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RESUMO 

 
Na sociedade capitalista podemos identificar que as relações de classe, de raça e de gênero 

fundamentam-se em exploração e opressão, expressando-se e reproduzindo-se por meio da lei e 

da violência do Estado e, das relações criadas a partir destas. O trabalho político realizado pelas 

mulheres é limitado e confrontado por aspectos que estruturam a sociedade de classes. Quando 

observamos o trabalho reprodutivo e o trabalho produtivo, percebemos que homens e mulheres 

inserem-se nestas atividades de forma desigual. Isto porque, a participação precarizada das 

mulheres no trabalho político, no trabalho produtivo e no trabalho reprodutivo possui relação 

direta com a divisão de espaços sociais baseadas no sexo. As mulheres que realizam o trabalho 

político e constroem-se neste meio enquanto referências políticas centrais para as ações de 

mobilização e de formação de consciências, enfrentam contradições nestes espaços que refletem 

as imbricadas características da sociedade.  A partir das histórias de vida, da pesquisa bibliográfica 

e das entrevistas, investigaremos como se construíram as mulheres que realizam trabalho político 

a partir de suas trajetórias pessoais. Compreendendo a importância da superação da atual condição 

de papel feminino tradicional, para o fim da opressão sobre a mulher, o estudo desta categoria é 

necessário para o avanço de sua inserção na vida política. Com as narrativas as mulheres 

reconstroem-se e revelam sua fragilidade e sua resistência para superação de limitações que lhe 

foram impostas desde a infância, chegando até as suas perspectivas atuais apresentam como 

provocam rupturas e, como criam estratégias de participação e de transformação social. 

 

Palavras-chave: Mulheres; Narrativas; Trabalho político; Histórias de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In capitalist society we can identify that class, race and gender relations are based on 

exploitation and oppression, expressing themselves and reproducing themselves through 

the law and the violence of the State, and the relations created from them. Women's 

political work is limited and confronted by aspects that structure class society. When we 

look at reproductive work and productive work, we realize that men and women engage 

in these activities in an unequal way. This is because the precarious participation of 

women in political work, productive work and reproductive work is directly related to the 

division of social spaces based on sex. Women who carry out the political work and build 

themselves up in this medium as central political references for the actions of mobilization 

and formation of consciences face contradictions in these spaces that reflect the 

imbricated characteristics of the society. Based on life histories, bibliographical research 

and interviews, we will investigate how the women who carry out political work from 

their personal trajectories were built. Understanding the importance of overcoming the 

current condition of traditional feminine role, to the end of oppression on women, the 

study of this category is necessary for the advancement of its insertion in political life. 

Through the narratives, women rebuild themselves and reveal their fragility and their 

resistance to overcoming the limitations that have been imposed from childhood. Then, 

they reach perspectives which show how they bring about ruptures and how they create 

strategies of participation and social transformation. 

 

Keywords: Women; Narratives; Political work; Life stories. 
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INTRODUÇÃO 

 

Histórias de vida como ferramenta de investigação científica 

 

 Este trabalho parte de entrevistas repletas de vivências que seguem narradas das 

lembranças da infância até o tempo atual, obedecendo a esta linearidade temporal. A partir 

dessas histórias de vida destacaremos possíveis contradições, comparações e 

complexidades que caracterizam o cotidiano de mulheres que desempenham o trabalho 

político1, sobretudo não institucional.   

 Trabalhar com histórias de vida nos possibilitará conhecer o universo de memórias 

já revisitadas sob o olhar do feminismo ou do compromisso político assumido por estas 

mulheres. Ou seja, logo que partirmos da memória mais antiga e íntima chegaremos 

também ao presente crítico e político dessas mulheres. Ora, elas mesmas já terão 

revisitado a partir da reflexão, de seu engajamento, de suas novas concepções políticas de 

mundo elas mesmas já sabem que novas mulheres se tornaram e vêm se tornando desde 

então. Logo, o caráter que propomos para esta pesquisa não é de cisão e nem de 

linearidade temporal, mas de pinçar a memória de uma relação construída desigualmente 

entre mulheres e sociedade civil, em que a sociedade configura o local das experiências 

limitadas ou confrontadas pela ideologia dominante.  

 Certas que suas experiências abriram portas para o trabalho político de outras 

mulheres - com exemplos de quebra de padrões de comportamento que são impostos 

cotidianamente e internacionalmente para as mulheres - Teremos o devido cuidado ao 

apresentar questões peculiares ao contexto de vida de cada uma. 

  Acreditamos que este pode ser o caminho para melhor entender as características 

e as contradições que caracterizam o trabalho político realizado por mulheres em 

organizações políticas e nas suas experiências cotidianas.  

Primeiramente porque o grupo a ser estudado dentro deste aspecto é o mesmo que 

comunga em todos os continentes, da mesma forma de opressão baseada na dominação 

do homem sobre a mulher, relegando-a historicamente ao papel de propriedade, que é 

modificado, mas não foi superado. 

                                                 

1 Chamaremos de trabalho político este desempenhado e reconhecido como “militância”, todas as 

entrevistadas são militantes, ou seja, reservam constantemente o tempo de seu cotidiano para dedicarem-se 

ao trabalho político – ou militância.  



16 

 

 Em segundo, a política é de fato o espaço com menos participação de mulheres2, 

como no caso Brasileiro em que metade da população é feminina e, mas as mulheres não 

conseguem ocupar mais que os 30% das cotas partidárias3. E, terceiro, a capacidade de 

participação no planejamento e tomada de decisões políticas para todos os âmbitos da 

vida é comum desde o nascimento, um não propósito de vida na formação das mulheres, 

ausentes da construção das subjetividades femininas ao longo de suas vidas. 

 As mulheres em sua maioria não estão presentes na vida política do seu próprio 

cotidiano. A este grupo da sociedade, mesmo nos diferentes níveis de instrução escolar, 

nas diferentes classes sociais, está relegado o fardo de ser alienado de sua própria 

condição de integrante da sociedade. 

 As mulheres que aqui serão apresentadas tornam-se conscientes de seu papel a 

partir de rupturas que realizam em suas trajetórias de vida e tomam para si o objetivo de 

reconstrução da sociedade a partir de suas próprias inserções. Elas conciliam este objetivo 

da transformação política participando de movimentos sociais e ao mesmo tempo do 

trabalho produtivo e do trabalho doméstico.  

Essas mulheres são exceções sob o aspecto transformador a que se propõem, no 

entanto, são ao mesmo tempo mulheres comuns, nordestinas. A escolha dessas mulheres 

baseia-se no fato delas realizarem trabalho político, mesmo quando não ocupam espaço 

de direção/cargo institucional.  

 A escolha dessas mulheres baseou-se pelo nosso reconhecimento sobre seus 

trabalhos, por serem distintas figuras da política cotidiana da cidade de João Pessoa, 

Paraíba. Estas mulheres estiveram presentes em espaços de falas públicas que marcaram 

a nossa memória e que por isso são, também, o motivo da escolha da temática.  

As narrativas demonstram que os espaços individuais e sociais são também 

construções de memórias que estão sempre se reorganizando, pois se relidas a partir de 

novas vivências, o olhar do presente para o passado se modifica. São situações vividas e 

narradas/construídas pelas próprias entrevistadas e autoras das histórias. Apesar de serem 

narrativas aparentemente tão individuais, elas conseguem ultrapassar o status do 

                                                 

2 A “participação política das mulheres” não é uma resultante ou um degrau a ser perpassado na dinâmica 

da vida social, não se trata de um tipo de evolução na inserção social. Trata-se de exclusão da capacidade 

em tornar-se parte da sociedade, da tomada de decisões em todos aspectos da vida. 
3 O Brasil é o 116º em ranking de 190 nações no quesito participação feminina no Parlamento. Dos 513 

deputados, somente 55 são mulheres; entre os 81 senadores, somente 12 são mulheres. Em contraste, 

a sociedade brasileira é, de acordo com os dados mais recentes do IBGE, 54% negra, 51% feminina e 

apenas 16% possui ensino superior completo. (Dados retirados do sítio: http://www.politize.com.br/quiz-a-

participacao-feminina-na-politica-brasileira/). 



17 

 

autobiográfico e revelar características e momentos ideológicos, históricos e políticos da 

sociedade4. 

Através desse processo de compartilhamento de experiências de vida pode-se utilizar 

a narrativa para contar a própria história ou, pelo menos, identificar características 

daquele período sobre a economia, a política, o trabalho, o avanço tecnológico, a 

comunicação etc.  

Logo, optamos pela ferramenta de investigação qualitativa das histórias de vida. 

Primeiramente, na aproximação das interlocutoras tivemos o cuidado de apresentar a 

própria entrevista5. Explicando os propósitos da pesquisa, com a importante observação 

sobre a preservação da identidade de cada uma delas, com o propósito de salvaguardar a 

fonte das informações.  

A escolha do tema passa pela percepção de que nós não conhecemos profundamente 

aquilo que nos parece familiar6. É longa a história de luta das mulheres por 

reconhecimento e participação social. Apesar de reconhecermos as dificuldades 

enfrentadas por todas, não temos noção de que esse aspecto histórico se torna rapidamente 

desconhecido quando o enfrentamos num campo de pesquisa o cotidiano íntimo das 

mulheres. Geralmente tratado genericamente, com o bordão “mais mulheres na política7”, 

ou seja, temos uma ideia mais ou menos bem fundamentada para explicar porque a 

participação das mulheres é desigual da do homem nos espaços políticos.  

O desafio a que nos propomos é o de construir um relato orientado por teoria 

científica que possibilite a crítica reflexiva orientada pelas entrevistas. Afinal, dentro das 

relações sociais apresentadas, as circunstâncias de vida dessas mulheres tornam-se 

peculiares. Então, o que leva essas mulheres a permanecerem no trabalho político?  

 

 

                                                 

 
5 As entrevistas foram realizadas nos períodos do próprio recesso universitário, visto que a distância entre 

os estados e a possibilidade de deslocamento podem ser considerados desafios para realização deste 

trabalho, pois os recessos coincidiram com as “férias” destas mulheres o que pode ter ocasionado 

fragmentos nas narrativas. Enfim, as entrevistas foram concedidas entre Janeiro e Março de 2017 e entre 

Dezembro e Fevereiro de 2018. 
6 “De tal modo que vestir a capa de etnólogo é aprender a realizar uma dupla tarefa que pode ser 

grosseiramente contida nas seguintes formulas: (a) transformar o exótico no familiar e/ou (B) transformar 

o familiar em exótico. E, em ambos os casos, é necessária a presença dos dois termos”. (Da Matta, 1978, 

p.28)  
7 Campanha do Tribunal Superior Eleitoral:  

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/30/campanha-por-mais-mulheres-na-politica-sera-

lancada-em-sessao-solene 
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Nós somos parte do mundo que estudamos8  

 

 Enquanto mulher, paraibana, militante e pesquisadora carrego comigo o fardo da não 

crença sobre a imparcialidade científica.  Embora acredite na produção de conhecimento 

como um dos fatores motores para a transformação da sociedade para melhor, não tenho 

a fé cega sobre as doutrinas. Por isso, sem medo de retaliações e longe de fugir das 

formalidades científicas, começo o trabalho dissertativo explicando um pouco sobre as 

opções que escolhi para conciliar a minha atividade de produção científica e minha 

vontade de transformar um pouco a vida acadêmica.   

 Desde a entrada na vida universitária conciliei meus trabalhos informais aos estudos 

acadêmicos, engajando-me tanto na pesquisa quanto nos grupos de extensão universitária. 

Tive a oportunidade de participar de grupos de Assessoria Jurídica Universitária Popular 

(AJUP) - os quais formam estudantes de direito em todo o país preocupados em utilizar 

a forma jurídica para impulsionar projetos de movimentos sociais populares. 

 A partir deste engajamento desde a graduação pude conhecer algumas mulheres que 

militavam para a garantia da sua própria existência digna e pela existência de um mundo 

mais humanizado. A partir da própria crítica ao dogmatismo jurídico, das novas teorias 

sobre AJUP, da participação de educadores/as populares aprendi na prática os limites 

tanto do direito enquanto instrumento burocrático quanto aprendi sobre os limites da luta 

por direitos dentro do sistema capitalista. A dimensão de reflexão sobre o mundo e os seus 

limites me permitiram abrir outros mundos em dimensões orgânicas e humanas, comecei 

a participar de forma inteira de um movimento político (AJUP) e acabei me percebendo 

parte deste trabalho a partir do momento que deixei de lado a ideia de que existe 

neutralidade, ou algum purismo científico que garantam a produção de um conhecimento 

útil. 

 No fim da graduação optei por apresentar um trabalho de conclusão de curso sobre 

as trabalhadoras do serviço de limpeza terceirizado da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), a partir deste trabalho algumas questões ficaram a serem aprofundadas. Mas o 

que importa deste percurso e deste tema de TCC é que a minha trajetória foi marcada pela 

                                                 

8
 “Nenhuma muralha impenetrável separa os mundos que nós estudamos dos nossos laboratórios 

científicos. Aliás pelo contrário: nós somos partes inerentes ao mundo que estudamos”. 

(BURAWOY, 2014, pp. 13) 
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presença de mulheres paraibanas que se destacaram em todos os espaços de militância e 

de luta por direitos. Começo citando as mulheres do Movimento dos Trabalhadores 

Desempregados (MTD) que me inspiravam no estudo na graduação em direito quando 

em reuniões precisávamos realizar debates sobre o posto de saúde da comunidade, sobre 

atividades políticas nas secretarias do estado e do município, ou quando pensamos em 

aprovar uma lei no município que garantiria Frentes de Trabalho para desempregados.  

 Também foram as mulheres do Acampamento Terra Livre9, que por mais de três 

ocupações distintas resistiram e eu as assisti resistindo, sob condições de enfrentamento 

ao direito armado do município, do Estado e da União, em defesa de seus próprios direitos 

de moradia. Também ali, na Paraíba, naquele dia de sábado, de manhã cedo, quando a 

polícia chegava para a reintegração forçada e vi que uma mãe saiu em caminhada com 

seu filho recém-nascido, que seria recém-criado ali, num acampamento destroçado. Estas 

imagens de memórias são apenas algumas de uma Paraíba que é território de lideranças 

mulheres históricas: indígenas, quilombolas, camponesas, professoras e sindicalistas.  

 É a terra da Elizabeth Teixeira, das Ligas Camponesas, a qual tivemos a honra de 

conhecer na sua própria residência, com direito a entrevista e tomar um café, com outros 

encontros e homenagens aos seus noventa e muitos anos de memória de resistências em 

solos camponeses. Com a organização do Jornal A Margem fizemos uma visita nas 

regiões de produção de sisal, região marcada pelo suor da produção familiar e que tem 

uma história de abandono das indústrias, o que gerou grandes massas de desempregados 

no campo, prontos ao serviço de meeiros ou de boia-frias. Também visitamos a terra de 

Margarida Maria Alves, inspiradora da Marcha das Margaridas, que disse que é melhor 

morrer lutando do que morrer de fome.  

 É nessa terra marcada por mulheres de luta, de histórias que se intercruzam, que 

começo o meu local de fala, como participante e conhecedora de parte dessa história. 

Tirando as estudiosas da História (oficial) da Paraíba, que não devem ser muitas, me 

encaixo no grupo das que não sabem decoradas as datas importantes, os eventos, as 

principais legislações, o hino ou o aniversário do estado. Mas antes disso, a conexão com 

tantas pessoas que conheci me fez ver com outros olhos a dimensão da Paraíba - um 

estado rico de culturas, de movimentos populares organizados, de produções diversas. 

Quem dera eu tivesse conhecido de verdade tudo que conheci com os meus olhos, que eu 

                                                 

9 Mais informações sobre o acampamento e sua atuação em: Acampamento Terra Livre – João Pessoa  

<http://terralivre.org/2015/09/terra-nova-ocupacao-do-terra-livre-em-terreno-em-joao-pessoa/>.  
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tivesse estudado toda a história dos locais por onde andei, que eu tivesse realmente pisado 

em todo o chão que foi cenário de alguma estória que me contaram.  

 Toda dimensão e idealização sobre esse estado só me foi/é possível graças ao contato 

com movimentos sociais populares, com pessoas que fazem parte destes movimentos, de 

pessoas de carne e osso que optaram por motivos individuais e coletivos tornarem-se parte 

de lutas por conquistas. Logo, para mim, a ciência que a Universidade me ensinou 

complementa-se às vivências e às experiências que tive entre os espaços de dentro e de 

fora das salas de aula a partir das AJUPs. Além de que, depois que as barreiras se quebram 

e as rupturas se alinham, nem você mesma enxerga facilmente esta separação, ela 

preexiste, mas você resiste e ela logo inexiste. São rupturas cotidianas na produção do 

conhecimento que o transformam e o atualizam ao contexto.  

 Com isso, quero tornar perceptível que todas as relações reproduzidas na sociedade 

também são reproduzidas na universidade, na igreja, na escola, em casa e subjetivamente. 

Isso porque, por exemplo, na universidade conheci trabalhadoras analfabetas – num 

espaço onde o conhecimento é reprodução do poder e também conheci trabalhadoras que 

se tornaram militantes em luta por moradia.  

 O tema estudado anteriormente, quando fiz a escolha da temática do TCC da 

graduação em Direito, me permitiu o contato com mulheres lideranças do movimento de 

moradia (Terra Livre), com as terceirizadas do serviço da limpeza da UFPB, com as 

mulheres do campo, com as mulheres quilombolas e com a percepção da importância do 

feminismo enquanto ferramenta de luta na atual conjuntura brasileira. Ou seja, as 

perspectivas teóricas e práticas tornam-me mais perceptíveis os avanços e o 

conservadorismos na dinâmica social.  

 Na pesquisa de campo realizada com mulheres do trabalho terceirizado cheguei a 

categoria Divisão Sexual do Trabalho só que ainda muito vinculada aos aspectos mais 

simples do espaço produtivo em oposição ao espaço reprodutivo. No entanto, ao fim 

percebi que aspectos das falas das mulheres que conectavam a desvalorização do trabalho 

reprodutivo assalariado estavam diretamente relacionados à dinâmica de vida no aspecto 

familiar e de tempo pessoal, imbricados em relações macro e micro, parte de relações 

sociais que não podem ser cindidas, além ou apenas, a partir de categorias analíticas.  

A divisão sexual do trabalho enquanto teoria não se limita a explicar a 

desigualdade existente entre os sexos apenas no trabalho político, ele é fundante para a 

compreensão dos demais contextos em que o trabalho da mulher se desenvolve, seja no 
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trabalho doméstico, por exemplo, ou realizado no espaço produtivo. No entanto, é uma 

teoria criada a partir da análise de uma realidade que não é totalmente compatível com a 

do Brasil, as mulheres que aqui trabalham desde antes da colonização tem características 

peculiares, por isso, históricos, tornando a categoria insuficiente. 

Mas as primeiras conclusões que podemos tirar partem desta categoria, sem ela, 

não teríamos a mesma percepção de insuficiência que nos impulsiona muito mais a abrir 

indagações do que fechar as chaves de análise. Por exemplo, como nossa sociedade 

organiza-se a partir da relação capital-trabalho, percebemos também, a partir desta mesma 

categoria, a direta relação de apropriação do trabalho da mulher pelo capital da estrutura 

social à ideológica, perpassando, é claro, pela economia e pela violência de gênero. Esta 

última, protagonizada pela relação entre o patriarcado, o racismo e o capital os quais dão 

fundamento e convergem dialeticamente com a estrutura organizativa do Estado e as 

relações sociais dela decorrentes.  

  Instigadíssimas com a leitura da entrevista realizada por Marta Harnecker, 

socióloga chilena, “Os desafios das mulheres dirigentes10”, a qual captura aspectos 

políticos e subjetivos da “comandante Rebecca”, uma dirigente política do exército de 

San Salvador, neste texto encontramos problemáticas que perpassam a vida das 

guerrilheiras apresentando os seus desafios cotidianos pessoais e organizativos dentro do 

trabalho político. 

  As mulheres brasileiras também enfrentam desafios específicos que dizem respeito 

a própria formação histórica e política da inserção da mulher na sociedade brasileira. 

Logo, estudar o trabalho político e o sujeito que “come pelas bordas e ainda se queima” 

é necessário para construirmos uma prática transformadora e capaz de acolher de forma 

igualitária as mulheres no mundo político. 

  É de nosso interesse compreender e refletir sobre os diversos modos com que a 

construção das categorias mulher e divisão sexual repercutem nessas histórias, como se 

apresentam na construção de narrativas de vidas, suas semelhanças e seus elementos 

ímpares, seja em seus aspectos educacionais, comportamentais, sociais e/ou políticos. 

 As mulheres que conseguem inserir-se no mercado de trabalho enfrentam 

problemas tão complexos e desiguais quanto às mulheres que exercem trabalho doméstico 

                                                 

10 Marxists Internet Archive, 8 de março de 2008, Dia Internacional da Mulher. Disponível em: 

https://www.marxists.org/espanol/tematica/mujer/autores/harnecker/1994/retos.htm Ediciones MEPLA. 

Disponível em: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Cuba/mepla/20111026113255/mujer.pdf . 
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não remunerado. As mulheres inserem-se em desiguais condições e com desiguais 

benefícios no trabalho produtivo, reprodutivo e nos espaços políticos institucionais e não 

institucionais.  

 A entrada de mulheres na vida pública nos permite constatar que é crescente a 

participação feminina em todos os espaços sociais, mas, ao mesmo tempo, avaliamos que 

ocupar cargos não é o suficiente para garantir a construção política da igualdade de fato 

entre homens e mulheres.  

  Até porque alguns trabalhos são comumente ditos “femininos”, trabalhos que as 

mulheres estão “naturalmente” prontas para desempenhar, que reproduzem os padrões de 

dominação, que as colocam num patamar de inferioridade econômica - logo, de 

inferioridade de reconhecimento público, inferioridade de qualificação profissional e são, 

geralmente, trabalhos que não interferem completamente na dinâmica de trabalho 

doméstico e geracional das mulheres -, no entanto, as afastam da vida política ou não 

permitem uma conciliação destas funções com uma participação política satisfatória, o 

que na maioria das situações as impossibilita completamente.  

 Pouco se fala da participação política como parte de um trabalho cotidiano, a não ser 

quando nos referimos ao trabalho vinculado aos cargos políticos institucionais, que 

assemelha-se ao trabalho formal e remunerado. A política é de fato o espaço com menos 

participação feminina, como no caso Brasileiro em que metade da população é feminina, 

mas as mulheres não conseguem ocupar mais que os 30% das cotas partidárias11. A 

capacidade de participação no planejamento e tomada de decisões políticas para todos os 

âmbitos da vida de uma mulher é comum desde o seu nascimento, um não propósito de 

vida na formação das mulheres, ausentes da construção das suas próprias subjetividades 

ao longo de suas vidas. 

 A lógica de separação e hierarquização entre os sexos na sociedade capitalista-

racista-patriarcal afeta homens e mulheres de formas distintas e não conseguem 

ultrapassar o binarismo sexo masculino versus sexo feminino. Isto incide diretamente na 

desvalorização da atuação das mulheres cis e trans que são dirigentes políticas, ou seja, 

essa desvalorização é um continuum da própria lógica de exclusão e divisão sexual de 

                                                 

11 O Brasil é o 116º em ranking de 190 nações no quesito participação feminina no Parlamento. Dos 513 

deputados, somente 55 são mulheres; entre os 81 senadores, somente 12 são mulheres. Em contraste, 

a sociedade brasileira é, de acordo com os dados mais recentes do IBGE, 54% negra, 51% feminina e 

apenas 16% possui ensino superior completo. (Dados retirados do sítio: http://www.politize.com.br/quiz-a-

participacao-feminina-na-politica-brasileira/). 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/brasil-fica-atras-ate-do-oriente-medio-em-participacao-feminina-na-politica/
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todo tipo de trabalho social. 

