma citação de referência bíblica, 
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o professor responde a Maria que tem prazer na Lei de Deus, acrescenta que a fé é uma 

escolha de cada individuo e que o Estado Moderno garante a liberdade do individuo e direito 

a crenças. 

Maria afirma sua crença prezando por sua salvação, acrescentou um limite à liberdade 

e afirmou que o conhecimento científico não leva ninguém ao céu: “A vida terrena é 

passageira nosso ALVO é Cristo. Vaidade tudo é vaidade”. Reconhece que a citação não tem 

abordagem religiosa, mas cita a bíblia, porque a citação de Beauvoir vai “contra os princípios 

religiosos”, para ela os cristãos devem levar em consideração as escrituras antes de qualquer 

“pensamento radical”. 

Para o professor esse é o ponto de vista da Maria o que difere do dele, escreveu: “pq 

eu parto do princípio bíblico que o diálogo é a base para libertar consciência”. Segundo o 

professor o repúdio aos intelectuais não leva ao cristão a refletir e sim reproduzir. Em 

algumas respostas assim como esta ele tem abordado a questão do cristão não saber conviver 

com os diferentes, “esse é o hiato que dicotomiza, religião e ciência, conhecimento científico 

e saber popular.”.  

Os comentários da Maria, adiante, despertam a atenção e levanta outra questão para 

essa analise: a crítica às mulheres feministas frente ao movimento feminista e aos assuntos 

vinculados ao gênero. Após a resposta do professor, Maria responde reafirmando o 

comentário sobre a sua salvação e se referindo ao conhecimento, ideologia e ser “super 

intelectual” como ir para o inferno, preferindo assim ficar na ignorância. Continua levantando 

a questão do feminismo. 

 

Figura 11. Respostas da Maria e do Professor. 

 

Maria é um exemplo de mulheres que não concorda com movimento feminista, 

provavelmente não tem conhecimento teórico sobre o conceito de gênero e se sente 
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confortável em não ter conhecimento sobre o tema, para ela é garantia futura de salvação, 

como se sua crença a impossibilitasse de ter conhecimento. Mas seguinte comentário “Agora 

tenho que morrer de trabalhar”, confirma que ela sabe que as feministas lutaram pelo espaço 

público. 
47

 

Pedro também participou da discussão da Maria com o professor com o objetivo de 

concordar com os argumentos dela, e incentiva aos cristãos a influenciar não se conformando 

com o conceito. Não se conformar com um conceito que não tem conhecimento sobre a 

definição, não se disponibilizou em compreender a citação, assim afirmando o que foi descrito 

na definição do senso comum. 

O professor respondeu que o fato de ter como objetivo influenciar requer 

conhecimento para não ser influenciado “com gesso exegético”, aborda na resposta uma 

citação bíblica se referindo ao apostolo Paulo: “ele diz que o culto a Deus é com 

entendimento, ou seja, com conhecimento das múltiplas linguagens.” Maria voltou à 

discussão e discordou do professor, acrescentando que nasceu em um lar cristão e não tem 

conhecimento do mundo, fez a seguinte pergunta: “Para então influenciá-lo tenho que 

vivenciar o mundão?” Mas segundo o professor vivemos “no mundo entre os pecadores”, não 

fazendo divisão, conclui que a sua aprendizagem é com “Cristo nos evangelhos”. 

A segunda parte da análise se refere aos comentários que posicionaram a favor do 

professor e buscaram explicar, até com o uso de imagens, a citação de Simone Beauvoir.       

 

Figura 12.  Comentário de Carla e resposta de Igor. 

  

A imagem apresenta o primeiro comentário que não critica a citação, o perfil é de um 

casal que tem como nome de usuário Carlos Carla, que aborda o nome dos dois, o perfil do 

casal no facebook apresenta que são professores de geografia. No comentário que foi escrito 

                                                             
47 O movimento feminista foi analisado no segundo capítulo deste trabalho. 
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por Carla, elogiou a obra, a autora e acrescentou que utilizou o texto com os alunos do ensino 

médio, que resultou em uma experiência positiva e com desconstruções.  

A primeira interpretação do texto e que transmitiu conhecimento sobre gênero foi de Igor. 

Seu conhecimento é transmitido quando diz que “costuma dizer”, logo ele conversa com 

outras, ou melhor, em outro ambiente sobre o conceito. No inicio da sua resposta criticou as 

pessoas que não consegue entender o texto ou interpretam errado, ficam horrorizados ou 

utilizam as palavras da autora para se justificarem. 

 

Figura 13. Ana compartilhou uma imagem para explicar o texto de Simone Beauvoir. 

 

O segundo comentário positivo utiliza, de forma lúdica, uma imagem com desenhos 

sobre o texto de Beauvoir; a imagem foi compartilhada por Ana, que ao observar seu perfil 

compartilhou suas fotos de casamento com Igor. 

 

 

Figura 14. Segundo comentário da Ana. 
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Ana faz outro comentário dessa vez ela escreveu a sua interpretação sobre gênero de 

acordo com o texto citado pelo professor, mas nesse comentário outras pessoas respondem 

criticamente a sua interpretação e são os mesmos que foram abordados os comentários na 

analise dos que criticaram o texto publicado pelo professor. 

A primeira resposta no comentário de Ana foi de Eva, que em seu perfil as fotos 

compartilhadas com Pedro, apresentam informações de que ele é seu esposo. Eva comentou 

anteriormente, para ela o gênero masculino e feminino são naturais e tem características 

próprias, sugere assim que Ana observe os animais.  

 

 

Figura 15. Resposta de Silas negando a existência do conceito de gênero a Ana. 