 Logo, queremos compreender a complexidade desta realidade, com o propósito de 

aprofundar e gerar novos questionamentos sobre a realidade, para tanto apresentamos a 

presente pesquisa que está estruturada em três capítulos.  

 No Capítulo I buscamos ambientar as personagens, revelando suas principais 

características e desafios desde a infância, apresentando suas reflexões sobre o passado e 

sua construção individual a partir de seu território.  

 No Capítulo II e no Capítulo III as estórias mostram-se histórias pois envolvem uma 

conjuntura que ainda é recente, esta que foi enfrentada por essas mulheres já em um 

desenrolar de formação de consciência política e protagonismo de suas rupturas para com 

os padrões sociais. Também, neste último capítulo, com o aporte teórico e histórico – 

sobretudo sobre a Paraíba, apontaremos como as legislações e a conjuntura política e 

social interferem na dinâmica de construção da participação de mulheres na busca de 

conquistar direitos e espaço político social e institucional. 

 A partir do que o campo nos apresentou, optamos por utilizar referências acadêmicas 

que também corroboram com os desafios apresentados pelo cotidiano narrado, logo, a 

partir da referência metodológica do Burawoy, construímos um texto que abre chaves de 

análises com aporte teórico que trata de aspectos formativos do modelo educacional, do 

território vivenciado e da consciente participação política, tais quais: Saffiotti, Cirne, 

Sudbury, entre outras. 

A opção por utilizar narrativas biográficas nos permite colocar as mulheres como 

objeto e como sujeito histórico em ação, permite um co-construção narrativa, perante uma 

discussão teórica que reflete na prática. É também um método que permite tornar público 

o que é mantido privado e, sob outro enfoque, tornar visíveis as relações privadas que 

interferem nas relações públicas. Logo, é uma metodologia politicamente comprometida 

por compartilhar narrativas que podem servir para a construção científica da denúncia de 

um problema social. 
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Capítulo I 

 

As mulheres na vida e as suas estórias 

 

O NE e a mulher  

 

As fortes mulheres nordestinas 

São sábias fieis e prazenteiras 

Tem muitas modistas costureiras 

São capazes de coisas superfinas  

Verdadeiras orquídeas femininas  

Caprichosas em tudo que fizer 

Margarida Judite ou uma Esther  

Não importa o nome ou o Estado 

O Nordeste está representado  

Na coragem e na força da mulher  

 

Não podemos esquecer da Margarida 

O latifúndio armado arrebatou  

Com um tiro a flor despetalou 

Mas as pétalas juntaram e deram vida 

Esta flor jamais será esquecida 

Esquecer essa história ninguém quer  

Recordando vem força vem mister  

Margaridas brotando lado a lado 

O Nordeste está representado  

Na coragem e na força da mulher  

 

Maranhão, Piauí, Ceará  

Rio Grande do Norte e Paraíba 

Pernambuco o Estado de Capiba 

Alagoas também está por cá 

Sergipe tão forte aqui está 

A Bahia traz tudo que se quer 

O Nordeste acredite quem quiser 

Tem orgulho da gente em todo estado 

O Nordeste está representado  

Na coragem e na força da mulher  

 

A mulher nordestina é tão guerreira  
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E conhece o valor que a luta tem  

Planta milho despolpa faz xerém 

Tira lenha juntinho a cachoeira  

Tem a medica a juíza a enfermeira  

Boia fria a atriz e a chofer  

A que cuida do prato e da colher  

Da costura da renda e do bordado  

O Nordeste está representado  

Na coragem e na força da mulher12 

 

 

 

Neste primeiro capítulo a leitora se deparará com estórias e histórias de mulheres 

militantes paraibanas, elas nos contam sobre as suas famílias, seus estudos, seus trabalhos 

e seus relacionamentos. Dentro destas narrativas está a realidade das mulheres militantes 

paraibanas, refletir sobre essas estórias é também trazer alguns aspectos da própria 

História, sobretudo da Paraíba, pois, ao narrar suas trajetórias narram aspectos políticos, 

morais e as principais características da sociedade, naquele território, em citado tempo 

histórico.  

Portanto, com a leitura das estórias a partir destas mulheres, criaremos uma 

imagem do que é ser/estar mulher na Paraíba e os desafios enfrentados desde o início 

desta trajetória. Propomos apontar os aspectos similares e diferentes nestas trajetórias que 

marcam a formação destas mulheres antes mesmo delas engajarem-se na vida política.  

Neste capítulo pretendemos pinçar alguns momentos destas vidas narradas que 

revelam relevantes reflexões a partir do desenrolar de suas tramas pessoais: as 

protagonistas – as mulheres militantes da paraíba; o cenário - suas cidades; o início - a 

infância; o desenrolar - as questões familiares, de formação escolar, relações 

pessoais/afetivas e participação política.  

Estas narrativas serão organizadas a partir da observação das estruturas 

ideológicas da sociedade que difundem ideias que limitam a participação das mulheres 

na sociedade a partir de diferenças comportamentais impostas entre homens e mulheres.  

Estas narrativas estão permeadas de memórias sobre relações pessoais e políticas 

nas quais já podemos identificar situações em que as entrevistadas precisam optar por 

                                                 

12 LEITE, Soledade. 2016, P. 80-81. 
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romper padrões sociais para conseguirem participar da dinâmica social ou para 

conseguirem realizar-se enquanto mulheres e protagonistas sociais de suas próprias 

individualidades. 

Após essa ambientação inicial, no capítulo seguinte, adentraremos ao clímax 

dessas estórias a partir de seus rompimentos individuais e coletivos. Em sequência - e 

sem a pretensão de findar outras e essas histórias-, apresentaremos a vida na política como 

uma opção das mulheres e seus eventuais desafios práticos e teóricos. 

 

1.1  As estórias desde o berço - as origens 

 

Aqui reunimos as estórias desde o início, caminhos memorados a partir das 

escolhas das próprias personagens, num viés que foi provocado a partir do pedido 

imperativo “Fale um pouco sobre você, do lugar que você nasceu e de sua família”. 

Claro que anteriormente a isto a pesquisa foi explicada, asseguramos que as 

identidades seriam preservadas – mesmo quando questionaram o porquê disto, afinal, 

essas mulheres têm orgulho de suas histórias como tem coragem de continuar 

ocupando espaços que por tantos anos excluíram as mulheres. Quais espaços? Bom, 

ao ler essas estórias podemos refletir que em todos os espaços que essas mulheres 

paraibanas passaram - dentro e fora de casa, desde quando ainda eram parte de suas 

próprias mães, de sua família, de suas cidades – elas tiveram que enfrentar um 

cotidiano que sempre persistia em não facilitar as suas inclusões. 

 

1.1.1 “A primeira hippie de Catolé" 

 

Paula, cabelos cacheados, sardinhas, uma voz poderosa. Quando menina viveu 

num sítio dentro de uma comunidade muito pobre, sua memória gravou a imagem da 

fome de crianças que viviam num contexto social diferente do seu.  

 

“Então a gente vivia com as crianças que realmente viviam um contexto social 

bem diferente do nosso, de pobreza mesmo, de fome, assim. Uma coisa meio... 

Para mim desde criança era muito... Muito triste assim, para mim, ver. Porque 

você via que era muito diferente de você né. Crianças doentes, com a pele cheia 
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de manchas de pele, aí...”. 

 

Ao lado desta imagem, somam-se as que tem de sua mãe. Ela conseguiu organizar 

projetos importantes naquela localidade, “Então ela abriu ONG... Uma ONG depois outra 

e tinha vários trabalhos lá em casa também”. Esse ano ela faz trinta e cinco anos, tem 

formação em Jornalismo pela UFPB: “mas nunca trabalhei de Jornalista e... Só na época 

de estudante que eu trabalhei de Jornalista. Depois de formada nunca trabalhei de 

Jornalista. E fui para a Sociologia, hoje eu sou professora de Sociologia”. É mãe de um 

adolescente e de uma menininha, sempre morou em João Pessoa – saiu por duas vezes, 

mas ficou pouco tempo fora. Casou duas vezes e separou-se uma – nenhuma vez foi no 

papel. Hoje ela mora com seu atual companheiro, sua filha e seu cachorro – seu filho 

adolescente mora com o pai nos Estados Unidos. 

Tem uma irmã gêmea e dois irmãos, sendo o mais velho só por parte de sua mãe 

– do primeiro casamento dela. “E uma irmã mais... Mais velha por parte do meu pai, do 

primeiro casamento dele. Então são cinco irmãos, mas de pai e mãe, assim, que a gente 

conviveu a vida inteira são três”. Moraram todos juntos desde a infância, mas quando 

estava pela casa dos vinte anos os seus pais se divorciaram. Num misto de entusiasmo e 

embaraço diz que considera sua família “bem fora do padrão”. Diz que sua mãe é uma 

sertaneja lá de Catolé do Rocha (sertão da Paraíba), filha de uma família de agricultores 

por subsistência e que estudou.  

Até aí não percebemos nenhuma característica tão fora do padrão, além do fato de 

uma filha de agricultores conseguir naquelas condições e naquele tempo, - e sendo mulher 

– conseguir terminar seus estudos, situação só conquistada por famílias com maior poder 

aquisitivo. E lá vem a complementação: “Lá ela se tornou assim, ela foi a primeira hippie 

da cidade. Então ela virou hippie, né, naquele período ali durante a ditadura, ligada as 

músicas de resistência culturalmente, assim”. Imaginamos o quanto a decisão de sua mãe 

foi questionada naquela época, por outro lado, o quanto ela foi representativa e 

significante não só para Paula, como ela nos conta, mas para várias mulheres que viviam 

sob o regime militar e, mesmo antes disso, sob o regime do patriarcado. 

Paula e sua mãe tiveram uma trajetória parecida. Por exemplo, as duas 

interromperam suas formações no ensino superior ao descobrirem uma gravidez. A 

diferença é que Paula, mesmo não exercendo a atividade, concluiu sua graduação em 

Comunicação, já sua mãe não teve condições para concluir a graduação em Artes.  

Ela fala com felicidade de sua mãe. Diz que ela consegue ultrapassar até as 
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próprias filhas - ela e suas irmãs, em questão de conseguir romper os padrões e causar 

espantos à moral social até hoje: “Ela sempre teve uma visão muito... Muito aberta, muito 

libertária, né, ela na verdade sempre pareceu ser mais libertária do que as filhas, assim, 

do ponto de vista estético, né, negra assim, dos cabelos... Não faz depilação e, né.” 

 

1.1.2 “Era lamparina, não havia luz” 

 

Ela é natural de Pedro Velho, Rio Grande do Norte, onde viveu sua infância há 

sessenta e poucos anos atrás, não lembra de muita coisa mas afirma que a sua infância foi 

muito boa: “Era uma cidade pacata, bem tranquila, meus avós agricultores, tinham sítio, 

então a minha vida foi montando cavalo, tomando banho em rio, subia pra um sítio, subia 

pra outro...”. Em Pedro Velho as ruas da cidade recebiam os sobrenomes das famílias e 

estas geralmente moravam em casas separadas, mas na mesma rua. Ela cresceu na Rua 

do Machado, a família de sua mãe era essa. 

Antes de ser mãe e esposa amava praticar esportes: natação, cavalo, basquete, 

“tudo o que eu podia fazer eu fazia”, tem uma personalidade muito forte e -

espontaneamente - moralmente subversiva. Tem 68 anos, é separada, tem dois filhos e a 

sua ocupação atual é colaborar com a venda de livros de uma editora militante. 

A sua mãe teve dez filhos, o seu irmão mais velho morreu de paralisia. Vera causa 

espanto pelo modo irreverente de interpretar a vida fora dos padrões desde a sua infância. 

Ao invés de lamentar-se pelo irmão que morre com apenas sete anos, nos diz que foi o 

enterro mais feliz de sua vida! Anda refletindo cada vez mais sobre o fim da vida, sobre 

sua idade, desafios do corpo sob o tempo e, também, sobre os velórios que ultimamente 

acompanha - companheiros e companheiras que ela vem perdendo para a morte. 

“Por que... Imagina: eu era a primeira da fila levando a coroa com minhas 

amigas, minhas primas e eu achei muito bacana aquilo, eu não sabia né, 

criança... Não sabia da morte, o que era morte. Então o caixãozinho ali... Eu 

achei muito bacana, foi um enterro que eu fui muito feliz, eu ia brincando, eu 

e minhas amigas... Ia pulando assim. Foi muito bom. E aí era assim, na nossa 

família era de dez pra cima, né? Não tinha menos de dez. Então tinha muita 

criança. A gente divertia muito”. 

 

Desde a infância o trabalho foi cotidiano na sua vida, era a filha mais velha, a que 

ajudou na criação de muitos de seus irmãos, fazia de tudo, “eu lembro que lá em casa 
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tinha um fogão bem grande... Era bem grande, eu era pequena e eu subia no fogão pra 

mexer o mingau dos meus irmãos”. Lá não tinha água encanada, sempre ia ao rio lavar 

roupas acompanhada de uma senhora - que lavava as roupas de sua casa: da sua mãe, das 

duas avós e de suas tias. Por não gostar de ir à escola, a sua melhor opção era divertir-se 

no rio e ajudar com as roupas. 

Lá em Pedro Velho, Rio Grande do Norte, quando nem havia eletricidade naquela 

região, Vera recorda com carinho dos momentos em que sua mãe acendia a lamparina 

para continuar seu trabalho de bordadeira mesmo à noite. Afinal, eram muitos filhos para 

criar:  

“E ela sustentou a gente bordando, né? Ela fazia. Porque antigamente usava 

muito enxoval de... As pessoas encomendavam quando ficavam noivas, 

quando estavam pra casar. Enxoval de bebê... E era enxoval completo, né, era 

assim que fazia. E aí ela bordava, bordava à mão, bordava à máquina. Era uma 

grande artista, sabia fazer tudo costurar, bordar, todos os tipos de bordados ela 

fazia crochê, tricô”. 

 

Esse mesmo trabalho garantia que aquela grande família não passasse frio nos 

períodos de inverno, afinal, eram pobres: “No verão a gente ainda passava de boa porque 

fazia calor e não precisava de cobertor, essas coisas, mas quando estava muito frio, 

quando chovia a gente usava esses negócios que ela recebia do povo pra bordar e a gente 

pequeno as vezes fazia xixi e era uma coisa...”.  

Ao mesmo tempo que via na sua mãe uma lutadora, uma guerreira, uma mulher 

muito forte, tinha uma visão diferente sobre o seu pai. Afinal, todos já sabiam que era um 

sujeito descansado, namorador – que bebia muito, “Não maltrata minha mãe, né, mas isso 

minha mãe era muito apaixonada, e esses namoros que ele arranjava ela não acreditava, 

né? Era traição por cima de traição”. E isso não é maltratar? - Nos perguntamos 

silenciosamente. Bom, era uma mãe extraordinária sob seu ponto de vista, mas que 

negava as acusações sobre as traições do seu marido:  

-“ O senhor MARIDO não tá vestido com uma camisa de tal cor? 

- Tá. 

- Então, ele tá com a fulaninha lá em tal canto. 

- Não, mulher, não é o MARIDO não porque tem tanta gente parecida 

com ele, que veste as mesmas roupas e essa também não é única dele têm 

muitas por aí, não é ele não, eu tenho certeza, você não viu direito”.  

  

Atualmente essa bordadeira tem 92 anos e ainda mora em Pedro Velho - “minha 
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mãe não comeu tanto veneno quanto eu estou comendo”, brinca Vera. Diz sorrindo que 

no último verão sua mãe nadou e pulou na piscina, que é muito lúcida e muito saudável. 

 

1.1.3 “Ela trabalhava só em casa” 

 

Maria Medeiros tem vinte e dois anos, faz graduação em letras e diz que milita 

para melhorar a juventude. Sua formação foi bastante rígida, “e assim e eu sou trans, né?”. 

Está na metade do curso e é realizada com suas leituras e escritas. Escrevia diários desde 

o ensino médio, começam no período dos romances platônicos. Ela gostava de meninos, 

mas não podia expor o que sentia, então escrevia: “Aí ficava aquele fogo que sobe e 

consume, então era uma merda... Era um monte de leseira que eu escrevia”. 

E pelo mesmo motivo que escrevia seus diários, ela acabou com eles. A 

insegurança, a necessidade de se esconder, a vergonha de exposição e perseguição fizeram 

com que Maria escondesse a mulher que é por bastante tempo: “eu fiquei com medo de 

morrer e alguém ler meus diários, né, eu fiquei com muita vergonha. Aí eu queimei, joguei 

fora. Mas tinha bem uns quatro volumes de diário”. Diários de uma vida em Malta, depois 

em Patos e depois em João Pessoa – como ela imaginaria que escrever seria seu talento 

escolhido anos mais tardes. Como ela poderia literalizar suas memórias de uma vida em 

tinta, papel e folhas queimadas de diários? 

Numa família grande: vinte e quatro filhos da avó materna, sendo apenas 

dezessete sobreviventes, somados aos nove filhos da avó paterna, um total de vinte e seis 

tios e tias sanguíneos. Enfim, cresceu numa família grande e de rígida formação católica.  

 

“A cidade que eu nasci... Que foi anunciado o momento do nascimento foi 

Patos, lá no sertão. Só que eu não sou de Patos, sou de Malta, só que Malta é 

uma cidade muita pequena, só tem uns cinco mil habitantes... Uns sete mil, não 

sei não sei quanto é que tá essa conta agora que eu saí de lá, mas eu acho que 

é por aí. Aí não tem maternidade. Aí eu fui e nasci em Patos e morei... Aí eu 

voltei... Depois eu voltei depois de uns quatro dias, eu voltei pra Malta e aí 

fiquei o resto da vida até vir pra João Pessoa”. 

 

Desde pequena ela assistia a sociedade de Malta ser dividida nitidamente entre 

homens e mulheres, cada sexo com seus papeis sociais bem distintos. E o catolicismo, 

bastante forte no estado da Paraíba, sobretudo em Malta – sertão. Lembra que sua mãe 
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trabalhava sempre em casa, no serviço doméstico e seu pai trabalhava mais fora.  

 

“Teve um momento da minha infância que minha mãe trabalhou fora que ela 

era professora numa creche, mas foi por pouco tempo, acho que foram dois ou 

três anos. A maioria, a todo tempo ela trabalhava só em casa. E enfim... E isso 

influenciou muito no contato que eu tive com ela, né? A gente ficou muito 

próxima por causa disso. Lógico... Logo ela ficou cuidando do meu avô 

também. Aí desde muito cedo eu sempre fui muito ligada a ela. E eu... Eu me 

entendo, né, como mulher desde... Desde sempre e isso causava algumas 

posturas por parte do meu pai, da minha mãe e da minha família”.  

 

Percebemos que a mulher que Maria enxergava em sua mãe desde a infância 

também é referência para sua postura consciente e decidida, uma mulher formada por um 

contato que inicia através de uma dona de casa, católica e sertaneja. Ela desde nova tinha 

um sonho muito bom, estimulado pelas suas idas à casa de costureiras com sua mãe. Ela 

gosta muito de roupas, de tecidos: “Eu não gosto da indústria da moda ... Eu sempre tive 

essa... Isso era uma coisa muito libertária, eu podia escolher o modelo da minha roupa, 

eu ia comprar o tecido e fazer”.  

A tradição católica dessa região é bastante forte, no entanto, o catolicismo adquire 

um caráter mais popular que está influenciado pela inserção de teorias da teologia da 

libertação.  

“Minha família... Até mesmo o pessoal do sertão tem essa ligação, lá o 

catolicismo é muito forte, né? Aí é um catolicismo popular, é um pouco 

diferente. Mesmo sendo a mesma igreja, mas não é tão tradicional quanto o 

catolicismo romano, mas têm suas próprias configurações. A vida toda eu tive 

uma formação muito, muito, muito baseada em... Na religiosidade mesmo, 

assim, muito forte, né”. 

 

Maria na adolescência já tinha consciência do papel definido e do futuro que 

certamente a esperava se ela não tomasse logo uma atitude em seu próprio nome.  

Ela já sabia que em Malta não havia futuro para ela, pelo menos não do jeito que 

desejava. Então “meio que” se rebelou. Ela queria fazer coisas que não podia, por 

exemplo, estudar fora de Malta. 

“Eu... Conforme a gente vai crescendo a sociedade vai moldando a gente, né, 

e vão exigindo cada vez mais que a gente assuma papéis, que você faça coisas, 

por exemplo: lá em casa eu sempre ajudei a mainha a cuidar na casa. Então eu 

lavava louça, eu ajudava a cortar... Cortar coisas que ia precisar na comida, eu 



32 

 

ia buscar leite, porque lá em Malta o leite chega do sítio, da vaca, tinha que ir 

lá buscar... Eu ia buscar leite, eu fazia essas coisas pequenas, assim, eu 

arrumava o meu quarto e tal”. 

 

O trabalho doméstico que sua mãe até hoje cumpre provavelmente seria o destino 

mais próximo de Maria. Não que ela não se orgulhasse da sua mãe – elas são muito 

próximas - mas ela percebia que os homens de sua família, sobretudo de Malta podiam 

escolher e ter mais autonomia sobre suas escolhas do que ela, ou sua mãe, ou qualquer 

outra mulher.  

1.1.4 “Quando criança, você não é apenas criança” 

Desde pequena Rafaela aprendeu a ter responsabilidade, diz que seu 

amadurecimento vem desde cedo, já que sua mãe deu responsabilidades que começavam 

desde a arrumar a cama e não deixar nada bagunçado.  

A rotina que sua mãe lhe ensinou colocou uma série de responsabilidades, desde 

ir para a escola sozinha a partir dos seis anos, pegando ônibus com seu irmão de sete anos 

– à época. Diz que “Essa rotina foi criando responsabilidades, então você, quando criança, 

você não é apenas criança, você é criança também, porém alguém adulto já estabeleceu 

que você é criança, porém você tem responsabilidades para consigo mesmo”. 

Hoje a Rafaela tem trinta e dois anos e seu irmão tem trinta e três, os dois foram 

criados a partir de noções de maturidade que vinham de casa e dos problemas cotidianos 

que precisavam ser resolvidos principalmente pela sua mãe.  

Por conta de uma trajetória de vida marcada por dificuldades sobretudo 

financeiras e de saúde, ela diz que “então no meu entendimento é como se eu não tivesse 

infância. Tu tá entendendo mais ou menos assim?”. 

Sua mãe entendia em alguns momentos, frisa, que ela e seu irmão eram crianças, 

no entanto, as condições que a vida impõe no cotidiano da classe trabalhadora são as que 

estabelecem limites em toda formação de indivíduo. Veja bem, a sua mãe trabalhava o dia 

inteiro e seu pai também. Sua mãe não tinha a opção de ficar o dia em casa cuidando dos 

filhos enquanto seu pai trabalhava fora. Diz: 

“A gente era ‘olha, se virem’ dava muita responsabilidade pra gente como 

criança, entende? Então a gente foi criando, né, cuidando de si, a gente foi se 

virando. Então foi a partir disso que eu fui criando esse amadurecimento, né, 

entendendo que eu tinha que ser responsável por mim mesma, acho que é isso, 

foi por aí”.  
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Conta que ela e seu irmão não interagiam com outras crianças, o que aprofundou 

e estreitou os laços de confiança, laços que se espelhavam para que continuassem com 

suas responsabilidades diárias e com o dever de avançar nos estudos. Acha que foram 

muito reprimidos, no entanto, nos momentos de divisão de tarefas, as domésticas recaíam 

principalmente para ela, por ser mulher:  

 

“Minha mãe estabelecia as tarefas domésticas pra mim e ele, mas como todo 

homem, né, que a gente sabe, é machista e com ele não seria diferente apesar 

de ser criança, mas ele sempre meio que as tarefas ele não completava toda, 

sempre ficava uma coisa pra eu fazer. Eu completava todas as tarefas ele não, 

entendeu? E quando a gente foi morar na casa dos meus avós, da minha avó, 

meu irmão era mais velho, já crescido também, eu ficava mais sobrecarregada 

com as tarefas domésticas do que ele. Então ele começou a sair pra rua mais, 

começou a interagir muito mais com as outras crianças da faixa etária dele do 

que eu, eu ainda fiquei um pouco mais em casa, né, ficava brincando em casa 

sozinha e eu fazia as tarefas domésticas também e ajudava mais a minha avó 

do que ele”. 