 

 

  Silas também respondeu o comentário de Ana, escreveu como se o gênero não existe, 

repreendeu como no seu comentário que foi analisado anteriormente que os cristãos não 

devem ter vínculo com o “pensamento” compartilhado pelo professor, compreendo que para 

Silas os cristãos não devem concordar com o conceito gênero. Para Silas a definição de 

gênero é uma “invenção filosófica” com o objetivo de responder de forma menos agressiva os 

que praticam “homossexualismo, zoofilismo, pedofilismo, incesto etc...” Sendo assim 

“hipocrisia fantasiada de respeito”. 

O professor respondeu Eva, pedindo para observar “nos animais o desenvolvimento 

cognitivo- pensamento e linguagem algo exterior ao sujeito social.” Ana também respondeu 

Eva, afirmando que o sexo continua sendo biológico, quando argumenta sobre as 

características inerentes aos animais, fala de instinto. “Feminilidade não nasce com a fêmea 

humana. É tudo adquirido ao longo da vida”.  Em outra resposta faz uma abordagem bíblica, 

menciona que o livro orienta as mulheres e aos homens atitudes, como cada um deve se portar 

em relação ao outro, segundo Ana se essas atitudes fossem inatas, não seria preciso ensina-las 

e trabalha-las.  
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 Eva respondeu com sarcasmo, escreveu que a frase “ninguém nasce homem ou mulher” 

era uma descoberta inovadora depois de milhões de anos. Finalizou a resposta ironizando “Me 

poupe! Vão estudar um pouco mais; estão muito bitolados!” Em outra resposta, afirma como 

obviedade que o comportando é apreendido. A resposta de Eva afirma o que foi apresentado 

por Ana, sem ela perceber sua afirmação contradiz com todas as respostas criticas que fez 

referente ao texto de Beauvoir e a explicação do texto de Ana. A discussão entre Ana e Eva 

continua, Ana pergunta a Eva se ela entendeu o texto ou se estava respondendo o comentário 

somente para manda-la estudar? Eva respondeu que entendeu e que não é obrigada a 

concordar. 

 Há uma contradição na resposta de Eva na afirmação anterior, ela escreveu ser claro que 

o comportamento é aprendido. Mas no final ainda insiste em criticar o que afirmou. A 

discussão do professor com Silas continua, após o professor responder sobre o pensamento 

cognitivo nos animais para Eva, Silas respondeu ao professor, que os animais têm 

comportamento homoafetivo, mas que não é regra, pois se fosse não teria a multiplicação dos 

seres. Segundo o professor, o argumento sobre os animais não foi como Silas interpretou, o 

considera uma pessoa formadora de opinião, mas que precisa estudar as correntes, conclui 

escrevendo que foi redundante. 

Segundo Silas a fêmea mesmo não tendo contato com outra fêmea, se desenvolve com 

características femininas, sendo assim instinto, despreza o pensamento de Beauvoir, afirmou 

que ela fez uma “viagem sem volta no pensamento transloucado”, para ele isso acontece com 

todos os filósofos, na tentativa de dizer que a feminilidade é cultural, “estilo, maquiagem, 

corte de cabelo, comida, postura, grupo social, etc..”. Mas para Silas a feminilidade provém 

do DNA, “chama- se Memória Genética”. 

Os discursos não têm referencias de estudiosos que se dedicaram para definir e analisar o 

conceito, mas são abordados com juízo de valores e senso comum, além disso, pode ser 

identificada nos comentários como o de Silas a desvalorização a filosofia e a sociologia.   

  Durante analise me perguntei incessantemente o porquê de analisar essa publicação no 

Facebook? A observação dos comentários provoca uma inquietação, mas como o conceito de 

gênero está “congelado”, ou seja, é difícil ser flexível, dificulta a desconstrução que o 

professor se propõe, principalmente se for refletido de acordo com o senso comum, porque há 

um julgamento composto por crenças e ações, tomado como verdade absoluta, incapacitando 

o individuo de averiguar novas alternativas. 

 O “senso comum” que apresento nessa etnografia é construído em um campo 

religioso, pois os usuários do Facebook, que através de solicitação, têm vínculo de amizade 
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com o professor universitário. Para confirmar a importância de analisar o discurso construído 

no campo religioso foram analisados os perfis dos usuários que selecionei para essa 

etnografia, com essa análise percebi que todos têm vinculo com algumas instituições 

religiosas.  

Partindo da contribuição da análise sociológica de Vitor Hugo Rinaldini Guidotti 

(2015) que escreveu o artigo, “Campo Religioso em Pierre Bourdieu: Explorando a dinâmica 

das instituições burocráticas”, desenvolveu uma analise das relações do campo religioso, o 

artigo é fundamentado através da interpretação do campo religioso desenvolvido por Pierre 

Bourdieu.  

Mas, qual é a contribuição desse artigo para análise desta etnografia? Primeiramente a 

interpretação que foi construída através da leitura do artigo de Guidotti quando apresenta na 

introdução a extensão e a flexibilidade do sistema capitalista no mundo globalizado, o 

capitalismo tem como finalidade manter a produção e a reprodução dos bem- matérias e 

simbólico. Iniciando um caminho de desigualdade, exploração e discriminação, com isso 

deixa de criar oportunidade para emancipação dos povos, ou de grupo, ou de classes. 

A sociedade pós- revolução industrial discrimina e sustenta a violação dos direitos 

humanos, considerando determinados grupos como margilizados pelo sistema, como 

mulheres, negros e índios. Tendo como objetivo do capitalismo discordar dos benefícios á 

dignidade humana. 

Relacionando a interpretação de Guidotti, sobre o sistema capitalista que abordou de 

acordo com o estudo de Marx e Engels, com o comentário de Silas que acusa o professor de 

se “vitimizar”, apontando ser uma característica dos que se aderem ao marxismo. Essa relação 

contribui para compreender a finalidade do sistema capitalista no discurso de Silas.  

Continuando com o artigo de Guidotti, que propõem pensar na religião de modo 

sociológico, para entender qual é o seu papel na imposição da configuração social.  Para o 

sociólogo: 

 

 

Pensar a relação entre religião e a condição social de grupos sejam opressores e 
oprimidos é exercitar um raciocínio que coloca as atividades religiosas como não 

simplesmente algo que busque a fé em si mesma, isto é, ao pensar a religião 

meramente como uma organização cujo intuito é apenas dedicar-se a uma divindade 

ou divindades, perde-se todo o potencial implicado numa análise de estruturas 

estruturantes e estruturadas, ou seja, de mecanismos onde são desenvolvidos e 

reproduzidos discursos que contemplam alianças entre grupos e instituições. 

(GUIDOTTI, 2015,p.19) 
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Guidotti introduziu análise do estudo de Pierre Bourdieu da “gênese e estrutura do 

campo religioso”, sobre a sua interpretação da seguinte citação: 

 

 

A primeira tradição trata a religião como língua, ou seja, ao mesmo tempo enquanto 

um instrumento de comunicação e enquanto um instrumento de conhecimento, ou 

melhor, enquanto um veículo simbólico a um tempo estruturado (e portanto, passível 
de uma análise estrutural) e estruturante, e a encara enquanto condição de 

possibilidade desta forma primordial de consenso que constitui o acordo quanto ao 

sentido dos signos e quanto ao sentido do mundo que os primeiros permitem 

construir. (BOURDIEU, 2011, p. 28 apud GUIDOTTI, 2015, p. 20). 

 

 

Nessa citação a religião é tratada como língua, ou seja, como Guidotti escreveu como 

“forma comunicação”, que elabora condições favoráveis para que sua mensagem seja 

compreendida em determinados grupos específicos. Pois o objetivo é que a mensagem seja 

aceita em diversos grupos. 

 A mensagem que a religião transmite aos demais grupos tem como objetivo interesse 

dos dominantes, para que os dominados se conformem com sua situação e assim manter os 

dominantes em suas condições. A relação da religião com os dominantes tem como objetivo a 

sua situação de monopolização do campo religioso, dentro de uma disputa de denominações. 

 

 

Neste ponto, Weber está de acordo com Marx ao afirmar que a religião cumpre uma 

função de conservação da ordem social contribuindo, nos termos de sua própria 
linguagem, para a “legitimação” do poder dos “dominantes” e para a “domesticação 

dos dominados”. [...] Em outras palavras, a religião contribui para a imposição 

(dissimulada) dos princípios de estruturação da percepção e do pensamento do 

mundo e, em particular, do mundo social, na medida em que impõe um sistema de 

práticas e de representações cuja estrutura objetivamente fundada em um princípio 

de divisão política apresenta-se como estrutura natural-sobrenatural do cosmos 

(BOURDIEU, 2011, p. 30-31-32 apud. GUIDOTTI, 2015,p. 20) 

 

 

É interessante pensar que nos comentários referente á citação, os que criticaram 

usaram uma linguagem do campo religioso, citaram passagens bíblicas, como Maria fez, 

outros como Silas e Pedro que consideram o movimento feminista e o marxismo, antibiblíco. 

O discurso da religião é naturalizado, segundo Guidotti e, justificado como vontade divina, 

portanto para aqueles que são membros e fiéis, o discurso se torna perfeito. Em busca de 

manter a construção social, a religião “explora a partir do trabalho e discrimina por processos 

históricos de desigualdade, mantendo grupos em situação subalterna.” (GUIDOTTI, 2015, 

p.21) 

Ainda segundo análise do texto de Boudieu, Guidotti apresenta dois protagonistas 

desenvolvidos pelo sociólogo francês, primeiro a igreja e segundo o profeta e sua seita, que 
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disputa pela monopolização do poder religioso sobre os leigos, com objetivo de administrar a 

o direito a salvação. A igreja teria apoio dos sacerdotes que trabalham para manter a ordem; 

os profetas aparecem em determinadas condições sociais, com o discurso se opondo as 

religiões que estabelecem o domínio.  

A relação entre os dois protagonistas, é que a igreja com seus agentes que são os 

sacerdotes trabalham em melhores condições, para efetuar o “controle da produção dos bens 

de salvação”, ou seja, os discursos direcionados aos diversos grupos têm como objetivo 

manter o status quo , em relação aos profetas que contestam a religião no campo, e a Igreja 

que tem poder em relação ao profeta,além de atuar mais, deslegitimando o discurso profético 

e estabelecendo o seu discurso através da imposição.    

É importante pensar que o vinculo da Igreja com o poder e com aparato burocrático, 

como aponta Guidotti. Quando o profeta apresenta seu discurso a Igreja juntamente com os 

seus agentes, ou seja, os sacerdotes procura meios seja por violência simbólica (excomunhão) 

ou até mesmo por violência física ( acredito que essa violência física seja nos últimos dos 

casos), com objetivo de eliminar o profeta, pois ele não possui aparato burocrático como a 

Igreja. 