 

Desde muito cedo a divisão do espaço entre homens e mulheres limita 

principalmente a vida das mulheres, mesmo crescendo na mesma condição e superando 

conjuntamente as dificuldades, sente-se desde muito cedo as divisões do trabalho e seus 

reflexos na vida social. Ser reprimida, não sentir-se criança, não poder ocupar os espaços 

de lazer e guardar esta memória, faz parte de tantas trajetórias, que fica exemplificado 

que a solidariedade entre Rafaela e seu irmão se encolhia nos momentos em que a 

diferença social entre os sexos apenas o privilegiava. 

 

1.2 Estórias: a vida fora de casa 

As narrativas aqui contadas demonstram as primeiras contradições na vida fora de 

casa destas mulheres, desde o sentimento de perceber-se a si a partir do olhar dos outros, 

como também, a imposição do tempo do outro: a imposição do tempo por dinheiro - que 

impede a construção e realização da própria vida; o auto estranhamento - que nega a vida 

sexual ou a escolha sexual; a proibição em ser diferente – que se dá pela própria estrutura 

social. As pessoas que circundam estas estórias não possuem tato para entender diferentes 

realidades individuais que são tolhidas pela moral e política coletivas, promovendo um 
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contínuo tensionamento. Vejamos. 

 

1.1.5 “Todos me achavam diferente” 

Estudou até os oito anos em uma escola de freiras muito tradicional, o Colégio 

Dorotéias. Lá foi questionada desde essa pouca idade e no pouco tempo em que estudou 

ali. Era um incômodo - para além dos seus pais incomuns, seus traços negros, o seu 

aspecto e o de seu irmão e sua irmã incomodava todo o conjunto de pessoas que 

participavam do cotidiano escolar: freiras, estudantes, pais e professores e professoras.  

 

“Meu irmão o menino, tinha cabelo grande, todo mundo achava que ele era 

uma menina. Minha irmã... Minha irmã era a que mais passava assim por 

normal porque o cabelo dela não era tão crespo, por mais que ela é mais preta 

que eu, mas ela não tinha cabelo muito crespo e era muito quietinha. Mas a 

gente levava cenoura crua para a escola de lanche, cuscuz com mel de lanche. 

Não sei o que. Então todo mundo achava a gente diferente porque minha mãe 

era macrobiótica, minha mãe era alternativa de tudo, sabe? Então desde comer, 

dormir, vestir... Mas que todos me achavam diferente, sim, porque minha mãe 

sempre, a gente preto e minha mãe nunca, né, fez uns penteados pra gente ir 

com os cabelo baixo, a gente aí com os cabelos deste tamanho para a escola, 

eu novinha”. 

 

Conta que um dia estava brincando de jogar pedras à distância, uma brincadeira 

de competição entre crianças, por uma fatalidade quando arremessou a sua pedrinha o 

alvo foi outra criança da escola que não estava brincando. Lembra ainda da cena da 

criança ensanguentada e de todos achando que ela havia agido propositalmente. 

 

“Aí teve uma coisa assim, ameaçaram até suspensão porque a menina saiu 

melada de sangue até os pés. Mas a culpa era minha, eu fiquei desesperada, 

mas é... E claro, todos... Todo mundo via a gente como diferente. Isso aí. Se eu 

achava eles diferentes eu não me lembro. Aí eu sempre fui assim, sempre tive 

problemas com as coordenações das escolas, eu sempre fui tida como uma 

criança problemática. E eu era problemática mesmo, assim... A gente chama 

de... Hoje de uma menina danada, que desrespeitava os professores ou sei lá. 

Eu sei que eu lembro na Dorotéia de uma coordenadora dizer assim “olhe, você 

consegue ser a pior aluna dessa escola” e eu “você tá maluca”. Com oito anos 

de idade”. 

  

Estudavam nesse modelo escolar tradicional por causa da proximidade e pelo 

valor: “Porque as Dorotéias sempre foi um preço mais em conta”. Segundo ela, nessa 

época as famílias davam prioridade as escolas privadas e aos modelos de escola 

participativa, ela por exemplo foi estudar no SESC durante o ensino médio, uma escola 

que incentivava a participação política – onde começou a participar da atividade política 
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estudantil através do Grêmio.  

O que mais a movimentava era a pauta dos transportes: “Aí aumento de passagem. 

E o que marcou muito no ensino médio, da nossa atuação no grêmio, também foram 

aquelas lutas em torno do ‘outros quinhentos’.” 

Mas isso são “outros quinhentos” mesmo, pois conversaremos sobre esse momento 

que ela destaca em suas lembranças no próximo capítulo. No Grêmio podiam debater 

principalmente sobre as pautas internas ao SESC, por exemplo, discutiram o espaço de 

recreação da escola e exigiram uma mesa ping-pong: “Eu jogava muito ping-pong, adoro, 

eu era viciada em ping-pong. Aí um lugar de botar mesa de ping-pong, uns negócios 

assim”. Outra reivindicação que tinham era sobre o fardamento, era proibido que qualquer 

estudante fugisse da regra de calça jeans e sapato fechado e o grêmio queria negociar: “Ir 

de bermuda, de ir com um sapato... Essas coisas que não existem, até hoje a mesma merda, 

né? Porque uma escola, um lugar quente pra caralho e o povo tem que ir de...”. 

 

1.1.6 “Qual era o tempo que eu ia estudar pra fazer medicina?” 

 

Na escola as crianças e os adultos a chamavam de “machinho de Oscar”, eram 

vários os dias que ela botava os meninos da escola pra correr, não por maldade e sim pela 

necessidade de defender o seu irmão mais novo que, segundo ela, “era frouxo mesmo, 

tinha medo de tudo, corria de todo mundo”. Tenta até justificar seu apelido – “Oscar era 

meu pai. Machinho de Oscar porque, assim, eu só usava short, não usava blusa, pegava 

os cavalos sem sela. Eu só não montava no boi, né, mas qualquer cavalo, burro e jumento 

eu pegava e saia de um sítio pra outro correndo”. E acha muito engraçado. Por seu 

comportamento “inadequado”, foi perseguida por um professor que a reprovou.  

Seus pais a enviaram para um colégio de Freiras em Nova Cruz, lá ela também foi 

reprovada, mas seguiu para Natal por ter conseguido passar num exame similar ao 

vestibular, lá morou com a tia até que foi para a Casa da Estudante construir seu próprio 

caminho. 

Os papeis de gênero são delimitados tanto para homens, quanto para mulheres. 

Desde cedo meninas e meninos são socializados juntos, mas deles são exigidos 

comportamentos sociais totalmente distintos, os quais servirão de parâmetros sociais para 

o resto de suas vidas: da escola ao trabalho, de casa à política. 
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Já com 12 ou 13 anos, ainda era menor de idade, ela saiu de Pedro Velho, foi tentar 

a vida na capital. Primeiro morou na casa da tia, trabalhava fora e ajudava em casa, depois 

decidiu morar sozinha na Casa da Estudante. Lá a maioria das estudantes eram 

universitárias e/ou trabalhavam, a maioria não tinha tempo de fazer suas obrigações 

domésticas, assim Vera viu a oportunidade de ganhar dinheiro lavando e arrumando as 

camas destas estudantes, além disso frizava o cabelo das mulheres, - uma técnica com 

grampos de cabelo que prende todo o cabelo à cabeça, com o cabelo contornando toda a 

extensão do couro cabeludo seguindo os seus próprios limites e grampeado para não cair, 

popularmente conhecido como “touca” - geralmente as mulheres colocavam uma touca 

de pano ou apenas o pano para proteger esses frizamentos. O resultado final, o que é o 

objetivo de quem o faz, é o cabelo “liso”:  

 

“E usava esse negócio que era uma touca, lembra? Tudo frisado assim, ih, eu 

fazia aquilo muito bem. Todo final de semana era fila de menina pra eu fazer 

aquilo. Enrolar os cabelos. Aí eu ganhava uns trocados, eu comprava meu 

absorvente, comprava xampu. Aí depois fui trabalhar numa livraria, caixa da 

livraria, opa, no caixa da sapataria”. 

 

O tempo que Vera dedicou-se trabalhando para se manter na Casa da Estudante, 

em outra cidade, sozinha, foi dividido entre: trabalho, estudos e diversão. No entanto, o 

trabalho consumia quase todo o seu tempo e esse foi o motivo que a levou a desistir do 

curso de medicina. 

“Aí eu tentei vestibular, eu só queria fazer medicina. Mulher, eu trabalhava no 

caixa de uma sapataria de segunda a sábado, estudava a noite, qual era o tempo 

que eu ia estudar pra fazer medicina? Eu fiz uns trezentos vestibulares pra 

medicina, eu só queria se fosse medicina. Aí não fiz mais nenhum, não passava 

aí deixei. Aí pronto, vivi um tempo lá, aproveitei minha vida muito bem na 

Casa da Estudante, morei muito tempo lá. Foi muito bom, aprendi muita 

coisa”. 

 

O tempo passou e Vera cresceu, claro, não só fisicamente, mas em vontade de 

conhecer novas experiências e ser independente. Depois que foi morar fora, pela época 

do vestibular, só voltou a Pedro Velho nos períodos de férias.   

 

“Quando eu ia de férias pra lá eu lembro que ele escutava aquela radiola com 

Roberto Carlos, de vez enquanto ele mandava me chamar mais cedo até porque 

lá apagava, não tinha luz elétrica, era luz de... Era um motor, um gerador né, 

então tinha hora de apagar. Mas assim, a gente queria ficar depois do escuro 

porque era o melhor horário pra ficar na rua era quando apagavam as luzes, 

mas de vez em quando ele (seu pai) mandava me chamar. É, ficava tudo escuro, 

pense. Sem lua era melhor ainda, ninguém via nada, né, você podia fazer o que 

quisesse na rua. Era ótimo”. 
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O poder do pai sobre a filha demonstra o quanto a sociedade concede a figura 

paterna a dominação sobre as mulheres. O controle ao qual Vera tinha que se submeter ao 

conviver com a figura paterna em Pedro Velho, não acontecia na capital, lá ela era uma 

mulher independente e que estava construindo seu próprio futuro. Mas onde ela nasceu, 

em sua própria cidade, haviam limites que a submetiam ao papel de filha, neta e moça 

solteira. 

1.1.7 “Eu comecei a ter vontade de fazer coisas que eu não podia” 

 

Mesmo estudando em bons colégios desde a infância e migrando para estudar 

numa cidade um pouco maior que a sua, Patos, continuou ingressando em centros 

educacionais de grande renome na Paraíba, como é o IFPB e a UFPB. No entanto, Maria 

ainda não havia rompido com a formação que recebeu no âmbito familiar. 

Para Maria, sua postura sempre foi diferente da de seu irmão, desde a infância, 

“então a forma como eu me apresentava pro mundo, me colocava nos espaços e tal era 

muito diferente da forma dele”. Mas essas diferenças não se exprimiam apenas em casa, 

Maria lembra que as crianças de sua rua não a aceitavam e isso era motivo suficiente para 

que ela fosse agredida, o que a privou de estar presente nos espaços públicos a partir de 

uma postura que seus pais acreditavam ser mais protetiva. O que reforça o quanto às 

mulheres nunca abriram mão do espaço público, no entanto em nome de uma formação 

protetiva esquece-se que o que deve ser limitado é a agressão do espaço público e não a 

prisão de autonomias que não podem sair dos espaços privados. 

 

“E isso gerou com que os meus pais criassem uma postura super protetiva, 

assim... Super protetora com relação a mim. Bom, coisas que meu irmão podia 

fazer livremente, que era permitido tanto pela família quanto pelas pessoas de 

fora fazer eu não podia. Minha mãe sempre tratou também, eu não sei se como 

uma forma de correção, eu não sei, de me levar muito pra igreja. A gente 

frequentava a igreja por muito tempo, assim, todos os dias da semana e tal”. 

 

Para que Maria não ficasse brincando na rua, nem passasse tanto tempo sozinha 

em casa, sua mãe a levava para todas as atividades da igreja - além das missas semanais, 

para atividades diárias. Sentiu que essa proteção também se exerceu como um tipo de 

correção - até por que sabia que ela e seu irmão eram tratados distintamente:  

 

“No meu irmão não percebi tanto isso, em mim foi mais forte. E aí eu estudei 

em colégios católicos também. E aí eu tive... Foi praticamente essa ligação 

muito forte com ela e com meu pai também. Ele era bem carinhoso e tal. Mas 
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era... Eu sempre percebi um excesso de proteção deles comigo porque eles 

percebiam que eu era diferente e sei lá, não sei se eles queriam me blindar do 

mundo, não sei”. 

 

Seu irmão já estudava desde o fundamental em Patos, ele é mais velho, logo isso 

também influenciou a projeção que a família de Maria esperava dela.  Isso fez com que 

se esforçasse ao máximo para estudar no IFPB, um instituto de renome e com professores 

de qualidade e em Patos. No entanto, essa escolha a fez abrir mão de seu sonho de estudar 

Letras em João Pessoa, pois, o ensino médio era profissionalizante e as suas vontades, 

sua necessidade de viver suas próprias escolhas já se tornava maior do que a escolha de 

cumprir as expectativas de sua família sobre o seu futuro.  

 

“Eu tinha dúvidas se eu queria Letras ou se eu queria Moda. Tanto que aí 

quando eu passei pro vestibular, eu passei pra medicina veterinária que era em 

Patos, que era o único curso que eu queria de lá e que meu pai queria que eu 

fizesse também. E passei pra Moda e passei pra Letras, três profissões assim 

nada a ver, né. Mas eu queria muito Letras porque eu sempre gostei muito desse 

trabalho com a linguagem e os professores que eu tive levavam textos, assim, 

de diversos discursos”. 

  

Ela até compara que na infância ela era livre, mas apenas ao que se limitava numa 

vida de criança de cidade pequena, logo, “livre”. Por outro lado, “Na adolescência foi 

muito complicado porque, por exemplo, eu comecei a ter vontade de fazer coisas que eu 

não podia fazer e eu sentia uma relação...”. 

A professora de literatura, feminista, que teve contato no ensino médio em Patos, 

por exemplo, levou para a sala de aula um conto de Caio Fernando Abreu, talvez o “Dama 

da Noite” ou o “Sargento Garcez”, “e eu percebi então, através da literatura, uma forma 

de expressão, que me ajudava a não se sentir o outro”.  

Foi a possibilidade de viver por si que a aproximou da literatura e da sua 

professora de literatura como uma referência de mulher. Anos depois a reencontra e 

entende não só a importância daquele estudo para o vestibular, mas deslumbra-se com a 

capacidade da linguística de potencializar a subjetividade humana.  

A vida não era tão linear como entendiam as demais pessoas, afinal, Maria estava 

em busca de sua própria vida. Aquela professora é feminista, lésbica e formadora de novas 

consciências. Ela diz que na época todos no ensino médio viam esta professora com 

estranhamento e  ela se identificava “Porque a vida toda eu sempre me senti o outro. 

Sempre senti que essa sociedade não me pertencia. E a literatura trouxe pra mim, a 

literatura me ajudou...”. 
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Quando fez o curso técnico em vestuário no SENAC, outro sonho que a dividia 

desde a infância era o estudo de moda. Passou no vestibular nos dois cursos, mas fez sua 

escolha: 

“Era um curso técnico e era muito bom, só que era aquilo, eu queria outras 

coisas que eu pudesse escrever e que eu pudesse enfim deixar algo maior... 

Produzir porque eu sentia necessidade disso. Aí por isso que eu vim cursar 

Letras. Aí foi em 2014 ponto dois quando eu passei pra Letras. Que eu também 

passei pra Letras na UFPB e eu ganhei uma bolsa pra Moda na UNIP, no 

PROUNI, só que eu decidi mesmo Letras”. 

  

Ser você mesma é uma questão desafiadora por si. A existência secular de 

mulheres obedientes, com não-vidas, moldadas pelo sistema capitalista, racista e 

patriarcal torna mais difícil o simples existir. Logo, quem tenta a liberdade enfrenta os 

limites destes sistemas em todos os espaços sociais. Inclui-se os espaços de militância, ou 

os espaços de conhecimento acadêmico e sociais de ponta, como a própria universidade. 

 

1.1.1 Uma vida limitada e na casa “dos outros” 

 Rafaela nasceu em Santa Rita, pequeno município industrial, próximo a capital da 

Paraíba, João Pessoa. Sua mãe é cozinheira e sempre trabalhou em serviços domésticos, 

seu pai trabalhou a maior parte da vida como borracheiro.  Sua infância é dividida entre 

Santa Rita (PB) e Rio de Janeiro (RJ), na primeira cidade viveu até os quatro anos de 

idade. Conta que foi marcante o início da sua tomada de consciência sobre o mundo, 

quando se começa a frequentar a escola. Isto ela viveu no Rio, lá começou na primeira 

série e conta que foi uma das suas melhores experiências escolares: 

 

“Pois bem, a infância foi assim, a experiência escolar inicialmente, as melhores 

foram no primeiro e segundo ano. Primeira série lá que a escola era muito 

massa, a gente morava na Ilha do Governador e a escola era muito... Tinha uma 

educação tradicional, porém a gente tinha outros espaços lá tipo tinha a horta, 

tinha momento de lazer, tinham atividades e ações educativas que eu gostava 

de estar na escola”.  

 

 Diz que essa primeira infância foi acompanhada de perto por sua mãe, o que causou 

uma certa “repressão”, sua mãe “vivia” na escola: 

 

“Mas a infância foi assim, uma criança muito limitada, frequentava as aulas, 

tirava boas notas, porém, não interagia com outras crianças, muito quieta. Até 

interagia, mas era muito limitada. A gente não bagunçava, era aqueles meninos 

bem... Eu e meu irmão éramos aquelas crianças bem padrão, né. Não 

bagunçava, era quieto, a gente não tinha muitos amigos, até porque a gente 
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passava... Dois lugares que a gente mais frequentava era a casa e a escola. 

Então se a gente não tava em casa é porque tava na escola, se não tava na escola 

então tava em casa”. 

 

Diz que foram sempre muito limitados desde criança, seus pais casaram e não 

tiveram casa própria o que contribuiu para que essas limitações crescessem, afinal, não 

viviam em sua casa própria. Primeiro toda família morou na casa da mãe de seu pai, em 

Santa Rita, depois foram para o Rio e moraram de aluguel os cinco anos que lá viveram, 

“só na Paraíba foi que a gente conciliou as coisas, morou de aluguel os primeiros anos e 

depois é que a gente foi morar na casa própria”. Este retorno foi bastante marcante.  

Retornaram após receberem a notícia de que seu pai tinha apenas mais três meses 

de vida, devido a uma úlcera que chegara ao estágio avançado depois de uma juventude 

despreocupada com a saúde e vivida entre bebidas e cigarros.  

 

“Minimamente meus pais estavam trabalhando, tinha uma grana até 

interessante porque dava pra pagar o aluguel e fazer outras coisas, mas comprar 

uma casa não dava ainda, né? Aí com essa notícia foi que a gente acabou vindo 

pra Paraíba”.  

 

A vida estava até que boa no Rio, lá sua mãe não descolava dela e de seu irmão, 

de folga do trabalho ou não. Mas tudo muda de repente quando descobrem a grave doença 

de seu pai, logo, por ter que dedicar-se ao trabalho para manter a família e nos cuidados 

do marido enfermo, Rafaela assiste sua mãe sumir aos poucos do seu cotidiano. Descobre, 

pois, que a presença de sua mãe era um acompanhamento necessário para se entender a 

importância dos estudos.  

Seu pai passou quase três anos sem trabalhar, pois, a cirurgia agrediu o estômago, 

tendo ele que passar por vários procedimentos cirúrgicos: 

  

“Enfim... Foram anos de muito aperreio, então quem segurou a onda foi minha 

mãe. Aí foi que a gente voltou de novo pra casa da mãe... No primeiro momento 

pra casa da mãe da minha mãe, da minha avó materna, como também em outro 

momento, na segunda cirurgia do meu pai foi que a gente foi pra casa da avó... 

Desculpa... Pra avó paterna. Então, mais uma vez, a gente tava na casa dos 

outros, né, e já era outro momento”. 

 

  A atividade do cuidado é um dos sacrifícios colocados na ordem do dia das 

mulheres, além de ser a responsabilidade da mãe de família, agrava-se com a certeza de 

que os serviços públicos por si serão insuficientes, logo, o custo financeiro do cuidado é 

mais um fator que pode desestabilizar um cotidiano familiar. Sonhos interrompidos e o 
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cuidado com os filhos interrompido, este seria o motor para que Rafaela tomasse suas 

principais decisões ao encerrar a sua juventude.  

1.3 As estórias das estórias 

  Conhecer a Paraíba até este ponto a partir dessas narrativas é entender que o 

conservadorismo que dá suporte às relações capitalistas cria padrões que quando 

rompidos serão apagados ou silenciados através da violência. Ser diferente na Paraíba, 

ou, ser diferente sobretudo em áreas rurais ou em tempos mais antigos é muito mais difícil 

para as mulheres. Pois, não se espera nada das mulheres além do mesmo de sempre. 

Vejamos. 

1.1.2 Entre hippies e revolucionários  

Para uma cultura como a paraibana, onde os padrões de feminilidade e 

masculinidade são reforçados pela cultura de violência e exaltação da figura do homem 

“muito macho” – este que nada teme, que pega uma briga por qualquer motivo, que mata 

em nome de sua honra – é muito fácil fugir do padrão do que pode ser considerado uma 

“mulher padrão” para esta época e nessa localidade.  

Catolé do Rocha é município paraibano conhecido pela cultura da guerra entre 

famílias, as disputas de territórios e a defesa da honra das mulheres “desvirginadas”. 

Como os poetas dizem que as flores rompem até o asfalto, acredito que a mãe da Paula 

seja a flor de mandacaru que brota diante de tanta secura.  

Vejam bem, quando uma mulher precisa romper com os padrões para conseguir 

construir sua personalidade autêntica ela precisa não apenas mudar a si mesma, mas o 

círculo de relações sociais que a condenam pela própria ruptura.  

Logo, crescer dentro de um contexto desses “bem fora do padrão” tem um peso 

significativo no sentido de perceber-se parte de uma história de rupturas com o senso 

comum, sem temer os desafios constantes. 

Fazer depilação pode ser considerado também um tipo de conduta padrão que é 

atribuído apenas às mulheres, é símbolo de limpeza para as mulheres e de masculinidade 

para os homens. Mesmo hoje, século XXI, os pelos são considerados, em todas as partes 

do corpo da mulher – excetuando cabelo e cílios – asquerosos, significam que não existem 

cuidados de higiene pessoal. Hoje em dia não é tão difícil quebrar estes mesmos padrões, 

mas imaginar que uma das primeiras hippies de Catolé do Rocha foi a sua mãe, uma das 
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mulheres que tiveram coragem para deixar de seguir cegamente padrões que não se 

explicam para além do puro sexismo, é encorajador. 

Por sua vez, a sua figura paterna é até bem comum se o observarmos em 

contraponto a história da sua figura materna dentro da estrutura patriarcal global em que 

vivemos. Aliás, patriarcal, racista, LGBTfóbico e capitalista. Seu pai era militante, 

professor universitário – profissão sem status naquele período – e do Partido dos 

Trabalhadores. O que ela pensa e diz sobre o seu pai: 

 

“Ah, meu pai é um carioca que sempre foi de esquerda, na... Quando fez os 

cursos... Estudou no Rio de Janeiro, né? Sempre foi de esquerda, participou 

das fundações do PT, assim, mesmo que na minha memória eu não lembre do 

meu pai militante, né, porque quando eu nasci meu pai já era professor da 

Universidade e ele...”. 

 

Talvez por ser de outra região do país e com formação acadêmica e política 

privilegiadas, o próprio pai tinha se casado com uma pessoa que para ele não rompia 

tantos padrões, mas também militava em favor de transformações.  

Com isso queremos refletir sobre os comportamentos diferenciados e a agenda 

econômica nestas duas regiões brasileiras: uma extremamente atrasada em termos de 

ideias e avanços desenvolvimentistas, tecnológicos, urbanos, culturais e políticos. Por 

exemplo, durante a Ditadura o que significou o Nordeste e o que significou o Sudeste?  

  

1.1.3 “Vida de mulherzinha” 

Não se sabe os motivos que a levavam a defender o seu esposo, certamente e no 

mínimo, podemos pensar em alguns condicionantes como, por exemplo, casamento, 

filhos, paixão etc. Vera via mais a guerreira do que a vítima, na verdade, não era vítima 

em momento nenhum, apenas guerreira. Ora, a sua mãe sempre demonstrou a garra de 

quem faria tudo para que seus filhos vivessem com, pelo menos, o básico para alcançar 

uma educação melhor que a sua. Logo, devia haver um motivo ali para que aquelas mãos 

não parassem de trabalhar e outros para que aceitasse todas as traições conjugais.  

A visão que a sociedade tem de uma mulher divorciada é construída socialmente 

de modo diferente, pois, uma mulher casada – mesmo que constantemente traída ou 

abusada pelo marido – tem mais respaldo social, é “bem vista”.  

O importante é que este não era o destino que sua mãe bordava para suas filhas, 

ela queria que todas aproveitassem a vida: 
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“Olha, minha filha, a juventude passa muito rápido, você aproveita, toma 

cuidado na vida pra não fazer coisa errada. Não faça coisa errada, mas pode 

viver”. 

 

O conflito entre relacionamento e autonomia feminina acontece justamente 

porque os padrões de sociabilidade exigido das mulheres estruturalmente as coloca numa 

situação em que abrir mão da sua vontade de realização pessoal em nome das tradições, 

como o casamento, a família, o cuidado com as crianças e o esposo, é imperativo.  

Além disso, a preocupação com o futuro de uma mulher casada torna-se uma meta 

para as famílias envolvidas na relação: a família da mulher busca um “bom moço” e a 

família do homem busca uma “moça bem comportada”. A própria estrutura e culturas 

locais podem definir o nível de autonomia das mulheres, no entanto, Vera sempre com 

seu anseio por liberdade desde o seu primeiro namorado, o qual sua família incentivava 

o casamento, percebia que havia algo em troca disso tudo: 

 

“Era. Ele era o tipo do cara que queria casar. Deus me livre. Eu não falava, 

achava muito estranho. Aí eu não quis mais namorar com ele porque ele só 

queria me dar casinha e essas casinhas têm uma intenção né. Todo mundo... 

Minha família toda queria que eu casasse com ele... João Bosco o nome dele. 

Meu primeiro namorado João Bosco. Ele era um rapaz muito respeitador, 

trabalhador, muito inteligente, ele fazia medicina. Todo mundo queria que eu 

ficasse com ele, mas estava começando a vida e pensei “não vou ficar não”. 

 

 Não querer casar definitivamente não é o comportamento adequado para uma moça 

que já estava ficando “velha” e “velha moça” como são apelidadas as mulheres que estão 

à beira de ficar para “titias”. É comum que as mulheres que estudam (e as que não 

estudam) interrompam este ciclo e dediquem-se de imediato ao primeiro “bom moço” 

que apareça para casar. Vera tinha certeza que este não seria o seu objetivo, não por 

enquanto, não enquanto não escolhesse por si própria. Assim esperava. 

1.1.4 “Ser sempre o outro” 

É a partir de sua aproximação da igreja católica que Maria descobre que pode 

contribuir para melhorar a vida de outras pessoas, admira a postura corajosa de sua mãe 

e identifica-se ao lado dos explorados. Ela se envolveu num trabalho de cuidado com 

idosos da região próxima a Malta, com trabalho diário e denúncias de maus tratos ou 

abandono, descreve: 

“De casa em casa. Eu e minha amiga que tinha uma moto, era legal essa parte. 

Era eu e Juliana, minha amiga, a gente ia de moto na casa das pessoas. Na casa 
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dos velhinhos. Aí, por exemplo, nessa formação eles nos ensinavam questões 

relacionadas à velhice, ao saneamento básico, a questões do bem viver e tal e 

a gente tinha algumas formações políticas, mas não era nada muito 

aprofundado, até mesmo porque eu acho que fazia parte, mas a gente já 

entendia minimamente, assim, da importância de cobrar, de gerar dados, de 

criar números. A gente fazia a estimativa do que eles estavam... Assim, se a 

área deles que estava sendo atendida pelo sistema público de saúde, de 

saneamento básico, que tavam sofrendo agressões. Por exemplo, mainha já... 

Minha mãe já sofreu ameaça de morte porque ela denunciou casos de filhos 

que tavam pegando a aposentadoria da mãe e não estavam cuidando dela e ela 

estava passando fome e não tinha com o que comprar remédio e como é cidade 

pequena todo mundo já conhece, essas notícias correm”.  

 

Maria até comenta que essa ameaça é comum no interior, que ficaram assustadas, 

mas nem tanto: “Assim, no sertão a gente tem outras noções de, sei lá... E como se... 

Tivesse outra noção, sei lá, como se tivesse um jeito próprio de resolver as coisas”. 

A partir do exemplo de sua mãe que participava ativamente das campanhas da 

igreja, Maria começou a participar de formações da igreja católica vinculadas à teologia 

da libertação, “Que é o movimento que tá mais ligado às questões sociais da igreja, por 

exemplo, a pastoral da pessoa idosa, à pastoral da criança e que é a parte mais progressista 

da igreja também que está em disputa”. 

De repente uma das campanhas da fraternidade13 tinha como tema o tráfico 

humano, que na maioria das vezes é o tráfico de mulheres, a qual também foi 

implementada em sua cidade e Maria participou de uma das comissões do Estado, ainda 

adolescente. Assistia as formações e participava ativamente das viagens em campanha, 

entrando em contato com realidade distantes e próximas à sua, tanto em Malta quanto em 

outras cidades, “Até que a gente foi pro Sumé, que na Paraíba é um dos principais lugares 

em que há tráfico de mulheres trans e travestis”.  

A cidade não era tão próxima, no entanto, a campanha ia até os locais onde 

meninas eram traficadas, conta que elas recebiam promessas de ir à Europa para juntar 

dinheiro e fazer cirurgia de “regeneração do corpo”, no entanto, as promessas na verdade 

eram uma maneira de explorarem os corpos e escravizarem estas mulheres no trabalho 

sexual, diz: “Aí eu fui pra Sumé e a gente encontrou várias mulheres que tinham acabado 

de chegar da Itália, que estavam sendo exploradas, só que elas conseguiram sair do 

cativeiro e tal. Aí elas deram no momento a informação pra gente, falando da vida delas. 

Eram travestis”.  

Esta foi a primeira vez que Maria teve contato com outras mulheres trans, lembra 

                                                 

13 Sobre as campanhas em geral, seu histórico e apresentação: <https://www.edicoescnbb.com.br/>. 

https://www.edicoescnbb.com.br/
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que na época chorava bastante e que compreendeu posteriormente que o motivo do choro 

era a empatia que sentia por todas, afinal, nos diz “eu sou o que elas são, né?! E naquele 

momento eu senti uma empatia muito forte e eu fiquei chorando, chorando. Eu não sabia 

por que eu estava tão abalada.” 

 Diz que sempre se percebeu enquanto mulher trans, no entanto a figura que tinha 

construído em seu imaginário pessoal sobre a mulher trans sempre foi externa a sua 

realidade, pois a sua família e o seu território de vida e relações sociais a alienava 

completamente desta realidade: “Até quando eu percebi, quando eu vi que aquelas 

mulheres sentiam na pele tudo que eu sentia e que assim, o fim que tiveram, como eram 

tratadas, aí foi um baque muito forte pra mim”.  

 E foi a partir de sua participação nas pastorais sociais da igreja católica que Maria 

diz ter desenvolvido uma consciência de coletividade: 

 

“Eu vivia muito uma vida que era mais voltada pra mim mesma, assim, né. Aí 

também não sei se é por causa da infância, não sei. Na escola eu não tinha 

muito amigas nem amigos, é... Nem... Eu tinha alguns meninos que eram meus 

amigos, mas não eram tantos e era muito violentada pelos meninos, sofria 

muito bulling, enfim”.  

 

 E relata que com a participação na pastoral da pessoa idosa que ela teve contato com 

a miséria humana pois encontrava principalmente mulheres idosas que eram abandonadas 

por estarem idosas,  

 

“Porque as mulheres quando estão velhas elas são abandonadas porque as 

mulheres sempre cuidam dos homens, né. Tipo, sempre os senhores têm uma 

filha, ou uma esposa, ou uma tia, uma prima que fique cuidando dele, mas as 

mulheres idosas não. E muitas e muitas e muitas mulheres idosas, isso no sertão 

da Paraíba, imagina aqui, né, porque Malta é pequena as pessoas se ajudam. 

Acho que em cidades maiores isso deve ser muito pior”. 

 

Até então Maria sentia-se muito “a outra”,  

 

“Acho que era um sentimento assim, acho que de austeridade. Eu não me 

encaixava nas coisas que esperavam de mim ou que me cobravam. Por 

exemplo, em questão de festas, né, eu não gostava das festas que tinham, eu 

não me sentia confortável pra dançar, ou pra me vestir e tal e isso meio que... 

Cada vez mais as pessoas me exigiam... Me chamavam de estranho ou de que 

eu era diferente... Contavam piada. E isso eu começava a ficar revoltada e 

apresentei alguns comportamentos agressivos”.  

 

 Apenas quando saiu de sua cidade para estudar em Patos, que conheceu pessoas 

diferentes e viajou para outros lugares que começou a ter acesso a outras informações 
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pela internet que conheceu também casos de outras mulheres trans, “Por que até então a 

figura que eu tinha de travesti na cabeça ou de mulher trans. Era uma imagem 

completamente assim, como sendo uma coisa muito distante e uma aberração, uma figura 

muito violenta”. 

1.1.5 “Correr muito atrás de alcançar o que a gente perdeu” 

Lembra que quando do retorno à Paraíba sentia uma grande diferença no ensino 

escolar, somado aos problemas de saúde de seu pai que sobrecarregavam sua mãe e, por 

consequência, a tiravam do acompanhamento diário sobre os estudos seus e de seu irmão. 

A imagem de uma mãe severa dissolveu-se e o retorno ao município de Santa Rita foi um 

fato marcante em sua formação, diz que foram os piores momentos de sua vida. Sua mãe 

trabalhava o dia todo, seu pai doente e sua avó não a davam nenhum tipo de suporte, para 

somar a isto, a escola não a preparava o suficiente para um futuro que rompesse com os 

problemas financeiros familiares.  

Diz que sua professora não entendia e nem tinha preparo para lidar com a sua 

situação, uma criança que passava o dia chorando em sala de aula: “então foram os piores 

anos da minha vida quando eu estudei o terceiro, quarto e quinto anos, assim, uma 

educação horrível. Não tinha perspectiva nenhuma de uma educação boa aqui em Santa 

Rita, sabe? E a gente voltou pra cá pra Santa Rita mesmo”.  

Antes não interagia com outras crianças e sentia-se limitada pela presença de sua 

mãe, com este retorno, continuava uma criança limitada e também com ninguém 

interagia, diz que esse foi outro dos fatores marcantes para seu amadurecimento precoce.  

No segundo ano já em Santa Rita seu pai melhorou, conseguiu um trabalho de 

borracheiro e logo conseguiu uma borracharia, em sequência sua mãe conseguiu um 

trabalho na Coca Cola: “Trabalhava muito, quando ela saía eu tava dormindo, quando ele 

chegava eu também tava dormindo. Ficou uns anos trabalhando na Coca Cola nesse ritmo 

e aí foi quando ela conseguiu juntar dinheiro e comprar um terreno”.  

Quando sua mãe foi demitida desta última atividade, o dinheiro do fundo de 

garantia serviu para que ela construísse uma casa o que Rafaela considera um momento 

positivo: “quando a gente conseguiu ter isso foi um momento de glória. Conseguimos ter 

a casa própria”. Nesta época seu irmão e a Rafaela já estavam na juventude e possuíam 

outra mentalidade, esta reforçada pelas conversas que tinham com sua mãe sobre a 

importância dos estudos “da gente não desistir dos estudos, da gente continuar e sempre 
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superar as dificuldades que a gente tinha e ela dizia que era só através dos estudos que a 

gente tinha essa possibilidade”. 

O Ensino Médio foi um dos momentos em que ela e seu irmão se dedicaram mais 

aos estudos:  

“E quando foi no Ensino Médio foi o momento mais marcante pra mim porque 

foi quando, de fato, eu e meu irmão sentimos essa necessidade de estudar 

mesmo, o que minha mãe falava desde o começo ficou muito fixado na nossa 

memória que a gente tinha que estudar, tinha que correr atrás, porque a gente 

sabia que o ensino aqui foi muito ruim e que a gente tinha que correr atrás do 

dobro. Assim, tinha que correr muito atrás de alcançar o que a gente perdeu”. 

 

A ideia de correr atrás do “tempo perdido” levou a Rafaela e seu irmão a 

conseguirem, em apoio mútuo, se preparar para o Processo Seletivo Seriado da UFPB e 

UEPB, pois com o Ensino Médio realizado em uma escola pública estadual de ensino 

mediano, e como sua mãe não tinha dinheiro para pagar cursos particulares preparatórios, 

eles enxergaram que apenas com esforço próprio realizariam o sonho:  

 

“Eu e meu irmão a gente sempre foi muito próximo e a gente foi criado junto 

e como a gente quando criança, a gente não foi criado com outras crianças aí a 

gente só tinha eu e ele como companhia. Então a gente brincava, estudava, tudo 

era a gente, entendeu? Aí quando chegou no Ensino Médio primeiro e segundo 

ano é que a gente foi focando, né, foi se motivando aos poucos pra estudar, 

sabendo que ainda não era suficiente a educação que a gente tinha na escola, 

até porque a escola não dava nenhum incentivo, quem dava eram alguns 

professores pontuais que incentivavam, mas ainda era muito pouco, né. Aí, né, 

a gente corria atrás, estudava...”.  

 

Para contribuir com o alcance dos sonhos, o irmão de Rafaela terminou o ensino 

médio e logo começou a trabalhar numa fábrica para que tivesse condições de arcar com 

as despesas de um cursinho preparatório para o vestibular dele e de sua irmã.  

Diz que ele saía diariamente para a fábrica às quatro horas da manhã e chegava as 

catorze horas, com essa rotina de trabalho e a rotina de estudos da Rafaela (que ainda 

estava no terceiro ano), iam todos os dias à noite e nos fins de semana o dia inteiro estudar 

neste cursinho. Felizmente todo o esforço foi consumado em realização, seu irmão passou 

para o curso de Geografia na UEPB.  

Já a Rafaela não conseguiu realizar-se neste momento, havia escolhido o curso de 

Enfermagem e nem sabe muito bem o porquê. Talvez por enxergar a doença como algo 

presente em sua família colocou-se o dever de aprender os cuidados à pessoa humana de 

forma profissional, explica: 

 

“É... Até agora eu não sei porque eu acabei escolhendo, mas eu acho que tudo 
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tem uma motivação, né... Eu não sei pelo fato de ter muitas pessoas doentes 

em casa, né, pelo fato do meu pai ter adoecido, depois de alguns anos minha 

mãe descobriu também que tava doente, com uma doença grave, com um tumor 

na cabeça, isso me deixava muito preocupada porque eu imaginava... Assim, 

acho que já adolescente eu acho que eu tinha uns treze, quatorze anos quando 

ela descobriu que tinha isso, eu imaginava que minha mãe ia morrer, né, assim, 

você saber que a sua mãe tem um tumor na cabeça, né. Sentença de morte 

assim como aconteceu com meu pai, né? Então no meu pensamento eu jurava 

que ia ficar sem mãe, né? E ela teve, assim, umas barras bem pesadas, sabe? 

Eu acho que foi uns três anos também de um tratamento bem rigoroso, né? E 

até então, com esse tratamento aí ela ficou boa e não teve mais nada. Então eu 

não sei se foi essa motivação do cuidar, de querer sanar o problema, de... 

Enfim, não sei, acho que teve essa influência, sabe, nesse momento, assim, por 

essa escolha, então por isso que eu escolhi, mas eu já imaginava que eu não ia 

me dar bem porque é um curso muito difícil, um vestibular muito difícil. Tinha 

que ter um domínio aí das ciências biológicas que eu não tinha, né? Acho que 

foi essa a motivação...”. 

 

 A escolha que é dada e a escolha que é escolhida: um grande dilema para uma mulher 

que está num momento de autoconstrução, de conflito. Até que ponto o “dever ser 

mulher” e o “querer ser mulher” é algo refletido? O que se deve ser? Como ser? A escolha 

do seu primeiro curso para prestar o exame de vestibular dá-se pelo envolvimento do 

dever cuidar, que transfere os cuidados – estes que assistiu através da mãe que se dedicou 

e interrompeu seus outros afazeres para dedicar-se ao marido doente. Hoje a reflexão vem 

à tona. Antes desta, a coragem de dedicar-se a quem ela mesma gostaria de ser aconteceu. 
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CAPÍTULO II 

 

A Vida pela Resistência 

 

Neste capítulo observamos as rupturas dentro das rupturas, outros limites que lhes 

aparecem ainda na infância e as confrontam seguem em outros formatos durante suas 

vidas. Nos parece que quanto mais desafios, mais rompimentos elas realizam. Depois 

destes, mais fortalecimentos e sínteses diárias as colocam numa práxis também cotidiana.  

Neste momento já criticam por si mesmas a realidade no mesmo momento que as 

aflingem e buscam forças incomuns para grandes superações, seja a maternidade, seja a 

doença, seja a mudança de estado, o casamento, as suas transformações pessoais são as 

lutas que entravam por si mesmas, lhe tornam resistentes às adversidades. 

 

1.2 Testando os próprios limites  

 

 A vida não é fácil para as mulheres, já nascem sob tantas regras e imposições que 

quanto mais vivem mais as descobrem. Além do fato de terem que encarar as imposições 

que a divisão da sociedade em classes, em territórios, em raças lhes subjuga – ah, e o 

sexo, aquele que chamam de frágil apenas para dominar.  

As contradições colocam-nas em confrontos geracionais, políticos, promovem 

calúnias, as obrigam a ter uma vida de “mentirinha” e também promovem desafios mesmo 

dentro dos grupos que também são marginalizados. A necessidade de lutar por si perpassa 

seus limites individuais e as colocam num patamar de organização coletiva, pensar em si 

já não é o suficiente, pois, pensar o mundo como um todo nunca foi uma possibilidade 

para elas, que estão restritas aos seus corpos. As batalhas sempre virão e por isso se 

organizam enquanto donas de identidades e coletividades.  

 

“Mas não estava no processo de construção e de direção ” 

 

Por ser militante desde a adolescência também nunca foi uma menina, jovem ou 

mulher dentro dos padrões. Além do mais, com uma percepção diferenciada do que 

significa militância, a partir de sua própria experiência, tem uma opinião crítica quanto a 

militância de seu pai: “Não sei. Para mim ele não era militante porque quando eu passei 
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a ser militante eu vi que meu pai não era militante assim, né”.  

O acúmulo familiar a partir de uma formação peculiar (constituída também por 

laços não-sanguíneos), somados ao caminho da própria Paula, demonstra que possui laços 

e traços bem diferenciados das de seus pais o que a motivaram a também a criar seu 

espaço político e sua atuação, como um acúmulo de experiências assistidas e vivenciadas 

a partir de sua família, ela é a síntese dessas relações contraditórias, por isso reflete os 

aspectos positivos e negativos. A partir de suas próprias experiências refaz o próprio 

“estar fora do padrão” dominante.  

Percebemos isso não apenas por sua participação política enquanto mulher – o que 

infelizmente ainda é pouco comum ou considerado impróprio para mulheres – mas 

também por suas escolhas/opiniões atuais quanto à formação educacional, 

relacionamento, maternidade e trabalho. Afinal: “Né?! Porque antes de você não ser você 

não sabe o que ele era”.  

O reconhecimento não é apenas sobre a sua figura materna, é um reexame sobre 

toda a sua vida. Por exemplo, os aspectos positivos identificados na sua figura paterna 

são observados atualmente com novas perspectivas: 

 

“Sabia que ele era professor da universidade e realmente assim, um crítico, né, 

uma mente progressista, mas não do ponto de vista do engajamento, não me 

lembrava disso. Hoje eu sei né, que ele sempre foi militante, mas eu não 

relacionava isso, mas meus pais, eles sempre tiveram essa característica, de um 

ponto de vista mais de esquerda, ou contestador. E eles foram levando a gente 

assim, pra uma forma de vida também muito... Sempre muito alternativa. A 

gente morou... Eu morei dos cinco anos aos quinze num sítio no Conde. E lá 

meu pai era professor de universidade, se juntava a gente, mas sempre tivemos 

muitos agregados em casa. Pessoas que moravam com a gente durante um 

tempo ou que meu pai meio que adotava e... Hoje são todos muito... São da 

família, assim. Minha família é imensa porque tem essas pessoas que sempre... 

São muito pessoas da família”. (grifos nossos) 

 

Sua militância inicia mesmo antes da vida universitária: Mulher, quando eu entrei 

pra universidade eu já estava militando muito. Mas em dois mil (2000) ela entra na 

universidade, momento de intensa atividade política devido ao “aniversário” de “500 

anos” do Brasil: 

“Os quinhentos anos, né. Quando deu o ano dois mil, ai houve mobilizações, 

então, assim, talvez essa tenha sido minha maior experiência no movimento 

estudantil do ponto de vista de que estava na direção do que estava sendo feito, 

sabe? Porque até então eu participava, mas como uma participante, assim, mais 

uma participante, mas não estava no processo de construção e de direção. Mas 

era próximo ao movimento estudantil e nós tínhamos as pautas internas da 

própria escola”.  
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O sentimento de pertencimento ao Movimento Estudantil era o de não fazer parte 

da direção. Aponta que um dos entraves de toda política institucional e não institucional 

brasileiras, a falta de representatividade e o sentimento de não pertencimento pleno das 

mulheres quando rompem e vão além das decisões de âmbito pessoal ou privado/do 

lar/família. Quando se refere ao movimento estudantil de sua formação no Ensino Médio 

no SESC, nos fala que as pautas estavam restritas aos aspectos estruturais da manutenção 

do próprio Grêmio. Até nos fala que participou do movimento contra o aumento das 

tarifas de ônibus, mas apenas nessa última mobilização de caráter nacional e de 

mobilização de setores para além do Movimento Estudantil (secundarista ou 

universitário), que se identificou enquanto planejadora e direção política em construção. 

Anos depois, já na universidade, migra da graduação em Comunicação para a pós-

graduação em Sociologia, mudou com o tempo através de sua trajetória e também pelo 

desemprego após o término do curso – afinal, já era mãe.  

Ela não arrumou um emprego quando se formou e apareceu em seguida a 

oportunidade de prestar seleção para a Pós-Graduação em Sociologia, com possibilidade 

de concorrer às bolsas disponibilizadas para integrantes de movimentos sociais – 

resultantes de um convênio entre o MEC e a Via Campesina14: “E aí esse convênio tinha 

cinco bolsas para integrantes de movimentos sociais... De movimentos da Via. E aí eu fui 

indicada pelo MST, só que eu fui fazer a seleção igual... A qualquer outro aluno do 

mestrado”.  