O que essa parte do artigo contribui para analise da etnografia? Penso que quando o 

professor tenta desconstruir o conceito de gênero em sua rede social e alguns de seus 

“amigos” do campo religioso o contestam, pode-se observar uma tentativa de manter a ordem 

e o questionar sobre sua crença, mediante o seu discurso. Outra contribuição é quando Maria 

escreveu sobre ter liberdade demais requer cuidado e continua escrevendo que o 

“conhecimento cientifico e intelectual não nos levam ao céu.” O comentário de Maria revela a 

consequência do discurso religioso de controle dos bens de salvação, ou seja, que prefere ser 

“leiga” a perder a salvação. Difere em parte de José que mesmo procurou o conhecimento 

filosófico, mas optou através de uma reflexão se manter em sua crença, por ter o mesmo 

objetivo que Maria de não perder a sua salvação. 

    Quando o professor respondeu o comentário de Pedro sobre a relação do movimento 

feminista com o cristianismo, ele fala sobre duas correntes, como a conservadora cristã e a ala 

progressista, a primeira o movimento feminista não coaduna com o cristianismo, mas a 

segunda, os progressistas são cristãos que coadunam como movimento feminista. A teologia 

progressista, além de ser relacionado, por Guidotti (2015), com a descrição dos profetas 

realizado por Bourdieu, foi interpretado no sentido de Boaventura Souza Santos, referente à 

obra “Se Deus fosse um ativista dos direitos humanos” , a contribuição da corrente teológica 
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progressista, “isto é, concepções religiosas do mundo contrárias a desigualdade, exploração e 

discriminação social que revindicam seu espaço na sociedade.” (GUIDOTTI , 2015,p 25).  

 No artigo Guidotti fez uma relação da burocracia com as intuições religiosas, que 

visam seus interesses pelo controle e pelo poder. Com isso analise da etnografia com o artigo 

foi cautelosa com objetivo de não sair do tema da pesquisa e para contribuir com a reflexão do 

trabalho. 

 

3.2 ETNOGRAFIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  

 

O objetivo dessa etnografia é relatar uma situação de a violência doméstica, sem expor 

os interlocutores próximos da etnógrafa, a fim de não revelar suas identidades. Escrever essa 

etnografia foi um dos desafios dessa pesquisa. Todos os nomes, assim como alguns detalhes 

de localização, são fictícios. 

A pesquisa etnográfica foi desenvolvida em Paracambi, município do estado do Rio de 

Janeiro, com aproximadamente 50.447 habitantes.
48

 Lá, a maioria dos jovens que se casam, 

constroem suas residências próximas dos pais, alguns em cima da casa dos pais ou geminadas. 

Vou sempre ao município no período de férias e feriados, minha a família (pai, mãe, 

irmãos e irmãs) residiam em outro Estado do Brasil, mas os demais familiares (avós, tios, tias, 

primos e primas) residem em Paracambi. Durante um período de férias da faculdade, fui à 

cidade de Paracambi, como de costume levei meus livros de antropólogos que estudavam 

gênero, para adiantar as leituras durante o tempo livre, foi durante esse tempo de leitura na 

casa da minha avó que conversei com América, uma vizinha que conheço desde a infância.  

Conversando sobre as características femininas ela me relatou sobre alguns momentos que 

passou na residência da sua avó, que também reside em Paracambi. 

Pedi a América se poderia escrever o que me relatou nesse trabalho, e ela autorizou, 

mas com o compromisso de não revelar a identidade de seus familiares. Por isso, como á 

mencionei, mas acho importante reiterar, todos os nomes são fictícios, até mesmo o de 

América.  

O nome da família de América é Lopez, a casa da avó é de esquina, a localização é com 

grande fluxo de pessoas devido a uma praça que fica em frente à residência. Na residência da 

avó materna de America, que se chama Magda, residiam sete pessoas incluindo a avó. Dentre 

                                                             
48 Dados do IBGE. Paracambi. Panorama. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/paracambi/panorama> . Acesso em: 04 nov.  2017 
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os onze filhos, quatro moram no quintal, além de uma nora e um neto, sendo a casa dos 

fundos germinada. 

Como conheço a família devido à amizade com America, sei que alguns netos e filhos 

da família Lopez moravam em outros estados, e alguns netos nas férias visitavam a avó e, 

dormiam na residência. A casa tinha dois andares, um comércio na frente, um terraço e uma 

casa geminada que já estava construindo o segundo andar. A avó Magda residia na casa de 

cima, com um quarto, sala, banheiro, cozinha e varanda onde a avó passava a maior parte do 

seu tempo sentada observando o fluxo de pessoas na praça.  

Na casa de baixo tinha dois quartos, cozinha, sala e banheiro, residiam duas tias 

solteiras, Lucy e Antonella, essa parte da casa tinha um fluxo muito grande de sobrinhos e 

irmãos (primos e tios de America). Ao chegar à residência é normal às pessoas entrarem pela 

garagem, passar pelo quintal, entrar em uma pequena varanda que dava acesso a porta da 

cozinha. Geralmente as visitas são recebidas pela porta da cozinha que grande parte do tempo 

fica aberta, além disso, não são somente as visitas que ficam nesse espaço da casa, mas alguns 

fatos que serão relatados ocorreram nesse espaço.  

No quintal tinha um portão de ferro pintado de cinza que dava acesso à outra rua, por 

esse portão passava em alguns momentos uma das noras da avó Magda, conhecida como 

Celeste. A casa de Celeste esposa do tio Clarkson era germinada com a casa das tias Lucy e 

Antonella, mas o portão da residência do fundo fica direcionado para a outra rua, que fica na 

lateral da casa da avó. A casa do tio Clarkson tem um quarto, sala, cozinha, banheiro, 

lavanderia e garagem, sendo que não faz uso da mesma, pois prefere guardar o carro na 

garagem da casa da avó Magda. Segundo América, o segundo piso serão dois quartos com 

banheiros e varanda. 