“Na época não tinha tanta bolsa assim como se tem hoje, né? Quer dizer, como 

se tinha. E aí eu fui fazer esse mestrado e aí a cabei entrando para Sociologia 

por conta disso também, cara, a formação... E aí eu fui fazer esse mestrado 

também muito encantada com tudo que eu tinha estudado, principalmente a 

formação social do Brasil. Aí eu conheci, né, Florestan Fernandes, fiquei 

sabendo dos brasileiros. Eu achei que no mestrado eu poderia... Porque eu não 

tinha nenhuma... Não tinha mais o que carregar da universidade, entendeu? É 

como se eu não tivesse nada eu dizia “meu Deus, mas eu vou fazer mestrado, 

eu não fiz nem graduação direito”.  

 

 A falta de confiança própria é marca presente na construção social e psicológica de 

todas as mulheres. Também é marca da política. Do mesmo jeito que não se sentia parte 

da direção política do seu Grêmio, não se sentiu confiante ao ocupar uma cadeira da Pós-

Graduação, esse espaço científico que não foi projetado para a participação de mulheres. 

  Paula incrivelmente consegue realizar o seu trabalho político, ser mãe, passar por 

                                                 

14 Sobre a Via Campesina: <https://viacampesina.org/es/>. 
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um divórcio e não se perder diante de seus objetivos, esta é a prática contrária do que 

acontece, comumente, entre homens e mulheres da classe trabalhadora. Mesmo diante de 

desafios superados e realizações políticas incomparáveis, com pouca idade, ela demonstra 

o quanto é difícil apagar a voz interior que diz que nós mulheres não somos capazes e não 

somos boas o suficiente para ocupar espaços políticos ou acadêmicos.  

1.2.1 “Eu não queria casar, só morar junto”  

 Foi para o Rio de Janeiro em 1974, foi bem recebida por sua tia que também era 

natural de Pedro Velho (RN), “Vera de Eunide” - como é conhecida por este ser o nome 

de sua mãe – assim que sua tia falou ao encontrar Jair seu antigo namorado que chegara 

há 15 dias no Rio de Janeiro.  

 Ela já tinha namorado com o Jair “muitas vezes, namorava e deixava”. Quando Jair 

soube que Vera estava no Rio, chegou na mesma hora na casa de sua tia com o fim de 

encontrá-la. As visitas passaram a ser frequentes e dado um certo tempo começaram a sair 

juntos, primeiramente enquanto velhos amigos.  

 Vera começa a trabalhar num escritório de construção civil como auxiliar de 

escritório, era um negócio de amigos conhecidos de seus familiares “Porque na 

construção... Trabalhar na construção civil é uma rotatividade muito grande dos 

trabalhadores, aí tinha que fazer as contas, aqueles cálculos de contas, aqueles negócios, 

eu fazia isso nesse emprego, eu não tô mais lembrada como era não”. 

 Como nunca dependeu de ninguém para sustentá-la financeiramente, o trabalho de 

Vera conseguiu lhe dar estabilidade o suficiente para que não precisasse mais morar na 

casa de sua tia e tio, com seis meses no Rio de Janeiro ela conquista a sua independência. 

Lembra que seu tio ficou bastante triste quando ela deu a notícia de que sairia de casa, 

que achava “muito ruim isso, aí falei pra que não, que eu ia procurar um lugar pra eu 

morar”. Ela lembra que seu tio já estava preparado para pagar seus estudos, mas recusou. 

 E assim foi em busca de concretizar a sua decisão, agradeceu a oportunidade que seu 

tio a ofereceu e logo conseguiu alugar um apartamento com seu primo em Bom Sucesso, 

subúrbio do Rio de Janeiro. Foi dividir o apartamento e também fez um concurso para 

trabalhar no Banco Bradesco, nesse período muitos conhecidos e familiares estavam 

saindo do Nordeste para tentar uma nova vida no Rio.  

 Conta que era sempre “posso ir pra lá, posso ir morar com vocês?” “pode vir”. A casa 

sempre estava cheia “tinha tempo que a gente não podia nem andar porque tava todo 
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mundo em casa dormindo pro chão, pra tudo que era canto”. Com o desenrolar de seu 

relacionamento e o desemprego quase permanente de seu namorado, o Jair, começam a 

morar no apartamento de Vera, pois, com o tempo seu pessoal “foi saindo, foi casando 

também, arranjando seus apartamentos, foram se ajeitando, arrumando sua vida e saindo”.  

 Quando sua tia descobriu que os dois já estavam morando juntos começou a 

pressionar o casal para que transformassem o namoro em casamento, diz que casou e foi 

uma atitude tomada por obrigação. Por que Vera não queria casar, só morar junto. Sua tia 

“morava perto, no mesmo andar, né, porta com porta e ela disse que não, por conta do 

meu pai e que não sei o que e tarará e aí ajeitou lá, foi no cartório, ajeitou e a gente casou”.  

 Depois de quatro anos trabalhando no banco, de dividirem apartamento, ela e o Jair 

ainda viviam suas vidas enquanto solteiros “cada um com a sua vida”. Vera já estava 

cansada de sua rotina e de sua vida de solteira, de pensar e estar em festas. Por ser próxima 

de suas primas, todas decidiram juntas casar e ter filhos, era hora de mudar de vida, testar 

o casamento e o processo da maternidade.  

 Ela mesma encorajou a todas falando “vamo casar, vamo ter filhos, se não der certo 

a gente separa” mas a gente teve filhos e eu digo “ué, vamos ver como é que é esse 

negócio”. Ela queria muito ter filhos, quando sua primeira filha a Juliana nasceu ela ainda 

estava no banco e decidiu que queria “curtir a gravidez e ficar em casa mesmo e criar 

meus filhos”. No quarto mês de gravidez Vera pede demissão do banco, depois veio seu 

segundo filho João e ela continuou em casa “só dedicada à família”.  

 Com o passar dos anos ela e seu marido compraram uma casa e foram morar na Ilha 

do Governador (RJ), seu marido trabalhava com antiguidades e resolveu abrir um 

antiquário em sua própria casa. O antiquário tornou-se sua segunda ocupação e “Pra não 

dizer que eu não fazia nada fora dos trabalhos domésticos que tem em casa eu procurei 

também a igreja mais próxima e fazia aqueles trabalhos, aquelas coisas assistencialistas 

mesmo, mas só pra não ficar só em casa”. 

 Revela com orgulho que a dedicação que teve ao seu filho e filha foi em tempo 

integral e, como ela e seu marido trabalhavam em casa, toda a família era muito próxima 

“bem juntinhos mesmo”. Ela cuidava mais de seus filhos do que seu marido, até porque, 

com alguns anos abriram um antiquário maior e o Jair se responsabilizou mais por esta 

parte, Vera ficava mais em casa. Aprendeu o ofício de restauração com seu marido, ela 

também contribuiu bastante com isso, já que esta parte do ofício era realizada em casa.  

 Assim que casou ela fez vestibular para o curso de administração e passou, mas não 
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deu certo estudar, conta que já estava com seus dois filhos e tudo no Rio era muito 

distante. Seu marido não ajudou com a ideia de ela cursar a universidade, pois “não 

facilitava em nada”, ele chegava muito tarde do trabalho “aí cansei meu juízo também 

nem tranquei a matrícula, abandonei o curso e não fiz mais”.  

 

1.2.2 “Eu vou dar um jeito porque vocês não vão me matar” 

 

Quando relata que sua participação política, tanto no movimento estudantil 

universitário quanto entre os grupos feministas de universitárias, foi minada em medidas 

diferentes, refletimos que tanto o fato do grupo de homens que subestimaram sua 

capacidade política quanto as mulheres feministas que a rechaçaram fizeram em defesa 

de seus interesses próprios. Seria o interesse de manter relações de poder, comuns a toda 

a sociedade, que se revelam no interior das organizações políticas?    

Conta que no movimento estudantil de sua universidade os garotos que estavam 

na militância há mais tempo se utilizavam da sua vontade de iniciativa para atarefá-la, 

sobrecarregando seu tempo com tarefas de secretaria e a afastando das conversas 

políticas, as públicas e as que permeavam o espaço do Diretório Central de Estudantes 

(DCE): “Quando eu ia falar já logo tomavam a frente e não permitiam que eu fizesse isso. 

Isso de forma tênue e até de forma mais líquida, assim, eu percebi muito isso”.  

No movimento estudantil deparou-se com disputas sobre concepções de 

feminismos de correntes mais populares e mais radicais de mulheres. Dentro disso, 

percebeu que existem disputas de concepção que chegam a dividir as mulheres e por 

diversas vezes foi vítima de transfobia cometida pelas feministas de seu convívio 

universitário.  

“E outra coisa que eu também sofri bastante e essa foi muito pesada foi 

transfobia nos espaços feministas assim. De mulheres dizerem que eu era um 

desserviço para o feminismo que eu era um filho do patriarcado, não sei o que, 

que era desestabilizar a luta feminista, que eu não sabia o que era machismo 

porque eu nunca tinha sofrido machismo na vida. Que eu tava querendo estar 

naquele espaço só pra tomar a auto-organização de mulheres. E que eu não 

tinha direito de estar ali porque eu poderia estuprar alguém e tal. Mas isso 

sempre teve uma resposta meio que instantânea de outras mulheres também 

que me apoiaram e por isso eu continuei”.  

  

Diz que tentou responder algumas vezes, defender-se desses ataques. Um dia 

explodiu em uma das praças da universidade e resolveu falar diretamente com uma de 
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suas agressoras que havia espalhado um boato que repercutiu negativamente sobre uma 

jovem que tinha um relacionamento com outra. Todas essas personagens estavam 

envolvidas nesse ciclo de boatos, acusavam-na de absurdos que nunca havia cometido, 

por isso chegou a conversar com uma dessas meninas, falou: 

 

“Isso não pode mais ficar assim, eu quero conhecer essa menina, eu quero falar 

com ela, eu não posso mais deixar isso, porque isso tá me adoecendo, por causa 

disso, porque isso tá se tornando uma coisa grande, entendeu, uma coisa maior. 

Eu tenho testemunhas”. 

 

Explodiu e chorou, mas não estava só. Então foi até a menina e disse: 

 

“Olhe, se a sua namorada não quiser conversar comigo, tudo bem, mas isso 

não vai ficar sem resposta e eu vou dar um jeito porque vocês não vão me 

matar, me enlouquecer e eu não vou parar de militar também por causa de 

vocês”. 

 

Depois que se defendeu elas pararam, no entanto, outros ataques ainda acontecem, 

também virtualmente. Mas ela sabe da sua força e sabe se defender, na verdade, a força 

de defender a sua autonomia e não se deixar levar pelo o que as pessoas dizem ou esperam 

que ela seja. Não é nada fácil conseguir defender-se desses tipos de ataques! Mas Maria 

não é nenhum tipo de sobre-humana - talvez uma bruxinha -, por ser igual a todo mundo 

ela teve que passar por uma série de descobertas e de escolhas que lhe impulsionam a 

defender a sua existência, sua luta, suas experiências de resistência. 

 

1.2.3 “Naquele momento eu não tinha noção de quem que era essa figura” 

 

Rafaela não fazia o curso técnico que queria, mas fez, era o curso de manutenção 

de alguma coisa, nem lembra direito. E essa determinação a colocou numa realidade nova, 

a do movimento estudantil. Foi no CEFET que ela se aproximou do Grêmio Estudantil e 

posteriormente dos movimentos sociais populares. Foi a partir desta aproximação que ela 

teve a oportunidade de conhecer algumas escolas de assentamento no estado da Paraíba e 

a educação do campo passou a ser sua curiosidade, ainda em 2008.   

Diz que em 2010 a UFPB lançou um curso voltado para a Pedagogia no Campo, 

foi aí que ela conseguiu ingressar na universidade, já em 2010 - pois entre 2007 e 2009 

ela não tinha êxito nos exames que prestou, mesmo participando de cursinhos.  
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Conseguiu participar de um projeto de extensão - mas não conseguiu participar de 

imediato, da própria UFPB, pois sua cidade havia sido contemplada com algumas vagas, 

foi apenas quando conheceu o CEDHOR (Centro de Direitos Humanos Dom Oscar 

Romero) em Santa Rita que fez o pedido para tentar uma vaga. Ela conseguiu e logo teve 

“direito a carteira de estudante, a gratuidade também da prova que você pagava porque 

quem não tava mais na escola pública tinha que pagar. Enfim só nas oportunidades de 

fazer o vestibular. Então eu passei, já me inseri ali meio tímida, no movimento estudantil.” 

 Recorda que o fato de se engajar mesmo que timidamente no movimento 

universitário vem de um fato político anterior, que conta com a participação ativa de seu 

irmão e com o exemplo de sua mãe.  

 Na infância e na adolescência costumava ir à missa com sua mãe e seu irmão, quando 

retorna para Santa Rita, no bairro de Tibiri, começa a frequentar a igreja católica do bairro, 

faz crisma e primeira comunhão: “aí a linha da Renovação Carismática que é uma 

renovação... Uma linha da Igreja Católica mais conservadora e a gente tava lá, só que a 

gente era as pessoas que sempre questionava muito”. 

 Ela gostava bastante de estar junto com os demais jovens, ela e seu irmão. Mas desde 

sempre eles questionavam valores que os proibiam de viver livremente a sua juventude, 

diz que “por exemplo, ficar com outra pessoa era o maior pecado que a gente podia 

cometer só que na nossa leitura que a gente fazia não era pecado, entende?”. Não só eles, 

mas outros jovens tinham os mesmos questionamentos.  

Um dia aconteceu um fato que marcou a sua participação na vida católica, uma 

liderança masculina da igreja foi acusada de ter engravidado duas mulheres da mesma 

igreja – duas jovens – ao mesmo tempo, o que “foi o estopim pra gente também”.  

Afinal, nesta mesma época ela e seu irmão dedicavam-se não só ao compromisso 

com o catolicismo, mas também com o trabalho, os estudos e o sonho de entrarem na 

universidade. 

Não conseguiam participar da igreja com a mesma frequência por conta desta 

realidade de estudos, mas antes eles estavam diariamente em todos os turnos dentro da 

igreja. Seu irmão decidiu abandonar de vez os encontros na igreja porque dedicou-se ao 

trabalho numa fábrica de sardinhas para conseguir o dinheiro dos cursos pré-vestibulares. 

Essa notícia foi uma decepção. Mas decidiram que podiam se dedicar a outro tipo de 

trabalho com jovens, mobilizando-se por questões do próprio bairro.  

Uma das pautas que estavam engajados foi a do aumento das passagens de ônibus,  
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“Então a gente foi e se mobilizou e a gente foi entrando nesses movimentos 

que estavam acontecendo de aumento da passagem. E aqui em Tibiri tem uma 

coisa bem incomum dos outros bairros que sempre teve esse movimento social. 

Agora nem tanto, mas antes era mais intenso porque tinha aqui na paróquia 

também tinha um grupo voltado que inclusive fez até um prédio pra... 

Agregar... Pra... Ah, meu Deus do céu, pra... Como eu quero dizer? É uma 

palavrinha que fugiu agora, mas que trazia menores abandonados, pessoas 

pobres, meninos e meninas pobres pra estar nesse espaço. Então tinha outra 

mentalidade do que a igreja, né? Então a gente foi e meio que conheceu essa 

galera também, né? Aí a gente... Tava participando desses movimentos aí de 

aumento de passagem aqui em Santa Rita, como também na melhoria dos 

transportes e foi quando a gente fundou um grupo chamado Carlos Marighela, 

gente... Naquele momento eu não tinha noção de quem que era essa figura. Eu 

sabia que era uma liderança, um guerrilheiro que tipo... Enfim, que trazia essa 

indignação, né, trazia consigo essa mudança de realidade e então a gente queria 

isso também. Então esse meu amigo sugeriu o nome desse grupo Carlos 

Marighella e a gente foi conhecer um pouco mais dele e ‘não, é isso mesmo, é 

o nome desse grupo’”.  

 

Esse grupo com nome de guerrilheiro tomou para si a responsabilidade de formar 

jovens conscientes para mudança de suas realidades, foram dois anos em rodas de diálogo 

semanais, com pessoas de movimentos culturais, trazendo jovens de Tibiri e toda Santa 

Rita, “Aí foi nessa época que eu consegui passar no CEFET, meu irmão na UEPB e aí a 

gente meio que, né, se desfez o grupo, mas a gente começou nesse movimento”. 

Seu companheiro do grupo Carlos Marighella já estudava no CEFET quando 

Rafaela passou no curso profissionalizante, então logo a convidou para compor o Grêmio 

Estudantil,  

“Em 2005 quando a gente ganha o grêmio aí tem vários movimentos, né, 

estudantis, tanto de CA’s quanto dos diretórios estudantis da UEPB e da UFPB 

e de outros CA’s, né, mais de esquerda que ganham os diretórios acadêmicos, 

que ganham os DCE’s. Então é um momento muito importante, né, assim que 

eu participei”.  

 

1.3 Um muro atrás do outro, um muro de cada vez 

 

 Quantas mulheres em todo o Brasil que tentam mudar sua própria história e que 

provam ser capazes de desafiar seus próprios limites podem se identificar com essas 

estórias? O mundo foi construído por mulheres e por homens, no entanto, as estruturas 

sociais, tais quais o patriarcado, impõem dinâmicas de vida que sobrepesam suas ideias e 

seus valores pelo simples fato de serem “o sexo oposto”. Oposto ao quê? 

 A mulher, mesmo com a consciência política construída e que vem rompendo muros 

atrás de muros, desafia-se aos papeis que ela mesmo deseja. Como é o caso do sonho da 
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maternidade, o sonho em ser uma mulher com todos (ou nenhum) dos atributos da 

feminilidade, o sonho de ter uma carreira promissora, o sonho de não estar restrita apenas 

ao trabalho doméstico.  

 Mesmo quando elas rompem os muros de suas casas, os aspectos subjetivos de suas 

identidades conseguem influenciar na dinâmica em sociedade, tão externa. Tão externa? 

O que está dentro delas também está fora, aquilo que alcançam fora de si, fora de seus 

lares, fora de suas cidades, nem sempre é o que as convence de estarem seguindo o 

caminho certo dentro de suas subjetividades. 

 Com tantas conquistas pessoais e construções de vidas políticas, ansiosas pela 

transformação social, todas nós mulheres estamos susceptíveis aos vacilos do que se 

idealiza (e também idealizamos) de ser a “ideal”: mulher, esposa, mãe e trabalhadora. 

Nunca é o suficiente, mas também nunca foi dada a chance estrutural de participação em 

pé de igualdade, por isso, lemos essas estórias como se fossem nossas e tentamos imaginar 

como estas situações seriam superadas em outras cidades, em outros países, sob outras 

legislações, sob menos conservadorismos, sob outro tipo de política e de formato para 

resolução das questões sociais. Na nossa opinião, em nenhum local habitável do planeta 

terra a história seria contada sem apresentar os muros construídos e destruídos, 

cerceadores de identidades, de liberdades – como diz o lema da Marcha Mundial de 

Mulheres: “em marcha até que todas sejamos livres”.  

 

“Se lascava para sobreviver e tal, né?” 

 

Sua primeira gravidez não foi planejada, estava cursando jornalismo quando 

aconteceu. Ela havia conhecido o pai dele na aula da capoeira, no centro da cidade, fez 

parte desse grupo desde os dezessete anos, para Paula a capoeira é uma cultura de 

resistência que a aproximou da realidade brasileira pela história dessa luta. Namoraram 

durante um ano e meio. 

A sua militância já havia se tornado o seu trabalho e nos primeiros anos de cuidado 

do filho fez poucas viagens pela política. Logo que o compromisso da maternidade e do 

companheiro passam a dividir sua personalidade a partir de cobranças, Paula percebe que 

existe um ciúme que leva o pai de seu filho a criticar não só sua atividade, mas os 

movimentos sociais, as organizações políticas que ela fazia parte: 

 

“Claro que ele, né, tentou no começo bastante me afastar da militância e a coisa 
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toda. Cheguei a me afastar de algum modo, me afastei mesmo um pouco por 

causa do relacionamento, né? Apaixonada e tal, essas coisas assim. Não que eu 

desapareci, mas eu não estava militando da mesma forma. E é... Mas eu fiquei 

com tempo para ver ele, né, para poder também ele começar a perceber que 

não... Porque na cabeça daquele homem quadrado assim que no fundo é ciúme, 

é achar que você vai ter alguém ou ele não sabe onde você está, com quem 

você está. Aí enquanto durou essa relação eu militava, mas também eu tive, em 

alguns momentos eu tive... Ele via como vício de trabalho, porque como eu 

tinha liberação, né, era coisa que tipo, era meu trabalho eu tenho que fazer isso, 

né. Aí... É... Ele...”. 

 

Naquela época diz que não o considerava uma pessoa conservadora, ele nasceu 

em São Paulo, não tinha família na cidade e “se lascava para sobreviver e tal, né?”, ele 

trabalhava como autônomo, com serviços de marcenaria. Paula tinha sua independência 

financeira e os dois moravam nos fundos da casa de sua mãe, ela contava também com o 

apoio familiar - mesmo contrariando os interesses de seus pais que não simpatizavam com 

o relacionamento. 

 

“Quando ele estava comigo ele começou a ver o MST com outro jeito e tal. Até 

depois que a gente se separou que foi um negócio bem trágico, bem difícil 

assim e ruim, então ele ficou também negando tudo que era de mim, né. Então 

essa coisa da militância, então ele sempre falou mal para Gabriel “esse negócio 

da sua mãe envolvida com sem terra”, não sei o que. Então Gabriel era 

disputado porque ao mesmo tempo que ele ia comigo nas coisas... Quando 

ficava com o pai e tal, então ele está com doze anos hoje e é a mistura dele 

todinha, ele faz crítica a mim e faz crítica ao pai. É, não sei o que que ele vai 

resolver da vida dele”. 

 

A disputa pelo amor de Paula converte-se em exigências que ultrapassam as suas 

próprias condições de manter um relacionamento em nome do filho, não só se afasta do 

marido ciumento como é atacada enquanto mãe. Nada é suficiente, mas tudo é superável. 

Era 2004, ela tinha apenas vinte e dois anos, estava no meio do curso de 

Jornalismo quando o primeiro filho nasceu, “E quando o Gabriel nasceu eu me afastei. 

Até ele nascer não, mas depois que ele nasceu eu me afastei bastante tempo da militância, 

assim, da forma que eu participava, né?”. A atividade política desempenhada por Paula 

era profissionalizada, não no sentido de empregabilidade, mas pela disposição e 

capacidade de participar vinte e quatro horas das atividades com qualidade afim de 

provocar repercussões para mudança da conjuntura política nacional e local.  

 

“Cheguei a ter liberações em alguns momentos e tal e quando o Gabriel nasceu 

eu me afastei de tudo, né. Eu fui conseguir voltar, assim, pras coisas acho que 

o Gabriel já tinha uns dois anos. E eu voltei em maio. Apesar que tinham coisas 

nacionais que eu não deixei de fazer. De fazer parte de alguns espaços 

nacionais, principalmente da juventude e tal, que eu, ou eu ia com ele ou eu, 

cheguei a ir sozinha e deixar ele... Vixe...  Me arrependo até hoje...”. 
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Quando Gabriel completou seus dois anos Paula volta a sua atividade anterior, 

mas como não podia levar seu filho para todas as atividades o deixava com sua mãe, com 

suas irmãs, com o pai dele. E assim cresceu, com uma rotina dividida entre várias casas 

e vários adultos que se responsabilizavam por ele, “Ficava assim rolando, uma manhã 

com um, uma tarde com outro. Ficava rolando assim e isso fez muito mal pra ele, sabe? 