Na casa da avó Magda, o terraço fica com os materiais de serviço do tio Clarkson, onde 

ele fica a maior parte do tempo, com os amigos tomando café, que é feito por duas pessoas 

por sua irmã Lucy ou por sua esposa Celeste. 

Até agora tentei descrever como é a casa da família Lopez, para compreendermos o 

ambiente em que os fatos que América relatou, aconteceram. O primeiro, relato foi a sua 

conversa com o tio Clarkson e com o primo Erick sobre a sua escolha de candidato ao cargo 

de presidente da República em 2014 e os comentários das tias Lucy e Antonella ao escutarem 

a conversa. O segundo foi o assunto mais importante para esse trabalho, foi um momento que 

América presenciou de violência doméstica e a reação da família Lopez.  

Vamos ao primeiro: 
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Em uma tarde América estava na cozinha da casa das suas tias, ela disse que Antonella 

estava se preparando para tomar banho e Lucy estava limpando a cozinha. O tio Clarkson 

entrou na cozinha com o objetivo de pegar a jarra com café recém-feito que a tia Lucy havia 

preparado naquele instante, ao observar a presença de América a questionou, sobre qual 

candidato a presidência iria votar, ela respondeu que iria votar na Dilma Rousseff do PT, a 

resposta, segundo América provocou um clima de tensão na cozinha. Clarkson transmitiu um 

incômodo, e com tom de sarcasmo continuou perguntando: “Você é da esquerda?” “Vai votar 

na Dilma, por quê?” A resposta de América foi que se considerava da esquerda e que votaria 

pelos ideais do partido, além da liderança feminina. Com isso ela perguntou ao tio em qual 

candidato ele iria votar, ele abaixou a cabeça e saiu da cozinha onde estavam conversando.  

As tias, sentindo o clima, ficaram nervosas e começaram a conversar em voz alta; 

América disse que a tia Lucy dizia: “Eu não voto em mulher! Não gosto de mulher na 

política, não é um espaço feminino”. Enquanto isso arrumava a cozinha. Tia Celeste saiu do 

banheiro e em voz baixa disse à sobrinha: “Não fala para ninguém, mas eu sou Dilma, voto 

em mulher que me representa”. 

Depois de algumas horas, América percebeu que no seu ambiente familiar, as mulheres 

não poderiam falar sobre política e percebeu que o tio a perguntou sobre a escolha da 

candidata, por que a sobrinha falava sobre seu gosto pelas questões políticas. Quando a tia 

Celeste a pediu para guardar o segredo sobre a candidata que iria votar, revelava que poderia 

sofrer a mesma pressão que a sobrinha sentiu quando revelou o seu posicionamento.  

 

O segundo caso: 

Em outro momento que América vai para a casa da sua tia Kenna que fica no mesmo 

bairro da casa da sua avó. Em frente à casa da tia Kenna mora a tia Klara, as duas são tias 

maternas da América, uma é casada e outra é solteira. A tia klara é casada e têm dois filhos, 

Carlos e Erick e a tia Kenna é solteira e tem uma filha que se chama Helena.  

América gostava muito de conversar com a prima Helena, já conversei com Helena 

algumas vezes, ela trabalha no comércio da mãe de América, que se chama Alicia, o comércio 

fica na casa da avó Magda. Em alguns momentos de conversas com Helena e América foi que 

América relatou esses fatos que estou apresentando, mas nesse momento Helena não estava 

presente.  

O tema das nossas conversas geralmente eram sobre o que eu estava estudando, como o 

gênero e as construções sociais para homens e mulheres. Como conheço Helena, se for 

observar o comportamento dela, para a nossa sociedade são características masculinas, como 
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o gosto por esportes, especificamente futebol, não gostar de saia e, geralmente usa bermudas e 

regatas.  

Mas voltando ao caso da violência, América que estava na casa da tia Kenna 

conversando com Helena, recebeu uma ligação da sua mãe pelo celular, pedindo para correr, 

pois a Celeste estava agredindo a tia Lucy.  

América disse durante nossa conversa que chamou Helena, para ir à casa da avó Magda, 

apressadamente, abriram a porta da sala, subiram na moto de Helena, para chegar mais rápido. 

Quando chegaram à casa da avó, o tio Clarkson estava no terraço gritando com a tia 

Lucy e a tia Antonella. América disse que olhou para o quintal e ficou observando seus 

primos Erick e Gavril (que residem em outro bairro, e estavam de passagem quando a 

confusão aconteceu), os dois estavam parados, com olhar assustado. 

A tia Lucy saiu da cozinha chorando, mostrando marcas de vassoura sobre seu corpo, 

América disse que ficou paralisada, enquanto Helena começou a gritar, “Covarde!”, 

levantando a mão em direção ao tio, olhava para o terraço pedindo para o tio Clarkson descer 

e tentar agredi-la também. Clarkson descia devagar as escadas balbuciando palavras torpes. 

Entre um degrau e outro gritava com Helena, por sua coragem em enfrenta-lo. América me 

disse, que Clarkson desceu até o quintal e Erick e Gavril tentou segurar a Helena que era mais 

alta que os dois, e tinha aproximadamente uns 90 quilos.  

Clarkson foi para a sua casa, enquanto América olhava as marcas que ficavam cada vez 

mais roxas nas costas da sua tia Lucy, e as que estavam nos braços da tia Antonella.  

Perguntei a America se chamaram a polícia? Ela me respondeu que pediu para a tia 

Lucy ligar para a polícia, ela respondeu que primeiro iria tomar um banho, mas não ligou.  

Continuei perguntando, o que realmente aconteceu? América disse que Celeste estava 

batendo no filho que se chama Aspen, um menino de aproximadamente 11 anos. O que 

deixou América chateada foi que Lucy cuidou de Aspen desde bebê, pois Celeste trabalhava 

em outro município e Lucy se disponibilizava para cuidar, enquanto seu irmão, Clarkson 

também trabalhava, mas mesmo quando eles estavam em casa, Lucy pedia para Aspen dormir 

em sua casa, pois se sentia sozinha quando a tia Antonella saía.  

 Lucy estava com as vizinhas na rua em que o portão da casa do tio Clarkson é 

direcionado, e viu Celeste batendo no Aspen com fio de telefone. Com isso Lucy gritou para 

Celeste parar de bater em Aspen na rua, Celeste a chamou de “piranha” e Lucy respondeu 

com a mesma palavra pejorativa e acrescentou que Celeste residia em uma casa de herança 

que não lhe pertencia. Ao ouvir a discussão Clarkson, que estava no terraço jogou uma pedra 

em direção à irmã, e começou a gritar. 
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A proporção da discussão aumentou até Lucy e Celeste começarem a se agredir 

fisicamente, já na direção da cozinha da casa de Lucy, Clarkson pegou uma vassoura e 

começou agredir a Lucy, sobre a justificativa de que estava cansado da irmã agredir a esposa 

verbalmente. Antonella tentou separar Lucy de Clarkson, mas também foi agredida. Quando 

América e Helena chegaram Clarkson já havia agredido Lucy e Antonella. América disse que 

a sua mãe ligou porque os vizinhos que presenciaram a discussão entraram em contato, como 

Alicia não estava por perto ligou para América.  

À noite Lucy apareceu na casa da tia Kenna e ficou conversando com América e 

Helena, com isso levantou a blusa para mostrar como estavam as marcas. Helena tirou fotos, 

mas não revelou o objetivo, América suspeitou que fossem fazer alguma denúncia, mas Lucy 

só fez promessas. 

Os dias passavam e América observou que ninguém da família Lopez comentou o 

ocorrido; quando comentavam, era em particular para que ninguém que não fosse da família 

soubesse da agressão. Mas algo que chamou atenção de América foi que Lucy depois de 

alguns meses queria conversar com Clarkson, como antes, mas ele a ignorava e a culpava por 

agredi-la. 

                                                  *** 

  

No primeiro caso, revelar seu candidato presidencial poderia gerar discussões. 

Antonella tinha conhecimento do candidato do seu irmão ao ouvir o comentário da sobrinha, 

percebeu que Clarkson não gostou da justificativa da América ao escolher uma mulher. A 

parte da frase “Não fala para ninguém” revela que Antonella mantinha em sigilo a sua escolha 

pela Dilma, ou melhor, a sua escolha por uma mulher que a fazia se sentir representada 

politicamente. Provavelmente Antonella não queria discussões sobre as eleições em casa. 

Vale a pena introduzir, mesmo que de forma rápida, a pesquisa apresentada pelo 

DataSenado sobre violência doméstica. Na sociedade brasileira relatos de violência doméstica 

não é segredo, principalmente quando a mulher é a vítima. A DataSenado em parceria como 

Observatório da Mulher contra a Violência, desenvolveram uma pesquisa que aponta aumento 

expressivo no percentual de mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica. 

Segundo a pesquisa de 2015 para 2017, o índice passou de 18% para 29%.
49

  

                                                             
49 SENADO. Datasenado aponta aumento no percentual de mulheres vitimas de violência.  

Disponível em:  <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/06/08/datasenado-aponta-aumento-no-

percentual-de-mulheres-vitimas-de-violencia >. Acesso em: 04 out. 2017 
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A pesquisa do DataSenado não aponta, o percentual de mulheres que são vítimas de 

algum tipo de violência e não denunciam, ou melhor, preferem manter em segredo. 

Poderíamos supor vários motivos para os segredos. No caso da segunda situação etnográfica, 

não é revelado o motivo da Lucy não denunciar, poderia ter chamado à polícia, poderia pedir 

ajuda aos vizinhos na hora da agressão.  

No segundo capítulo desde trabalho abordei Gilberto Freyre (2003) com o objetivo de 

escrever sobre o patriarcalismo. Com o sistema patriarcal que a sociedade brasileira foi sendo 

construída, a herança do patriarcado reflete no comportamento dos homens com as mulheres, 

como por exemplo, a relação do menino branco com o “moleque” filho de escravo, o filho do 

engenho tinha brincadeiras cruéis com o “moleque”. Na fase adulta essa relação de crueldade 

do menino branco com o filho do escravo era refletida com a mulher que poderia sofrer 

agressões.  

O ensinamento transmitido à mulher era que seu espaço seria o privado, ser do lar, 

ainda na obra de Freyre (2009) as meninas criadas dentro da casa grande não tinha 

conhecimento do mundo e da perversidade com que os meninos cresciam. Relacionando com 

o trabalho etnográfico sobre a violência doméstica, se refletir com o depoimento de América, 

sua tia Lucy cuidava do sobrinho Aspen e fazia café para seu irmão Clarkson, com isso o 

lugar em que os fatos ocorrem com Lucy é no lar, uma mulher que considera o espaço público 

masculino.  

O movimento feminista na década de sessenta discutiam sobre a importância de a 

mulher conquistar o espaço público e também o direito de decisão sobre sua vida e seu corpo. 