Muito mal”. Recorda, ainda com voz e jeito de quem recorda arrependida, da primeira 

vez que “deixou” seu filho com apenas nove meses. Ela ainda amamentava e teve que 

cumprir uma tarefa no Rio Grande do Sul, do outro lado do país. Ela passou oito dias 

ausente e relata a experiência: 

“Foram oito dias fora porque mandavam a gente dois dias antes e ainda 

ficávamos um dia depois. O negócio durou cinco dias, o negócio não terminava 

nunca. E eu lembro dos peitos inchados, eu tive febre. Vixe e eu só pensava 

“pronto, se eu estou sofrendo assim aqui imagine ele lá, né?”. Um moleque 

com nove meses bem pequenininho tadinho. Eu nem lembro direito dessas 

coisas porque, olha, nem me lembre. Mas aí teve outros momentos que eu 

viajei. Aí eu deixava, ele ficava, eu telefonava, mas ele... Para ele foi muito 

difícil, tanto que ele joga na cara até hoje. Não, sim, pra ele pra vida dele toda 

eu viajei né. Porque tinha muito essas tarefas nacionais e eu não conseguia sair 

delas e, é tinha que viajar. Os cursos mesmo da Consulta15 que durou dois anos, 

de seis em seis meses, a gente ficava quinze dias. Começou ficando vinte dias, 

depois ficava quinze dias, aí ele tinha seis anos, aí eu ficava esse tempo todo”. 

 

Hoje seu filho mora nos Estados Unidos com o pai, há anos os dois haviam 

combinado que Gabriel viajaria para lá no aniversário de 10 anos. Já fazem dois anos que 

está com o pai e ainda não conseguiu escolher se retornará. Ele já tem vínculos lá, gosta 

bastante da escola e por ser ainda novo não sabe decidir, por outro lado contenta-se em 

reproduzir o julgamento do pai: 

 

“E aí está lá há dois já. Aí o bichinho, ele não sabe, né. Diz querer vir, quer 

ficar lá. Ele não sabe decidir. Por enquanto ele vai vivendo né, já fez vínculos 

lá, né, tá na escola, gosta muito da escola. Mas ele diz que gosta mais daqui. 

“Mas você ainda está envolvida nessas coisas de sem-terra”. É, mulher porque 

ele cresceu sabendo disso.  E outra coisa, a militância para ele sempre foi uma 

coisa que separou a mãe dele, né?”. 

  

É incrível o poder de compreensão de Paula sobre a situação, apesar da auto 

cobrança sobre o período em que teve que conciliar a militância e a maternidade, ela 

enxerga aprendizado em todas essas relações, quanto a seu crescimento e quanto aos 

                                                 

15 Consulta Popular é uma organização política social, um pouco mais sobre esta referência: 

<http://www.consultapopular.org.br/>. 
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demais envolvidos. Diz que sua segunda filha não teve essa experiência de estar apartada 

do movimento político, pois desde cedo a leva para as atividades: 

 

“Ela não tem essa imagem e não vai ter essa imagem, né.  Ele tem porque 

realmente eu era muito nova. Depois que eu separei do pai dele também né, 

por ser jovem querendo ter têm outras coisas da maneira como, né, e romances, 

não sei o que... E a criança tá lá esperando, né. Aí eu tenho trauma. Ai, 

bichinha”. 

  

As novas experiências e desafios que existem na política não institucional, 

abordadas até aqui, apontam para desafios que as mulheres enfrentam por fazerem parte 

ativamente da ruptura dos papeis sociais que as são impostas durante toda a vida. 

Percebemos o quanto o mundo da política e, dialeticamente, o mundo não possui 

estruturas ideológicas e materiais que permitam uma inserção da mulher na participação 

pública nem privada, cada qual com limites mais ou menos flexíveis que permitem ou 

não permitem que a verdadeira liberdade e autonomia sejam executadas na sua condição 

de mulher. 

 

1.3.1 “Tava sempre preocupada com essa desigualdade social” 

 

  Com a sua participação na igreja desde a juventude, no grupo de jovens de Pedro 

Velho, que à época chamava-se “Cruzada”, começou a participar de atividades 

assistencialistas que a apresentaram uma realidade “muito cruel”. Mas também se 

divertiam imitando os hippies das cidades próximas só por admiração: 

 

“E essa história de hippie... Mulher, a gente era muito louco, as loucuras... A 

gente conhecia alguns hippies... Não, porque lá em Pedro Velho não tinha 

hippies, a gente conhecia de Natal e aí a gente ficava também imitando, era só 

imitação de hippie. A gente também se dizia, deixava os cabelos sem pentear, 

pintava as roupas... aí a gente fazia essa onda de hippie, né, e meio que assim 

rebeldes, né, ousados, mas eram umas coisas assim sem muito fundamento, 

loucura da cabeça de gente que não tem juízo mesmo, né, naquela praça a gente 

se juntava, tirava foto, mas era mais meninice, não tinha nada de história de 

hippie mesmo não. A gente admirava os hippies e queria também imitá-los, só 

isso”. 

 

 Esta realidade era composta por pessoas pobres de assistência médica e de qualquer 

política social, por sorte estas pessoas viviam da própria subsistência, ou seja, não 

passavam fome porque eram na maioria agricultores que plantavam e colhiam para si, 

“mas eram analfabetos, não tinham conhecimento e viviam assim”. 



62 

 

 Considera constrangedoras as situações que viu, pois eram pessoas que adoeciam, 

não tinham noção de higiene, estavam machucadas e com ferimentos - “uns ferimentos 

infeccionados, corriam até risco mesmo de morrer”. O grupo de jovens dedicava-se a este 

público, no entanto, seu trabalho foi interrompido quando foi morar em Natal (RN). 

 Mudando de cidade Vera acompanhou grupos de professoras e professores que 

faziam movimentos e a tratavam como uma “mascote” da Casa da Estudante, a levando 

para todas as atividades políticas, mesmo quando ela não entendia sobre o que se tratava. 

Conta que na mudança para o Rio o seu trabalho na igreja era um pouco parecido, no 

entanto, trabalhava sobretudo com mães fazendo “roupinhas” para crianças, arrecadando 

alimentos “tava sempre preocupada com essa desigualdade social, com as pessoas que 

passavam mais necessidade”. 

 Já morando em João Pessoa (PB), procurou a igreja de sua comunidade – Camboinha 

– e começou a participar das pastorais, primeiramente ela participou do conselho da igreja 

enquanto representante da comunidade. Daí em diante foi convidada a contribuir com a 

pastoral da saúde da arquidiocese da Paraíba, neste ciclo de participação social ela 

conhece a ação social da igreja, o grupo Cáritas16 que a convidou para coordenação de 

um projeto voltado ao cuidado de pessoas com HIV/AIDS: 

 

“Aí eu considero que foi meu primeiro trabalho mais consistente, né, muito 

embora fosse da igreja, mas também não era uma ação... Era uma ação social, 

mas não era assistencialista, era mais uma preocupação com a formação 

política, claro que tem assistência também porque pessoas vivendo em situação 

de extrema pobreza acometido pela AIDS, né, e aí a gente precisava socorrer 

essas pessoas, mas aí era um trabalho muito bacana, muito bom porque tinha 

também era essa preocupação de fazer essa formação, né?”.  

 

Com essa identificação e sua atividade intensa no projeto ficou anos trabalhando 

na Cáritas, ao mesmo tempo em que também representou a ação social no Fórum 

Mundial17 de AIDS e no movimento de mulheres positivas, “que a gente conseguiu 

organizar, tinha um grupo de mulheres que eram positivas, o primeiro encontro nacional 

dessas mulheres foi em João Pessoa e a gente tinha umas frentes bem organizadas na 

época da formação...”. 

 

                                                 

16 Sobre esta referência: <http://caritas.org.br/ >. 
17 Mais informações em Fórum Mundial de AIDS - <https://unaids.org.br/>. 

 

http://caritas.org.br/
https://unaids.org.br/
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1.3.2 Ruptura Total  

 

Quando começou o curso de Letras e a participar do movimento estudantil foi ao 

Encontro Nacional Universitário pela Diversidade Sexual e de Gênero (ENUDS), em 

2014, lá teve contato com outras trans do Brasil inteiro. Na época ela já conhecia o 

movimento LGBT minimamente, participado de debates, mas foi a partir do ENUDS que 

algo mudou:  

“Nesse encontro, foi tipo assim... Aí eu tive contato com outras mulheres 

feministas, trans e maravilhosas. Aí foi quando ampliou, né, minha concepção. 

E eu me senti cada vez mais empoderada assim pra... Poder assimilar todos os 

outros. Por que o processo de ruptura total, todas as áreas da sua vida foram 

afetadas. Desde que eu me assumi trans nunca mais eu me relacionei com 

ninguém. Com nenhum homem... É... Com nenhum homem eu não consegui 

me relacionar porque as pessoas enxergam, né, a travesti e a mulher trans... 

Todas as relações são objetificadas, né, ou seja... Mas é como se as mulheres 

trans perdessem o status de humanidade”. 

 

 A partir desta ruptura total, ela começou a assumir uma postura de negação de 

qualquer papel que a tornasse serviente, objeto de outrem. Teve apoio do movimento de 

juventude que faz parte, esse apoio foi importante porque para que fosse possível a ruptura 

total quando teve que cortar relações com a sua família.  

 

“Até que com minha mãe eu não falava sobre isso no início. Não dava pra 

perceber, ela não sabia. E com meus outros amigos eu parei de ver e com, 

enfim, tinha um menino que a gente ficava que ele, enfim, ele se dizia que era 

hetero e realmente quando a gente transava... No sexo eu performava... Não 

sei, eu acho que eu não sei também se no início eu descobria, se eu facilitava 

e tal, mas ele sumiu da minha vida e tal. E enfim, eu fiquei meio que enganada, 

sabe?”.  

 

Para Maria a auto-organização de mulheres LGBTs foi importante porque esse 

apoio garantiu a sua maior inserção nas lutas populares e identitárias. Começou a dar 

sentido às causas pelas quais lutava, passou a ter uma consciência de classe que considera 

um divisor de águas na sua vida: “Eu percebi, eu percebi o meu local. E percebi qual era 

o local de onde eu falava. E que no meu local estava noventa por cento da população, 

oitenta por cento da população também que é explorada, que é oprimida”.  

 Ela explica que essa consciência de classe a possibilitou compreender a existência de 

diversas explorações e opressões para além da que ela conhecia enquanto mulher trans e 

sertaneja. Ela começa a inserir na sua vida realidades muito maiores: enquanto Paraíba, 

Brasil e América Latina, mas não apenas a partir de formações ou de estudos, mas da 

construção e participação de atividades políticas. Por exemplo, diz que começou a dar 
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mais valor ao curso da graduação porque antes das aulas tem a oportunidade de se reunir 

com o sindicato das trabalhadoras domésticas, conhecer mulheres trans em situação de 

rua, “A gente já fez esse tipo de formação, de conversa, de ato, né, no dia da visibilidade 

trans. A gente foi pra... A gente foi para o centro da cidade, a gente foi vendo mulheres 

que estavam em situação bem complicada e isso abriu completamente os meus olhos”.  

 Também fala que por vir de uma área extremamente ruralizada, por estar inserida na 

agricultura familiar, ao sair deste contexto, somando à aproximação política  com os 

movimentos do campo, como o MST, a identificação foi crescente: “Eu vi no MST, a luta 

pela terra, a luta pelo alimento, pelo trabalho e como isso me constituía assim, como isso 

era importante pra vida de todo mundo e como a gente estava sendo oprimido e oprimindo 

e a gente se vendo enquanto...”.  

 

1.3.3 “Por incrível que pareça” 

Diz que nunca teve dificuldade em estar na universidade no curso de Pedagogia e 

Educação do Campo, pois, quando entrou tanto no CEFET quanto na universidade ela 

conseguiu bolsa através de projetos de extensão ou programas sociais. Considera que esse 

período a motivou mais ainda a ter contato com a realidade do campo pois esteve em 

assentamentos e a partir deles: 

 

“Por exemplo, no CEFET tem um programa lá pra quem é de baixa renda pra 

ser bolsista, então você ganhava um valor um valor x que era pro custo da 

passagem e em contrapartida você fazia uma mobilidade técnica, sei lá, ficava 

com alguma coordenação ou ficava numa outra sala lá ajudando, fazendo como 

se fosse um auxiliar administrativo, como se fosse assim, era quatro horas esse 

momento de estágio entre aspas, né, esse trabalho no contra turno, né, do curso, 

então esse foi meu tempo no CEFET. E na universidade eu comecei a participar 

de projeto de extensão voltado a estágio, voltado pra pesquisa, enfim, eu acho 

que eu cresci muito mais nesses espaços do que assistindo aula, por incrível 

que pareça”. 

 

Já no CEFET, a partir do Grêmio Estudantil, ela conheceu o lema de Geraldo 

Vandré “quem sabe faz a hora não espera acontecer” e também teve o seu primeiro contato 

com o movimento auto organizado de mulheres, conheceu a Marcha Mundial de Mulheres 

(MMM). Neste momento ela passa a participar de várias formações de temática feminista, 

segundo a Rafaela a temática principal é a de mudar a vida das mulheres em um 

movimento internacional e que a MMM é bastante conhecida no Brasil.  

Na sua época de CEFET/Grêmio também construiu um movimento popular 
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conhecido como Assembleia Popular (AP), esta foi uma articulação mobilizadora de 

movimentos sociais populares que tinham pautas pontuais para construção de lutas em 

unidade na cidade de João Pessoa, como por exemplo, o Grito dos Excluídos18 e das 

Excluídas. Foi a partir de sua entrada na MMM que se engajou mais ainda na Assembleia 

Popular passando a ocupar o “cargo” de Secretária desta articulação.  

Nesse mesmo período conheceu o partido Consulta Popular, num momento em 

que este vivia uma transição de movimento popular para partido não elegível, mas partido 

enquanto mobilização política de classes populares, explica que nesse intervalo participou 

da construção da campanha “O preço da luz é um roubo19” e teve contato com um novo 

movimento, o MAB (Movimento de Atingidos e Atingidas por Barragens):   

 

“Participei do curso de extensão do MAB que foi um outro movimento do qual 

eu me aproximei muito que foi na época que eu tava fazendo esse curso de 

extensão e fiz um trabalho final falando sobre o processo de privatização da 

SAELPA, qual foi o efeito, né, qual foi o impacto dessa privatização no estado, 

principalmente pra classe trabalhadora. Então eu fui me envolvendo, fui me 

inserindo nesses espaços, só que em 2010 foi quando eu entrei na universidade 

então meu tempo foi limitado”.  

 

Rafaela consegue relatar uma série de envolvimentos políticos com sua 

participação ativa num curto período, o que nos faz refletir sobre a importância de jovens 

de todas idades terem tempo suficiente para estudar, trabalhar e participar de um 

movimento político. Pois, logo que ingressa na universidade e é financeiramente liberada 

por programas da própria universidade seu tempo fica limitado o que também limita a sua 

participação política: “Aí eu não tava tão disponível, né, porque eu tinha que dividir esse 

tempo, que era quase o dia todo que eu tinha na militância eu tinha agora que dividir com 

a universidade”. 

Para agravar o seu já doloroso afastamento, em 2011 Rafaela sofre um acidente 

de carro que a deixa imobilizada por meses e a afasta até 2013 de toda participação 

política pois o acidente acumulou responsabilidades pessoais e universitárias. E como a 

vida é imprevisível, assim que está prestes a concluir o seu curso a Rafaela é convidada 

a trabalhar na Secretaria da Mulher do Estado da Paraíba. A partir de então sua rotina é 

de um turno nesta secretaria, o outro no estágio e o curso universitário à noite. Diz que só 

                                                 

18 Sobre a história deste movimento citamos o sítio: <http://www.gritodosexcluidos.org/historia/>. 
19 Podemos ler um pouco sobre esta campanha e como ocorreu a partir da cartilha disponível em: < O preço 

da luz é um roubo: http://www.mabnacional.org.br/publicacao/cartilha-pre-da-luz-um-roubo >. 

 

http://www.mabnacional.org.br/publicacao/cartilha-pre-da-luz-um-roubo
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conseguiu permanecer na universidade por todo o período da graduação graças as bolsas 

estudantis que lhe deram a oportunidade de não precisar trabalhar, o que foi gratificante 

pois percebeu que toda a sua dedicação valeu a pena. 

 

1.4 Dividir inquietações, dividir as lutas  

 

 Ter apoio significa poder contar com o outro para o que der e vier, ao tempo que pode 

significar o crescimento pessoal e coletivo, reconhecimento, fortaleza. Escolher ser uma 

mulher na luta política perpassa por esse outro, essa outra, por coletivos que irão lhe dar 

suporte para encarar as adversidades, para olhar no outro e sentir a segurança de que 

desistir não faz parte do caminho. 

 Entender-se enquanto um ser de inquietações e saber para onde direcioná-las provoca 

mudanças e é motor para superações. Ter companheiras e companheiros ao seu lado para 

formar-se politicamente e não deixar que o tempo e nem a finalização de projetos 

interrompa o seu “dever ser mulher” que está disposta a transformar-se e transformar o 

mundo em sua volta, significa mais do que laços sanguíneos ou laços hereditários, é um 

aspecto de confiança que forja um novo ser social responsável por acreditar que toda 

mudança é possível. 

 Ser um exemplo vivo desta possibilidade é um grande desafio, manter-se viva e não 

se deixar abalar é outra. Como nos ensinam estas mulheres, o olhar sobre a realidade 

como um todo, o conhecimento sobre a história do seu povo, sobre sua realidade, são 

ferramentas necessárias para se caminhar coletivamente.  

 É a mudança a partir do seu local de identidade, a partir dos territórios por onde 

andam que ameaçam uma conjuntura social, econômica e política que tenta, mas não 

consegue interromper as suas vidas. O povo nunca ganhou nada de graça, os direitos que 

a conjuntura atual retira, que os grupos conservadores arrancam, não são novidade. 

Também não é novidade dizer que mulheres resistem diariamente, por isso, as ameaças 

são cíclicas, mais intensas num período do que em outros e a convicção de que não desistir 

é imperativo, esta sim, ameaça e continuará ameaçando os que tentam adormecer as 

mulheres com suas leis e sua violência.  
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1.4.1 “A gente... Numa geração muito minha” 

 

Com apenas dezoito anos seu trabalho político já era bastante intenso, ela relata 

sua participação na campanha do plebiscito20 contra a ALCA, quando precisou viajar todo 

o estado da Paraíba. Diz que um dos fatores de não ter se identificado com as pautas do 

movimento estudantil universitário foi ter conhecido anteriormente outras formas de 

participação e engajamento, como este plebiscito, relata: “A gente... Numa geração muito 

minha e de alguns dessa época optaram por não fazer movimento estudantil e se vincular 

aos movimentos sociais. Porque olhava o movimento estudantil como uma coisa 

infrutífera ou uma coisa separada do povo ou um negócio...”. 

Hoje acredita que as críticas que fazia ao movimento estudantil eram exageradas, 

enxergava o movimento universitário como diretamente ligado a partidos e composto 

exclusivamente por jovens de classe média. Naquele momento era muito mais saboroso 

poder militar junto ao Movimento Sem Terra (MST), pois naquela época e ainda hoje o 

vê como um dos principais movimentos sociais, “o principal polo aglutinador da luta no 

Brasil”. Percebe que por esta admiração ao movimento foi “fazer muitos cursos de 

formação, né, eu viajei para muitos encontros que o MST ... E quando entrei na 

universidade eu já entrei, tipo assim, muito militante. Tudo que eu via aqui dentro eu 

achava muito sem graça”. Assim sua vida universitária foi bem passageira, passava o dia 

na militância externa a universidade e participava apenas de suas aulas. Por conta desta 

rotina também não se engajou em projetos de pesquisa nem de extensão. 

Sua formação política também foi intensa no período da graduação, mais 

especificamente de 2000 até 2008 ela considera que a formação foi um passo bastante 

importante, pois “era um período da luta muito difícil de fazer. Não tinha lutas de massa, 

a conjuntura não reivindicava uma militância ativa nas ruas, até porque não tinha 

movimentação nas ruas”. Compreende que há uma diferença para a geração daquele 

período com a de hoje, seria o tipo de formação, já que naquele momento estudar 

formação e organização social eram mais cabíveis do que hoje que estão em pauta do dia 

os aspectos da luta e da agitação política.  

 Durante o plebiscito da ALCA foi muito marcante a participação das mulheres como 

                                                 

20 Informações sobre a vitória do Plebiscito contra a ALCA: 

<http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2015/10/movimentos-celebram-dez-anos-da-

derrota-da-alca-3723.html >. 

http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2015/10/movimentos-celebram-dez-anos-da-derrota-da-alca-3723.html
http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2015/10/movimentos-celebram-dez-anos-da-derrota-da-alca-3723.html
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lideranças em todas as caravanas, diz que as principais referências políticas daquele 

período eram mulheres:  

“Dirlei do MST, tinha uma Antônia, tinha umas minas da igreja, então tinham 

muitas mulheres. E Dirlei era, tipo assim, a chefa, né, a grande era liderança. 

Então, e ela que, realmente era a principal direção que tinha era Dirlei, né. E 

realmente, e ela que foi muito responsável pela minha militância, né, porque 

ela que puxa, ela que acredita em você, manda você para os cursos, manda 

você para os lugares, empurra pra você para fazer determinadas coisas que 

você tinha certeza que não era capaz de fazer, mas você tem que fazer. E lá na 

base é faz e faz e pronto, né. E aí tinha muitas mulheres, tinham... Tinha 

outros... Tinham homens, né, também assim, mas dessa época quem eram as 

pessoas mais importantes da militância as referências eram mulheres”. 

  

 Paula demonstra que a falta de confiança que teve à época para não construir o 

Movimento Estudantil veio de uma escolha própria sobre a admiração que já nutria 

principalmente pelas representantes mulheres de outro local de militância, o MST. Ter 

alguém que lhe dê suporte e te incentive a continuar na sua atividade, diante das 

adversidades, diante de uma avaliação de conjuntura sobre qual o local que você pode ser 

inserida como parte orgânica, é um vínculo necessário nesta trajetória. Se hoje ela pode 

reavaliar sua escolha, não faz com pesares, mas sim com a crítica sincera sobre o seu local 

de fala, que na época, é um local que tem idade, tem sexo, tem sonhos e tem projeções.  

 

“Pelo menos tentar uma pequena mudança” 

 

 Vera se engaja no movimento de mulheres a partir de um trabalho da Cáritas com 

mulheres, depois da representação no fórum Mundial de AIDS, começa a participar de 

formações e coordenou projetos com a SOS Corpo21, ou melhor, com algumas mulheres 

que participavam também daquela rede de mulheres em parceria com o grupo Leila 

Diniz22 de Natal(RN): “Coordenei esse projeto ali trabalhando com mulheres também e 

aí foi uma experiência bem bacana, né, nesse projeto. E aí fiquei um tempo, né, não sei 

quanto tempo mesmo eu fiquei na Cáritas, foi uma experiência muito boa, muito boa”. 

 O contato desde jovem com pessoas desamparadas tornou Vera uma pessoa 

inconformada com a desigualdade, onde ia ela sentia a necessidade de fazer algo, não 

entendia mais como as pessoas não ficavam tão inquietas quanto ela “A gente fica sem 

saber, né, como que a gente vai... A gente constata tudo isso deixa assim mesmo, vai 

                                                 

21 Sítio oficial: <http://soscorpo.org>. 
22 Sobre este projeto: <http://www.fundodireitoshumanos.org.br/projeto/coletivo-leila-diniz-acoes-de-

cidadania-e-estudos-feministas/> 
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cuidar da sua vida, vai procurar viver e essas pessoas, entendeu?”. 

 A inquietação sempre foi o motor para que procurasse mudar a realidade de todos os 

lugares que estivesse, a fez procurar espaços em que pudesse ter condições de contribuir 

para a transformação da realidade: 

 

“Então... E aqui assim, nesse trabalho, né, junto com a Cáritas, que eu fiz 

também o papel de assistente social, que eu fazia visita domiciliar, isso me 

angustiou demais, me dava uma inquietação muito grande de procurar, de fazer 

algo. O que é que a gente pode fazer, essas pessoas, nesse programa, esses 

padres, né, essa igreja, essas igrejas todas, o que é que a gente pode, como a 

gente pode se organizar, o que é que a gente pode fazer pra pelo menos tentar 

uma pequena mudança, né na sociedade pra diminuir tanta desigualdade, essa 

nossa vida, esse nosso Brasil tão desigual me inquietava e eu buscava espaços, 

lugares em que eu pudesse contribuir, fazer um trabalho de formiguinha, mas 

que a gente conseguisse um futuro melhor”.  