Mas tem um ano especifico de quando as mulheres começaram a lutar por direitos, no Brasil 

no ano de1932 as mulheres conquistaram o direito de voto, provavelmente em anos anteriores 

as mulheres lutaram pelo espaço público. As conquistas das mulheres foram muitas como as 

que foram citadas no capítulo anterior, por exemplo, a lei Maria da Penha que visa proteger as 

mulheres da violência doméstica e familiar, lei que poderia proteger Lucy se realizasse a 

denúncia.     

Finalizo com a seguinte reflexão sobre as etnografias desenvolvidas nesse capítulo, 

com a indagação, o quê essas situações etnográficas nos ajudam a pensar? As duas etnografias 

desenvolvidas nesse capítulo, se vinculam com o conceito de gênero, além de transmitir a 

importância da representação da mulher na política. Apresentam discurso de preconceito no 

campo religioso e familiar em relação à participação da mulher no espaço público e político.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho tentei analisar “as identidades” que foram construídas na 

apresentação política da Marina Silva, através da sua biografia, relacionando com as 

”identidades estratégicas” desenvolvidas por Gabriela Scotto em sua dissertação de mestrado 

para analisar outra candidatura feminina, a da Benedita da Silva. Mas qual a importância para 

esse trabalho de apresentar a biografia da Marina Silva? A resposta para essa pergunta é que a 

importância da candidatura da Marina é resultado da luta das mulheres desde os anos 30 

lutaram pelo direito de participação nas questões políticas e pelo direito a votar. 

O objetivo de entender as dificuldades da participação feminina no campo político, 

espaço masculinizado que restringe a presença mulher, me levou a ler o texto de Céli Regina 

Jardim Pinto (1998), “Afinal, o que querem as mulheres na política? (Candidatas á Câmara 

Municipal em Porto Alegre)”, incluído no livro “Candidatos e candidaturas (enredos da 

campanha eleitoral no Brasil)” organizado por Irlys Barreira e Moacyr Palmeira. Essa leitura 

me permitiu refletir sobre as ausências e as restrições das mulheres na política. O objetivo não 

foi o de analisar o movimento feminista e nem seu contexto histórico, mas me aproximar 

dessa temática foi necessário para facilitar a compreensão acerca das dificuldades e os 

preconceitos que as mulheres encaram ao ingressar nesse espaço.  

A maioria dos estudos desenvolvidos sobre a relação da mulher e a política apresenta a 

Lei de cotas, que determina os partidos a obrigatoriedade de ter 30% das candidaturas 

preenchidas mulheres, incentivou às mulheres a ingressarem na política, como nos mostra, por 

exemplo, a pesquisa de Pinto (1998). Mas mesmo com o aumento de números de candidaturas 

femininas lançadas nas eleições de 2014, que foi comemorado pelo TSE, justificando o 

incentivo do governo para o aumento do ingresso feminino, o número de mulheres eleitas é 

desigual em relação aos homens. Faço assim a seguinte indagação, seria o preconceito um dos 

fatores que limita a participação e a aceitação por parte da sociedade brasileira da mulher 

nesse espaço? 

Uma das respostas para essa questão, que surgiu durante análise dos comentários 

referentes à citação de Simone de Beauvoir no perfil do Facebook do professor universitário 

cristão, foi principalmente em relação ao comentário de Maria, uma mulher religiosa que se 

posiciona contra a luta do movimento feminista: quando escreveu que as feministas foram 

lutar por direitos que ela não pediu. Na primeira leitura sobre esse comentário suspeitei que 

provavelmente ela não tivesse conhecimento sobre o movimento, mas ela encerra com as 

seguintes palavras: “agora tenho que morrer de trabalhar”. Ela tem conhecimento de que as 
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mulheres feministas lutaram para que as mulheres tivessem o direito de conquistarem o 

espaço público, ou melhor, trabalhar fora de casa. 

Posso relacionar com o comentário da tia da América, a Lucy, que durante uma 

discussão política entre à América e o tio Clarkson, disse: “Eu não voto em mulher! Não 

gosto de mulher na política, não é um espaço feminino”. Tia Lucy foi mais específica ao dizer 

que a política não é um espaço para as mulheres, mas foi vítima de violência doméstica. O 

que podemos refletir a partir desses fatos? As feministas lutam para que as mulheres 

ingressem no espaço público, trabalhando fora de casa, na política... Lutam também por leis 

que protegem as mulheres, como a lei Maria da Penha. No entanto, Lucy e Maria são 

mulheres que se posicionam contra a participação feminina na política, o que pode ser 

considerado de destaque é que são mulheres, mulheres não feministas. 

As questões apresentadas na introdução desse trabalho, como: “a política ainda é um 

espaço masculinizado?”, “ a mulher ainda não é reconhecida nesse espaço?”, “ o preconceito 

de gênero ainda é presente?”, foram respondidas inicialmente através da análise dos 

comentários do perfil do professor no Facebook, carregados de um forte senso comum, 

estruturado no campo religioso, sobre o conceito de gênero, que nesse campo é designado, 

negativamente, como “ideologia de gênero”. Respostas também vieram através dos dados 

apresentados pelo TSE, em relação ao número de candidatos eleitos nas eleições de 2014; 

assim como da etnografia sobre preconceitos de gênero, onde aparece o discurso de que o 

espaço é determinado para homens, pois a política é um espaço de relação de poder, com isso 

a dominação, e a liderança ainda são consideradas características masculinas. 