 

 Foi marcante e decepcionante o momento em que o Padre da comunidade deixou de 

reconhecer o trabalho da Cáritas, “a gente entregou as chaves e acabou. Na verdade, ele 

acabou com a Cáritas, disse que não existia mais e tarará”. Inconformada com isto ela 

tentou abrir uma ONG, diz que tentou porque o trabalho terminou não funcionando como 

ela esperava: “É bem complicado esse negócio de projeto com ONG, né, limita muito 

você, né, você tem que fazer sozinho o projeto e ele não funciona, aí não dava certo”. Ela 

ainda conheceu figuras importantes na sua formação política que continuaram ao seu lado 

mesmo depois do fim da Cáritas e da ONG, diz que buscavam essas pessoas para fazerem 

formações políticas, pode não ter dito, mas nas entrelinhas de suas palavras e de seu olhar 

percebemos que o saldo deste seu trabalho também foi positivo por isso.  

 É sim importante, ela mesma nos diz que conhecer e conversar com as pessoas, poder 

compartilhar inquietações é uma das chaves para continuar naquele trabalho de 

formiguinha para não desistir. É tanto que quando esses trabalhos encerraram ela iniciou 

um trabalho formativo com os catadores da cidade de João Pessoa, “foi o primeiro 

trabalho com catadores aqui em João Pessoa”.  

 Estas formações a levaram ao Curso de Realidade Brasileira (CRB), não só participou 

mas depois construiu o mesmo curso no estado da Paraíba, 

 

“Eu e mais quatro pessoas da equipe fomos fazer o realidade brasileira e foi 

bom porque aquelas dificuldades todas, né, pra Consulta, fazer as duas 

formações e a gente tinha projetos e projetos que tinha alimentação, a gente 

conseguiu contribuir bastante com o primeiro Realidade Brasileira e foi aí que 

eu disse: - Não, eu acho que é esse caminho”. 

 

 Diz que o caminho foi o movimento social recém-formado chamado Consulta 
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Popular, “Eu acho que aqui é um caminho mais seguro onde eu posso me dedicar a luta, 

né, e ter ganhos, né, mas ter ganhos melhores...”. Nesse momento ela se encheu de 

esperança para continuar o que havia começado ainda jovem, em Pedro Velho “esse povo 

aqui é um povo que eu tenho que estar junta deles porque aqui existe possibilidades, né e 

eu vou... Eu tenho um espaço onde eu posso botar todas essas minhas inquietações”. E 

foi. Saiu de suas atividades do projeto Leila Diniz, não aceitou participar da renovação 

do projeto e passou a militar enquanto lutadora do povo, com uma visão mais ampla sobre 

organização política e luta por direitos.  

 

 1.3.3 Procurar sempre interferir na política a partir do nosso local 

 

 Quando Maria fala para nós o que ela considera fazer parte de uma luta social, ela 

fala a partir do seu próprio processo de constituição de identidade, passa por si e passa 

pela história que a cerca, sendo incrível a maneira que fala de si, dos outros e da situação 

nacional. Por isso, pedimos permissão para que aprendamos muito mais ouvindo – no 

caso, lendo – o que a protagonista desta história tem a nos contar:  

 

“Eu me entendi pela primeira vez enquanto sujeito que contava sua própria 

história, porque, por exemplo, se em um momento a gente estava escrachando 

um torturador, um fascista, daqui a alguns meses a gente enfrentou uma 

eleição, que foi uma das eleições mais marcantes da militância que foi a eleição 

pra presidência de Dilma Rousseff. (...) 

Uma eleição que foi muito difícil, muito cheia de ódio, onde eu vi ataques 

misóginos com a Dilma e eu comecei a entender aquilo de onde vinha, por que 

estavam atacando a candidatura de Dilma. Por que estavam atacando a imagem 

de Dilma e não por que não ficava somente nos debates políticos. E eu percebi 

aquilo como a minha própria. E o sentimento de vitória quando Dilma venceu 

foi a primeira coisa, eu me senti fazendo parte do meu país. Eu contribuí para 

que uma candidata que fosse minimamente progressista e que eu vi... Eu me 

lembro de um discurso quando a Dilma veio pra Paraíba, Dilma falou do direito 

das mulheres, das LGBTs, falou de uma constituinte pela reforma do sistema 

político brasileiro que é uma bandeira de luta do levante, do campo que é muito 

importante. E eu lembro o quanto isso foi importante pra mim. E ver Dilma 

ganhar pra mim foi muito forte, mas ao mesmo tempo, quando Dilma ganhou 

foi uma sucessão de golpes. Eu percebi que a gente vivia o congresso mais 

reacionário desde a ditadura militar, a gente tinha uma representação política 

fascista muito forte. 

Que nas oligarquias, principalmente na Paraíba, a gente vê deputados falando 

absurdos contra os LGBTs. No momento que a gente tava escrachando um 

fascista, um golpe de estado... Tava ocorrendo um golpe misógino ali... 

LGBTfóbico, enfim. Brasil. E o prefeito também da minha cidade tava fazendo 

ataque direto aos trabalhadores que tavam na luta contra o aumento da 

passagem. Quando que, eu me lembro dessas coisas, eu fui percebendo o 

quanto a sociedade estava desmantelada... Como as coisas estavam. E tudo isso 

a partir da organização. Eu fui perceber o quanto era importante estar nesse 

estágio de organização. De dar uma resposta coletiva, uma resposta embasada. 

Aí, enfim, eu estou no levante há dois anos, já faz dois anos que eu estou no 
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levante e minha atuação dentro do movimento é de denominação estudantil. 

Estudando na UFPB foi que eu conheci esse movimento, mas também minha 

atuação é principalmente junto com o setor auto organizado LGBT. Eu 

acompanho, a gente acompanha a discussão, procura sempre interferir na 

política a partir do nosso local. Porque você não dá pra fazer uma análise da 

situação política e econômica do país, se você, como foi feita desde sempre, 

acho que é uma divisa histórica da se você não pensa questões morais, por 

exemplo. Isso ficou muito nítido nas respostas que os golpistas deram naquele 

17 de maio... De junho...   

Como por exemplo, uma presidente mulher eleita na Secretaria Nacional, 

Ministério Nacional da Diversidade Humana que foi atacado logo em seguida 

quando o golpe aconteceu, que efetivou o ataque ao Ministério das Mulheres e 

da Diversidade Humana e que foi uma resposta também à nossa organização”. 

 

 Falar de si mesma é uma tarefa difícil. Mais complexo ainda é organizar em sua 

cabeça e conseguir expor o seu local de fala, o seu papel escolhido enquanto representação 

política e situá-lo num campo político em tamanho nacional – isto nos faz pensar o quanto 

as estórias de Maria fizeram e fazem parte da sua composição, da sua carne, sombra, voz 

e passos. A sua autoconstrução, a sua escolha a faz moldar a sua realidade à fim de 

transformá-la, não de maneira ingênua muito menos individualista, ela demostra que sabe 

toda a dificuldade em todos os níveis sociais que a impõe limites, no entanto, não desiste.  

 Em meio a tantas perdas sociais, em meio a possibilidade remota de ser assassinada 

apenas pelo motivo de existir, não são motivos suficientes para interromper a sua 

trajetória a qual lutou tanto para conquistar. Outras vitórias virão, ela reconhece quem são 

seus inimigos, reconhece quais são os limites dos avanços obtidos e reconhece o seu 

potencial diante dos limites. Ela resiste. 

 

1.3.4 “Uma conjuntura que ameaça todos os direitos” 

 

Segundo Rafaela, ela e seu irmão nunca tiveram uma motivação de berço ou 

próxima que as fizessem participar de um movimento político, “meus pais nunca 

participaram de nada”. Mas fala com orgulho que sua mãe nasceu em Alagoa Grande, 

cidade que é palco de conflitos do sindicalismo rural e que tem até hoje a imagem de 

Margarida Maria Alves como liderança popular que teve a luta interrompida pelos 

interesses do latifúndio:  

 

“Enfim, minha mãe ela nasceu em Alagoa Grande, viu a luta de Margarida 

Maria Alves e a aconteceu, enfim, ela era adolescente quando Margarida Maria 

Alves foi assassinada, então ela conheceu um pouco da luta dos trabalhadores 

rurais, mas nunca se envolveu como eu já me envolvi nos movimentos sociais”. 
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Para ela a questão de lutar por direitos é uma grande mobilizadora de 

necessidades, pois são principalmente os direitos sociais e econômicos que estão na luta 

diária das famílias das classes populares. Ela nos dá seu próprio exemplo para explicar 

sua afirmação, diz que sua primeira mobilização foi a luta contra o aumento dos 

transportes pois sempre foi usuária diária destes e por isso “queria lutar pelas melhores 

condições, né, de ir e vir, né, do meu município. Então os espaços da militância foram 

muito mais motivados por uma necessidade básica enquanto pessoa não só de forma 

individual, mas coletiva”. 

Com este interesse de motivação pessoal ela encarou a necessidade de estar 

organizada coletivamente e de contribuir socialmente a partir da participação política: 

“Então a minha trajetória foi muito nesse viés da necessidade básica, econômica”. Através 

da organização coletiva ela se inscreveu num curso de formação de lideranças populares 

que estudava a formação social, histórica, política e econômica do Brasil era o CRB 

(Curso de Realidade Brasileira): “isso me ajudou muito, né, a conhecer o Brasil, conhecer 

esse país que na escola eu não tive oportunidade de conhecer, né. E isso foi me formando 

e eu tendo várias necessidades e várias interrogações também”. Ela recorda com muito 

orgulho da formação que participou sobre direitos reprodutivos e sexualidades, este foi 

organizado pelo grupo Católicas pelo Direito de Decidir23.  

Faz uma pausa no seu sentimento e lembra que na conjuntura atual a formação 

sobre direitos e o engajamento na luta por direitos está ameaçado: 

 

“E hoje o que a gente percebe, por exemplo, é a importância, hoje a gente sabe 

que a gente tá ameaçado, que os nossos direitos estão ameaçados em todos os 

sentidos, por exemplo, durante o governo Lula e Dilma eu consegui ter acesso 

a universidade pelo REUNI, né, o REUNI me possibilitou o curso de 

Pedagogia e educação no campo foi cursos que o REUNI... Aliás, foi curso do 

REUNI, foi um dos cursos, né, que foi inserido aí no REUNI. Os projetos de 

extensão foram justamente os projetos que tentavam garantir o acesso do 

estudante na universidade. Hoje eu tenho meu apartamento porque foi pelo 

“Programa minha casa minha vida” e ainda mais tive acesso a alguns móveis 

pelo “Programa minha casa melhor” então foi um conjunto de condições que 

eu tive pra poder garantir na universidade sem precisar trabalhar e após 

terminar a universidade possuir meu apartamento, né, então isso possibilitou, 

hoje, nessa atual conjuntura talvez eu não tivesse a mesma condição, né, 

porque tudo foi bloqueado, tudo foi rompido, tudo foi zerado, tudo foi roubado, 

né, da gente praticamente, então hoje eu vejo, né, que a gente tem retrocedido, 

as mulheres têm retrocedido, os direitos das mulheres negras têm retrocedido, 

os jovens negros têm retrocedido. Então, enfim, a gente está numa conjuntura 

que tá sob ameaça de direitos.  É isso que eu observo tendo em vista que a gente 

já secularmente viveu sem esses direitos e só a menos de trinta anos é que a 

gente conseguiu obter esses direitos de forma muito lenta e agora estão 

                                                 

23 Sítio da organização <http://www.catolicasonline.org.br/>.  
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tentando roubar isso da gente”.  

 

 O papel que os movimentos sociais populares representam é nítido, é uma força 

motriz capaz de impulsionar sonhos, capaz de elevar consciências, capaz de colocar o 

sistema capitalista contra a parede de sua própria estrutura. Diante de todas as perdas de 

direitos o que nos resta é aproveitar os ganhos que a classe trabalhadora obteve, como nos 

diz Rafaela que é uma potencializadora de lutas e mobilizadora política que ocupará 

cargos a fim de transformar a realidade social, que segurou sua oportunidade de estudar 

na universidade pública com todos os poréns de seu cotidiano e fará o suficiente para que 

os direitos que a classe trabalhadora usufruiu por um curto período retornem. 

 

1.4 A vida que é coletiva por escolha própria 

 

Aqui as mulheres se identificam enquanto ferramentas sociais coletivas que se 

referenciam em outras mulheres referências políticas paraibanas, mártires – as que já 

tombaram na luta – e as que continuam em movimento contestador. A dimensão territorial 

da Paraíba é inferior à dimensão da capacidade de resistência de seu povo, sobretudo as 

mulheres. Visto que, como relatam, não enxergam apenas uma ou duas, mas vêm a 

importância do coletivo engajado em movimento.  

Movimentam-se não apenas por interesses individuais, não apenas por interesses 

que são direitos específicos às suas condições de sexo, gênero ou raça, não muito menos 

por pautas corporativistas. Elas encontram as contradições sociais e logo com elas 

interagem, identificando os aspectos que podem derrubar os portões de qualquer 

alienação, assim, avançam para transformações. 

 

1.4.1 “Na verdade eu nunca fiz nada só” 

 

Participar da Cáritas lhe abriu a oportunidade de ampliar sua atuação, contribuir 

mais vezes “porque lá abriu um leque enorme, né, assim de estar com pessoas, organizar 

grupos de mulheres, organizar grupos de homens também e assim... Formar pessoas...”.  

Com estas oportunidades aglutinou professores para formações, formou um grupo de 

teatro, um grupo de mulheres e homens de artesanato entre outros:  
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“Eu me lembro que teve o Grito dos excluídos, que nossa senhora, até música 

eles fizeram, foi muito bacana, todo mundo participou, eles levaram até a 

família, foi lindo, sabe? E, assim, tinha muita coisa que a gente fazia de lutas 

assim, na verdade eu nunca fiz nada só, né, sempre com esses companheiros e 

companheiras também que pensam igual a mim, que também têm as mesmas 

preocupações e a gente fazia muitas coisas juntos”.  

 

 Além destas conquistas de caráter organizativo, recorda das conquistas que o 

movimento de mulheres obteve, cita a lei Maria da Penha, as delegacias especiais para 

mulheres, os juizados especiais e as Secretarias de Políticas para Mulheres – “que agora 

a gente não sabe como é que fica nessa conjuntura”. 

 Afirma que em João Pessoa o governo do município continuará seu trabalho de 

fortalecimento das secretarias de políticas para mulheres como, por exemplo, os Centros 

de Referência e as casas de apoio, que também foram conquistas recentes do movimento 

de mulheres “assim, tem tudo isso, mas que ainda não atendem as necessidades mesmo 

das mulheres, né, das demandas, porque são políticas que não... Na verdade não 

funcionam ainda, né, como deveria”. 

 Pontua com pesar o não avanço em conquistas, mesmo com as lutas dos movimentos, 

que é a questão da garantia da gratuidade da medicação para pessoas acometidas pela 

AIDS, porque pessoas que geralmente não tem emprego e são acometidas pelo vírus não 

tem condições de arcar financeiramente com o tratamento e, também, aquelas que 

precisam abandonar seus empregos por estarem bastante debilitadas. Mas não esquece 

que a aposentadoria por invalidez “que é a prestação de benefício continuado também foi 

uma conquista do movimento”. 

 Acredita que ainda há tempo para avançar nessas pautas, em recorrer pelas cirurgias 

reparadoras da Lipodistrofia, em ter hospitais de referência para o tratamento da AIDS ou 

pelo menos áreas com leitos próprios. Vera não realizou o seu sonho de cursar a graduação 

de Medicina, no entanto, a sua prática demonstra o quanto se realizou ao cuidar de pessoas 

enfermas e de aprender durante a sua prática questões tão específicas e tão esquecidas 

pelo sistema de saúde brasileiro, um problema social que não é estudado o suficiente para 

concretizar uma mudança na realidade de tantas pessoas.  
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1.4.2 “A Paraíba é uma prova disso, de como as mulheres estiveram na frente” 

 

Maria milita enquanto liderança, colocando-se conscientemente neste papel, desde 

2014, ano que ela entra na universidade. Mas antes mesmo deste período ela estava ligada 

aos movimentos populares e as questões sociais desde 2009, pelo que recorda, ela 

participou primeiramente de um movimento cristão que se chamava “Centro das Missões 

Populares24”, coordenado pela igreja católica e pelas comunidades eclesiais de base. 

 Depois de participar de “missões populares” ela conheceu as pastorais sociais da 

igreja católica (pastoral da criança, pastoral da pessoa idosa e pastoral carcerária). Ela e 

seu grupo faziam trabalho voluntário com crianças e idosos do município, também 

acompanhavam as campanhas da fraternidade: 

 

“envolvidas com temáticas relacionadas a problemas sociais que é o que a 

igreja... Que todo ano o Congresso Nacional dos Bispos do Brasil escolhe um 

tema que ganha o maior destaque durante a quaresma, né, os quarenta dias e 

esse tema é pra encarar alguma das chagas sociais, né, do nosso país, que já foi 

tráfico humano, fome, esse ano foi a do Papa Francisco, que foi sobre ecologia, 

né, pensar outra forma de sociedade pra além do agronegócio, da agroindústria 

e tal”.  

 

 Então desde muito nova, ainda criança, ela acompanhava sua mãe “mas não tinha 

muita consciência”. Apenas quando tomou para si mesma a responsabilidade de tornar-

se um ser político que percebeu as contradições da sociedade, diz que agora entende que 

existem frentes de direita e frentes de esquerda, por conta desta nova percepção seu 

trabalho é compartilhar o seu olhar com outras pessoas a fim de obter mais conquistas: 

“Foi muito nítido como isso... Como existem frentes de direita, assim, que 

atacam diretamente a classe trabalhadora que é composta por mulheres e por 

LGBTs e por negros. Então eu acho que minha atuação na militância, no 

movimento estudantil e no levante em geral é muito essa de trazer um olhar de 

pessoas que sempre estiveram à margem e que nunca falaram de política e que 

agora podem falar. Mulheres, mulheres trans e que eu tento trazer um pouco 

desse olhar do que é excluído da política e o que é marginalizado, enfim, e que 

alimenta os setores da direita... Da esquerda e que não dá mais pra gente 

negligenciar, porque querem ver mais... A gente tem mais reações, estamos 

tendo outras formas de nos relacionar com nossos corpos, isso parte da luta do 

movimento feminista e também do movimento LGBT”. 

 

Para Maria as mulheres sempre estiveram organizadas, na luta e “a Paraíba é uma 

prova disso, de como as mulheres estiveram na frente, mesmo elas sendo apagadas da 

                                                 

24 Mais informações sobre: <http://www.capuchinhos.org.br/procasp/missoes-populares/o-que-sao-

missoes-populares >. 

http://www.capuchinhos.org.br/procasp/missoes-populares/o-que-sao-missoes-populares
http://www.capuchinhos.org.br/procasp/missoes-populares/o-que-sao-missoes-populares
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história oficial, nós temos Margarida Maria Alves, nós temos Elizabeth Teixeira”. São 

alguns exemplos que cita para afirmar que mulheres são assassinadas diariamente, mas 

que são apagadas da história oficial, mas que estão diariamente lutando por sobrevivência 

e organização de mulheres e da classe trabalhadora, afirma inclusive que a esquerda e a 

política como um todo não podem mais negar espaço ou a importância da participação 

das mulheres no mundo. 

 

“Quando a gente vê que a divisão social do trabalho legitima que mulheres 

recebam menos, que não existam creches pras mulheres colocarem seus filhos 

porque é natural que elas tenham que cuidar disso. Ou então que o assassinato 

de pessoas trans seja tão naturalizado porque não são pessoas aos olhos dessa 

hegemonia capitalista e patriarcal. Esse é o fruto também do sistema que se 

apropriou da opressão histórica de mulheres e de grupos que não se 

conformavam às normas”.  

 

Acha injusto que as mulheres recebam menos e vê que há uma divisão social do 

trabalho legitimando isto, além dos problemas sociais cotidianos que prendem as 

mulheres aos locais sociais limitadores de sua participação política, não vê com 

naturalidade o que o capitalismo apregoa. 

 

“Porque se tiver menos pessoas valendo... Não valendo como pessoas, o capital 

se apropria da força de trabalho dessas pessoas e não vai pagar a elas como 

pessoas. Então eu acho que é importante que nós que somos explorados e 

oprimidos constantemente poder falar e poder analisar e poder formular 

questões da nossa política porque só a partir da nossa auto-organização dentro 

dos partidos, dos sindicatos, das universidades, dos DCEs, dos centros 

acadêmicos, é que... Só a partir da nossa voz que nós vamos poder modificar e 

ruir esse esquema que está alicerçado nos corpos das mulheres e negros e 

LGBTs”.  

 

 Para Maria os problemas das mulheres e as questões sociais dentro do sistema 

capitalista só serão resolvidos quando as pessoas conseguirem se organizar politicamente, 

principalmente, aqueles e aquelas que são os mais explorados, ou seja, a organização 

popular em qualquer nível promove modificações de cunho pessoal e coletivo.  

 

1.4.3  “Você também se encontra na história das outras mulheres negras” 

 

Rafaela destaca uma das lutas sociais  que participou como marcante para sua 

formação política, uma luta que foi com o povo, “uma luta que a gente tava falando pra 

sociedade pra sociedade”. Mas também afirma que a importância desta luta se deu pelo 
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fato da questão social influenciar dialeticamente na sua luta pessoal, pois não foi uma luta 

pontual, ela transformou-se aos poucos numa campanha de forte participação popular e 

que trouxe ganhos concretos, resultados para os homens e as mulheres que engajaram-se. 

Trata-se da campanha “O preço da luz é um roubo” que foi formulada 

politicamente pelo Movimento de Atingidos e Atingidas por Barragens (o MAB), esta 

formulação foi uma novidade para todo o estado da Paraíba e conquistou o que até hoje é 

conhecido como o programa “Tarifa Social25”, diz que esta campanha iniciou em 2008 e 

encerrou no início de 2010 com este ganho. Recorda que na cidade de João Pessoa as 

atividades conseguiam mobilizar várias comunidades:  

 

“Então trouxe um significado muito importante até por que a tarifa social era 

um direito pra classe trabalhadora só que ela não tava sendo divulgada, a gente 

fez uma ampla divulgação sobre a tarifa social, foi nas comunidades, fez um 

trabalho de base interessante, falou, né, que o quanto, né, as concessionárias, o 

quanto que esse discurso de precarização, de venda das estatais por melhores 

serviços e tal isso era tudo conversa fiada, que era um processo, um discurso 

comprado de forma a... Aliás um discurso de convencimento pra que houvesse 

privatização das empresas públicas e com isso, né, seria, com isso teve o caso 

da SAELPA que foi privatizada pela empresa ENERGISA que tenta ao máximo 

superfaturar nas contas de energia. Uma coisa que estava muito presente nas 

comunidades era a questão do “gato”, né, a realização dos “gatos” isso também 

foi uma outra briga que a gente comprou nas comunidades, enfim, foi uma 

campanha muito intensa, bonita e que a gente conseguiu, né, ter algo concreto 

que foi a tarifa social”. 