Contudo a pesquisa apresenta que a relação da mulher na política ainda é um campo 

de estudo que requer muita atenção, pois pressuponho que o discurso que favorece a restrição 

da mulher no espaço público aumente, principalmente após o impeachment da primeira 

mulher presidente da república, Dilma Rousseff, assim como com os discursos sobre gênero, 

no campo religioso. 
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ANEXOS 

ANEXO (A)  

CARTA DE DEMISSÃO 

Caro Presidente Lula, 

Venho, por meio desta, comunicar minha decisão em caráter pessoal e irrevogável, de 

deixar a honrosa função de Ministra de Estado do Meio Ambiente, a mim confiada por V. 

Excia desde janeiro de 2003. Esta difícil decisão, Sr, Presidente, decorre das dificuldades que 

tenho enfrentado há algum tempo para dar prosseguimento à agenda ambiental federal.  

 Quero agradecer a oportunidade de ter feito parte de sua equipe. Nesse período de 

quase cinco anos e meio esforcei-me para concretizar sua recomendação inicial de fazer da 

política ambiental uma política de governo, quebrando o tradicional isolamento da área.  

Agradeço também o apoio decisivo, por meio de atitudes corajosas e emblemáticas, a 

exemplo de quando, em 2003, V. Excia chamou a si a responsabilidade sobre as ações de 

combate ao desmatamento na Amazônia, ao criar grupo de trabalho composto por 13 

ministérios e coordenado pela Casa Civil. Esse espaço de transversalidade de governo, vital 

para a existência de uma verdadeira política ambiental, deu início à série de ações que 

apontou o rumo da mudança que o País exigia de nós, ou seja, fazer da conservação ambiental 

o eixo de uma agenda de desenvolvimento cuja implementação é hoje o maior desafio global.  

Fizemos muito: a criação de quase 24 milhões de hectares de novas áreas de conservação 

federais, a definição de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade em todos os 

nossos biomas, a aprovação do Plano Nacional de Recursos Hídricos, do novo Programa 

Nacional de Florestas, do Plano Nacional de Combate à Desertificação e temos em curso o 

Plano Nacional de Mudanças Climáticas. 

Reestruturamos o Ministério do Meio Ambiente, com a criação da Secretaria de 

Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, da Secretaria de Mudanças Climáticas e 

Qualidade Ambiental, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do 

Serviço Florestal Brasileiro; com melhoria salarial e realização de concursos públicos que 

deram estabilidade e qualidade à equipe; com a completa reestruturação das equipes de 

licenciamento e o aperfeiçoamento técnico e gerencial do processo. Abrimos debate amplo 

sobre as políticas socioambientais, por meio da revitalização e criação de espaços de controle 

social e das conferências nacionais de Meio Ambiente, efetivando a participação social na 

elaboração e implementação dos programas que executamos.  
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Em negociações junto ao Congresso Nacional ou em decretos, estabelecemos ou 

encaminhamos marcos regulatórios importantes, a exemplo da Lei de Gestão de Florestas 

Públicas, da criação da área sob limitação administrativa provisória, da regulamentação do art. 

23 da Constituição, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Política Nacional de Povos e 

Comunidades Tradicionais. Contribuímos decisivamente para a aprovação da Lei da Mata 

Atlântica.  

Em dezembro último, com a edição do Decreto que cria instrumentos poderosos para o 

combate ao desmatamento ilegal e com a Resolução do Conselho Monetário Nacional, que 

vincula o crédito agropecuário à comprovação da regularidade ambiental e fundiária, 

alcançamos um patamar histórico na luta para garantir à Amazônia exploração equilibrada e 

sustentável. É esse nosso maior desafio. O que se fizer da Amazônia será, ouso dizer, o 

padrão de convivência futura da humanidade com os recursos naturais, a diversidade cultural 

e o desejo de crescimento. Sua importância extrapola os cuidados merecidos pela região em 

si, e revela potencial de gerar alternativas de reposta inovadora ao desafio de integrar as 

dimensões social, econômica e ambiental do desenvolvimento. 

Hoje, as medidas adotadas tornam claro e irreversível o caminho de fazer da política 

socioambiental e da economia uma única agenda, capaz de posicionar o Brasil de maneira 

consistente para operar as mudanças profundas que, cada vez mais, apontam o 

desenvolvimento sustentável como a opção inexorável de todas as nações.  

Durante essa trajetória, V. Excia é testemunha das crescentes resistências encontradas 

por nossa equipe junto a setores importantes do governo e da sociedade. Ao mesmo tempo, de 

outros setores tivemos parceria e solidariedade. Em muitos momentos, só conseguimos 

avançar devido ao seu acolhimento direto e pessoal. No entanto, as difíceis tarefas que o 

governo ainda tem pela frente sinalizam que é necessária a reconstrução da sustentação 

política para a agenda ambiental.  

Tenho o sentimento de estar fechando um ciclo cujos resultados foram significativos, 

apesar das dificuldades. Entendo que a melhor maneira de continuar contribuindo com a 

sociedade brasileira e o governo é buscando, no Congresso Nacional, o apoio político 

fundamental para a consolidação de tudo o que conseguimos construir e para a continuidade 

da implementação da política ambiental.  

Nosso trabalho à frente do MMA incorporou conquistas de gestões anteriores e 

procurou dar continuidade àquelas políticas que apontavam para a opção do desenvolvimento 

sustentável. Certamente, os próximos dirigentes farão o mesmo com a contribuição deixada 
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por esta gestão. Deixo seu governo com a consciência tranqüila e certa de, nesses anos de 

profícuo relacionamento, termos feito algo de relevante para o Brasil.  

 

Que Deus continue abençoando e guardando nossos caminhos. 

 

Marina Silva 

 