 

Percebemos nos seus relatos a sua indignação, nos conta o quanto era importante 

para famílias de baixa renda terem direito a Tarifa Social num contexto de privatização 

da concessionária de energia elétrica em que os valores cobrados pelo consumo em 

kwh/mês só aumentavam. Diz que foi um momento importante para o próprio 

fortalecimento do MAB, dando visibilidade as pautas das barragens da Paraíba, pois os 

governos tinham uma dívida antiga com as famílias que perderam seus territórios por 

conta da barragem de Acauã. Segundo Rafaela, estas famílias não foram indenizadas e 

até hoje sofrem com a precariedade a que foram expostas. Para ela, apenas de 2016 para 

hoje que estão recebendo “uma atenção maior”, por exemplo, “o cemitério que eles 

tinham antes e agora conseguiu reorganizar esse cemitério e a questão da água que eu 

acho que construíram poços artesianos, enfim, o Estado aos poucos está vendo, está 

reparando ainda muito pouco”.  

Na sua trajetória ela também destaca a Marcha das Mulheres Negras que 

                                                 

25 O resultado da campanha pode ser encontrado neste portal: < http://tarifasocial.energisa.com.br/>. 

http://tarifasocial.energisa.com.br/
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aconteceu em Brasília no dia 18 de novembro de 2015, o quanto foi importante para 

reafirmar a sua identidade como mulher negra:  

 

“Nossa, pra mim foi tão importante por que eu não imaginava que tinham 

tantas mulheres negras super, hiper, mega organizadas. E assim, você também 

se encontra na história das outras mulheres negras, entendeu mais ou menos? 

Então esse momento foi muito importante, de auto conhecimento, de perceber 

que a luta não é só, não tem só esse aspecto...”. 

 

Para Rafaela as pautas de identidades são carregadas com o ser consciente na sua 

própria história de vida, por isso, as identidades vão com a participação política 

independentemente da luta, a luta tem as questões de classe, no entanto, os atores e atrizes 

sociais, protagonistas das lutas, possuem cor, gênero e sexualidade: “tem vários fatores 

ainda no caminho, né, ela é uma pessoa, é uma mulher negra é um homem negro, é uma 

mulher ou homem e que têm cores que tem aí gênero. Era mais nesse viés, assim, 

enquanto pessoa, enquanto experiência pessoal que me deixa ser militante”. 

 

1.4.4 “É inexplicável a sensação de ver” 

 

Todas as pessoas que lutam e fazem luta são as referências de Vera, ela não 

consegue imaginar uma só pessoa para dar crédito as suas vivencias políticas e pessoais: 

“eu acho que eu me inspiro mais com todas essas pessoas que fazem lutas e que lutam 

por aquilo que eu também luto, que eu acredito e que eu defendo, não tem uma pessoa 

específica”. 

 Admira bastante a Elizabeth Teixeira, a Margarida Maria Alves, as mulheres e os 

homens do MST – “todas elas, todas as mulheres, principalmente as mulheres...  Os 

homens, mas principalmente as mulheres do MST são referências pra mim também”. Para 

ela todos os momentos de luta são importantes, até os que não produzem conquistas, 

porque todos os momentos em que uma luta acontece – “todos os atos, toda a 

movimentação, todo o movimento contestador eu acho que é importante”.  

 Exemplifica com um momento que marca sua vida que foi um ato organizado pela 

Marcha Mundial de Mulheres na cidade do Rio de Janeiro, quando centenas de mulheres 

derrubaram os portões do BNDS. Sua memória de “veia” não permite de imediato que 

recorde em que evento exatamente aconteceu esta ação política, mas suspeita que foi o 

Rio + 20, que teve participação de diversos movimentos sociais e dentro dele aconteceu 
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um encontro de mulheres.  

 

“a gente tava fazendo a intervenção em frente ao banco e aí saímos para ocupar, 

né, tentar ocupar e tentar derrubar grades e quando a gente tá conseguindo botar 

as grades no chão e derrubar as grades que a gente olha pra cima e tá lá, em 

cima do banco, né, no telhado, aquele montão de índios e índias, assim, uma 

coisa impressionante. Parecia que pra mim, naquele momento eu estava, sei lá, 

fora desse espaço comum que a gente vive da terra, sabe, é inexplicável a 

sensação de ver, né aquela quantidade de índios armados de flecha, né, muito 

lindo. E aí de cima, uns deles ainda conseguiram descer, tentar entrar no banco, 

mas eles já tinham fechado as portas, mas foi impressionante, foi marcante, 

sabe? Essas coisas, sabe, eu tô esquecendo um bocado de coisas, mas eu acho 

que foi a Rio + 20, depois eu vou dar uma olhada nisso”. 

 

 Conseguimos visualizar o momento só a partir da emoção que usa em suas palavras, 

vemos as mulheres, as indígenas e as grades. No encontro internacional da MMM, que 

aconteceu em São Paulo, este momento foi revivido em vídeo logo na abertura do evento. 

Diz que não participou deste momento do encontro, mas ouviu relatos de companheiras 

de João Pessoa que estavam lá: “dizem que apareceu muitas vezes, mostraram muitas 

vezes e a pessoa que eles mais mostraram foi a mim empurrando, né, porque eu fiquei 

muito empolgada, eu queria sozinha derrubar aquelas grades e a gente conseguiu derrubar 

uma das grades”. E esse registro foi passado para outras centenas de mulheres que 

puderam sentir e ver o mesmo que a Vera. 

 

1.4.5 “Tem uma estrutura que é avessa à participação popular” 

 

 Em um momento de seu relato sobre as atuais lutas populares Maria traz questões 

relevantes para este trabalho, tantas, que pensamos em reproduzi-las por inteiro, trata-se 

de uma visão rica sobre as lutas de identidade que muitas vezes são colocadas como 

subtemas ou são sub representadas na política institucional:  

 

“Questões morais no sentido de, quando, por exemplo, por muito tempo se 

pensou que falar de sexualidade descentralizaria a questão da classe, por 

exemplo, nós sabemos que o machismo ele se opera de diversas formas na vida 

de diversas mulheres assim como a LGBTfobia. E as mulheres da classe 

trabalhadora e as mulheres em geral e também LGBTs são a parte mais afetada 

por políticas do povo conservador ou então por políticas hegemônicas do setor 

patriarcal, ruralista e empresarial, né.  

Então quando a gente tentava bater isso a esquerda colocava, há alguns anos 

atrás, colocava isso como questões morais ou questões individuais que tiravam 

o foco das questões de classe, que eram questões centrais. A gente sabe que 

não é assim. Porque a classe se efetiva a partir dos nossos corpos. Se você 

colocar substancialidade, né, das opressões nas relações das pessoas, as 
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mulheres além de serem exploradas são oprimidas. 

Eu acho que isso vem mudando é a partir da auto-organização de mulheres 

nesses espaços. Que anteriormente o movimento feminista, eu acho que... O 

movimento de mulheres da classe trabalhadora acho que foi o grande legado 

pra gente direcionar pra dentro, de estar em outros espaços. De procurar 

fortalecer a auto-organização de mulheres dentro dos espaços que nós fazemos 

parte. Eu acho que essa é a única forma de modificar... Que eu acredito que é 

a única forma de modificar essas relações que se engessaram dentro dos nossos 

espaços políticos. 

Então outra questão em relação à participação nos registros né, então por eu 

ser jovem, né, mulher e LGBT têm alguns espaços que são institucionais e que 

dialogam ou que são pensados para dialogar com a sociedade civil organizada, 

né, que são os conselhos e as conferências. Eu escolhi... Eu não escolhi essa 

via porque eu acredito que a atuação pela institucionalidade ela é muito restrita 

quando a gente tem um conjunto de leis e quando a gente também tem aí uma 

estrutura, seja no judiciário, seja no congresso mesmo nacional, tem uma 

estrutura que é avessa à participação popular na construção de políticas de 

cidadania pro nosso povo, assim. A gente vê, por exemplo, bancadas religiosas, 

bancadas do agronegócio, bancadas de fundamentalistas religiosos evangélicos 

e enfim, que são completamente avessas e contrárias aos direitos das mulheres, 

das LGBTs, dos trabalhadores, dos trabalhadores do campo e da cidade, então 

por mais que a gente vá a conferências, por mais que a gente tenha um 

conselho, por exemplo, o LGBT, que a gente pense políticas públicas, mas a 

gente também, por outro lado, a gente tem uma estrutura política, de leis e tal 

que destoa muito e, então, eu acredito ainda mais na pressão popular, eu 

acredito na rua, que isso tem que partir dos nossos atos, a gente tem que... Por 

que se não for o povo pressionando na rua, né, se não forem campanhas mais 

amplas, se não tiver mais poder popular tampouco irá ter capacidade de 

conferências ou conselhos de mudar alguma coisa porque a gente sabe como o 

nosso Estado é violento e avesso a medidas democráticas porque isso é herança 

do sistema escravista, do sistema colonial que resiste ai na manutenção das 

suas premissas, né, racistas, machistas e, enfim, que privilegiam setores que... 

Setores hegemônicos que dominam o poder na nossa sociedade, né? Aí a gente 

pode pensar o agronegócio, a agroindústria, a indústria bélica, enfim, só é olhar 

para o cenário político do nosso país que a gente vê né, as nossas oligarquias; 

e no sertão isso é muito comum, né. Durante décadas e décadas apenas... Por 

exemplo, na minha cidade apenas duas famílias praticamente alternam no 

poder, então a institucionalidade pra mim ainda é uma questão a se pensar, 

ainda é um questionamento distante, a gente ainda dá muito pouco fôlego para 

a participação popular.  

Por isso que eu acho que... O meu papel eu acho que eu potencializo mais a 

minha ação política quando eu estou nos movimentos sociais, né, porque aqui 

está ensinando esses limites do governo e do Estado”. 

 

 Apesar da pouca idade, a maturidade política advinda de suas experiências de vida e 

pela busca de conhecimentos cada vez mais amplos sobre as questões sociais nos 

comprova o quanto a idade cronológica é incapaz de responder por si, como diz Maria a 

sua luta potencializa a sua vontade política a cada dia. 
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1.4.6 “É isso que eu quero dizer eu acho” 

  

 Quando sai da universidade Rafaela passa a investir financeiramente em concursos 

públicos e já se imagina concluindo este projeto ao lado do seu atual namorado. Na 

verdade, ela já foi aprovada em três concursos que prestou exame e aguarda ser 

convocada. Ela tem o sonho de atuar como professora, principalmente na parte técnica de 

supervisão e orientação. “Então tô aguardando aí ser chamada e tô nessa vida de 

concurseira, já tô virando concurseira já porque cada edital que abre eu quero fazer o 

concurso e venho estudando minimamente”. 

 Atualmente ainda não atua na atividade que escolheu, a de professora do campo, mas 

trabalha numa área de interesse social na Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, 

trabalho que considera uma oportunidade pois esta secretaria tem a gerência sobre a 

temática da equidade racial. “Então a gente desenvolve algumas políticas, articula, 

mobiliza e também promove algumas políticas voltadas para esse público: população 

negra, cigana, indígena, quilombola e de religiões de matriz africana”. 

 Ela trabalha nos dois turnos, durante o dia na Secretaria e à noite no PRONATEC 

com a supervisão de um curso, diz que por ter essa vida profissional e com os estudos 

para concursos “tem o tempo amarradinho.” 

 Sobre o seu relacionamento atual, ela não só fala dela mas traça sua perspectiva sobre 

relacionamento em geral. Diz que teve várias paixões platônicas de se apaixonar por 

professores ou amigos “assim, porque você vai criando também um perfil, né, tipo vê 

uma pessoa que “ah, esse perfil eu gosto mais” por que eu tô falando do perfil? “Ah, que 

tem cabelo grande, que tem barba, que é mais largado” e tal, você vai criando, né, os 

perfis, né, de se gostar”. Diz que além dos amores platônicos, acabou confessando para 

algumas pessoas o seu interesse, ‘também tive oportunidade de curtir muita gente 

também, de ficar, não ter uma coisa séria, mas ficantes de longo período, mas também 

não foram namoros... Namoros não, mas ficadas mais intensas porém curtas”. 

 Hoje seu atual companheiro está ao seu lado há sete anos, diz não saber o que vem 

deste relacionamento que de vez em quando “dá uma dor de cabeça danada”. Não sabe 

sobre o futuro mas projeta com seu companheiro a vontade de morarem juntos: “Mas isso 

requer outras... Isso envolve outras coisas, né, que em outro momento eu posso 

ressuscitar, mas eu tô bem, tô namorando né, num relacionamento já há bastante tempo.” 

 Com este relacionamento relata que se encontrou também sexualmente, o 
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envolvimento afetivo a permitiu criar laços de intimidade de um jeito diferente do que 

havia experimentado em outras relações:  Né porque tem isso, uma grande oportunidade 

de ter uma grande intimidade com uma outra pessoa é claro que você tem intimidade com 

a pessoa que você tá ficando, mas é diferente, é muito diferente a vida sexual”. 

 A possibilidade de realização amorosa para muitas mulheres perpassa pelo quesito 

de confiança mútua, principalmente quando a mulher tem autonomia política, financeira 

e de realização pessoal de sua própria individualidade, como diz “é diferente”. “Então 

você vai criando mais intimidade, vai dizendo “oh” você consegue se realizar 

sexualmente é isso que eu quero dizer eu acho, nesse sentido”.  

 

1.4.7 Lutadoras do nosso povo 

No movimento estudantil Maria descobre a relevância da luta pelo passe-livre e 

pelas melhores condições de acesso à cidade, sobretudo para a juventude, segundo ela as 

empresas de ônibus operam arbitrariamente, o que descobriu participando de diversos 

atos quando os mesmos: “aumentavam as tarifas de passagem, quando a frota era 

reduzida, quando os motoristas acumulavam função, né, cobravam passagem, passavam 

troco e mesmo assim dirigia”.  

Afirma que descobriu que o papel da juventude é se mobilizar em torno deste 

debate político pois é uma pauta que envolve diversas questões, “entre elas o direito à 

cidade, né?”. As principais vítimas deste sistema de restrição à cidade são os moradores 

e moradoras periféricos e toda população de baixa renda, esta que despende grande parte 

de seus rendimentos para conseguir acessar a cidade, ou seja, saúde, educação e lazer são 

cada vez mais restritas quando as empresas conduzem a política de transporte público de 

forma arbitrária, tais quais os exemplos citados por Maria.  

Marcou a sua trajetória a luta pelos direitos dos e das LGBTs, pois, a agenda de 

lutas é imensa, desde o processo de despatologização das identidades transgêneras até a 

luta para impedir que o campo conservador político brasileiro avance em retrocessos 

numa luta que até hoje é lenta e tem poucas conquistas:  

 

“Até mesmo a gente luta pra que... Pra garantir o que a gente já conseguiu, 

porque, por exemplo, a agenda conservadora, ou a outra... A agenda 

conservadora está aí agindo, a gente vê projetos de leis, por exemplo, que 

tentam tornar a homossexualidade uma doença, sendo que a gente já conseguiu 

há décadas atrás que a homossexualidade fosse tirada do Código Internacional 

de Doenças a gente vê aí a bancada do boi na base da bíblia querendo também 
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criar o dia do combate contra a heterofobia que a gente sabe que não existe 

heterofobia no Brasil e sim que o Brasil é o país que mais assassina LGBTs de 

todo o mundo por questões de ódio, né, então são projetos de leis que esses 

deputados tentam tanto para ridicularizar a luta LGBT quanto pra também 

precarizar nossa vida, então a agenda de lutas do movimento LGBT também é 

muito marcante na minha trajetória, né, nesse sentido assim tanto a resistência 

junto com os movimentos sociais, né contra essa agenda conservadora, mas 

também no sentido de propor, né, propor medidas para possibilitar melhorias 

na vida da população LGBT”.  

 

A força para seu engajamento diário e sua própria resistência enquanto mulher 

trans ela diz que retira de exemplos de “lutadoras do nosso povo”, ela afirma que seria 

impossível resistir sem o exemplo de Margarida Maria Alves e sem o exemplo da luta 

diária das suas companheiras de militância LGBT e do movimento feminista. 

Ela homenageia o seu ingresso na luta por melhores condições de vida para a 

classe trabalhadora pontuando duas figuras, a sua mãe e a ex-presidenta Dilma Rousseff: 

 

“Que me deram as primeiras noções de justiça social, de luta eu acho que é a 

minha mãe, né, porque até referências maiores como, por exemplo, Dilma 

Rousseff que pra mim é um exemplo de pessoa que sempre esteve lutando de 

certa forma pra aprofundar a nossa noção de democracia, né, desde a própria 

luta armada quando ela era jovem e que ela foi torturada, que ela não... Que 

ela se recusou a aceitar a repressão da ditadura militar até mesmo a forma como 

ela governou nosso país, né, como ela reagiu a todos os ataques conservadores 

pelo simples fato também dela ser uma mulher. Então com todos os limites de 

Dilma ela é uma grande referência, nesse sentido, pra mim porque ela é uma 

pessoa que, apesar de tudo, está ainda... Que ainda tem ânimo pra estar lutando 

pela consolidação da nossa democracia, né?” 

 

Suas companheiras do cotidiano são muitas, são dezenas de mulheres que estão 

ao seu lado forjando-se referências e formando novas referências e nos é perceptível a 

importância dada a este processo, bem como o carinho pelo olhar e tom de voz que fazem 

demonstrar a força que um exemplo de vida, já tombado e ainda vivo, é capaz para dar 

coragem e ser alimento diário para a vida de uma mulher na política. 

 

1.4.8 “Quando nós mulheres estamos reunidas” 

 A Rafaela não consegue citar nomes de mulheres que a influenciam no cotidiano para 

a luta, que a ajudou, que contribuiu na sua formação porque acredita que “quando nós 

mulheres estamos reunidas acho que essa referência é muito maior, né?, grandiosa”. Diz 

que muitas mulheres contribuíram na sua formação, na sua atual identidade de mulher, no 

entanto, frisa que a sua mãe teve um papel fundamental: “a começar pela minha mãe, né, 

que não tinha nem um nível de consciência de classe, mas ela me ensinou tanta coisa, 
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assim, que foi tão importante pra eu entender o que é consciência de classe, sabe?”. 

 Para Rafaela as lideranças mulheres enquanto coletivo em luta, em práxis, são o 

maior exemplo, ou seja, na sua trajetória de militância foram vários momentos que a 

deram inspiração “e na verdade eu não tenho uma nem duas”. Os momentos que 

acompanhou o coletivo de mulheres do MST, por exemplo, suas jornadas de luta 

composto por mulheres do campo a fizeram “ter uma visão diferente sobre a militância, 

com essa pauta e outras bandeiras de luta, numa luta pela Reforma Agrária entre outras 

bandeiras”. Não deixa de falar da luta das mulheres negras e os momentos vivenciados 

coletivamente que a fazem identificar “que só nós as mulheres juntas podemos romper 

com qualquer barreira, com qualquer contradição dessa sociedade”. Por isso, afirma que 

mais do que nomes de referências ela acredita que as mulheres em conjunto e em ação a 

impulsionam a ter “outra perspectiva sobre o que é ser mulher nesse mundo”.  

 Somado a isso, diz que todas as conquistas populares foram obtidas quando em 

confronto com o Estado, ou seja, com a luta que perpassa pelo campo institucional. São 

as lutas que se realizam fora do espaço institucional que fazem com que a dinâmica dos 

direitos conquistados possa se consolidar e “que a gente consiga melhorar essas políticas, 

aí eu digo de A a Z seja mulheres, LGBT, racial, sei lá, direito até a assistência social”.  

 Acredita que as lutas são importantes no espaço institucional, no entanto, ela é muito 

maior e mais forte fora deste espaço. Ela explica que os movimentos sociais têm um papel 

de contradizer as políticas do Estado: “olha, o que vocês nos oferecem, o Estado, o que 

nos oferece é insuficiente e a gente quer muito mais”. 

 

“O Estado ele responde a um sistema capitalista por mais que a gente grite, por 

mais que a gente lute e tente ao máximo chegar ao ideal do que se quer por 

direito a gente parece que nunca vai conseguir porque o Estado ele já definiu 

o que ele defende que é o Estado capitalista, e assim, a gente sabe que por mais 

que a gente tenha um Estado de esquerda e ele... E a gente consiga avanços 

importantes pra essa população da classe trabalhadora, os direitos da classe 

trabalhadora, ele sempre vai ficar muito refém das figuras que... Vamos supor 

assim que é o movimento de composição, então vem todo mundo e esse todo 

mundo acaba conseguindo as áreas mais estratégicas e a gente consegue só 

aquelas partes que não tem muito ganho político e que a gente não consegue 

mexer muito na estrutura, né, então a gente fica muito limitado. Então eu acho 

que o desafio maior pra essa militância que está no espaço institucional é 

disputar esses espaços estratégicos que a grande direita, por mais que sejamos 

um movimento de esquerda, mas que a gente direita ainda está possuindo, né, 

eu acho que essa é a grande luta pra gente avançar na nossa capacidade de ter 

mais direitos, não sei se fui muito clara”.  

 

 Diz que o capitalismo enquanto sistema impõe a organização popular porque 

observamos limites burocráticos nas estruturas estatais que permitem por si o avanço do 
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campo conservador, “a direita”, ao passo que o confronto se dá pela busca de mais 

direitos. Reproduzimos a sua resposta, levando em consideração que sua explicação parte 

de uma experiência própria, de uma mulher negra que ocupa atualmente tanto o espaço 

institucional quanto o popular, o das ruas. 
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CAPÍTULO III 

 

A vida ensina, a teoria reflete, os movimentos rompem 

 

Neste capítulo nos desafiaremos a abordar teoricamente algumas questões 

reveladas nas estórias dos capítulos anteriores, com o objetivo de não se esgotar em teoria 

e nem confrontar a realidade com esta. Tentaremos expor quais são os debates de 

pesquisadoras das temáticas que envolvem a categoria mulher que nos parecem situados 

de acordo com o que as narradoras definem sobre as suas memórias narradas. Para isso, 

optamos, metodologicamente, tratar estas teorias a partir de três chaves de análise: 

Tensionamento Privado/Público, Mulher na Política e Conjuntura.  

Estas três chaves são, no nosso entendimento, capazes de contribuir com as 

reflexões já levantadas pelas próprias autoras das estórias apresentadas, nos permitindo 

identificar quais os desafios colocados não só para as teorias, mas também para a 

necessidade de pesquisar mais especificamente a mulher paraibana, a mulher brasileira, a 

mulher das classes populares que adentram a vida política. 

 

1.1 O primeiro contato com o mundo e os motivos para romper com ele 

A família é o primeiro local de contato com o mundo externo que a mulher e 

demais seres sociais são colocados em participação social. É nessa unidade social que são 

reproduzidas as principais características da vida pública, onde se reproduzem os valores 

estruturais e morais da vida em sociedade, o que possibilita a reprodução contínua de 

aspectos que passam até pelo modelo econômico, pelos elementos culturais e, sobretudo, 

na organização familiar baseada na divisão do trabalho a partir do sexo. Ficamos com a 

definição de Sueli Kofes:  

 

Que a família tenha, como uma de suas funções, a reprodução, já foi bastante 

enfatizada. Esta reprodução não é apenas aquela cujo objetivo seja fazer nascer 

incessantemente seus novos membros, mas também o de possibilitar a 

continuidade dos modelos culturais e o das relações sociais. Toda sociedade 

prescreve sua estratégia matrimonial. Portanto, o casamento, que funda a 

família, e a descendência que assegura sua continuidade, pressupõem certa 

continuidade das relações sociais e dos códigos sob os quais a sociedade está 

organizada26.  

 

                                                 

26 KOFES, 2001, p. 82.  
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 O espaço familiar, ou privado, fica à mercê dos códigos sociais e morais, justamente 

porque, como pertencente as relações de domínio doméstico, é retirada a sua importância 

no que diz respeito aos aspectos formativos e de trabalho que mantém a unidade familiar 

em funcionamento. É neste aspecto que vimos importante, a partir das narrativas, 

considerar que podemos criar novas ferramentas de estudo sobre o espaço privado que o 

relacione ao espaço público, permitindo a comunicação do que seriam aspectos de 

formação política, também, pois, é neste espaço que estão confinadas a maior parte das 

mulheres ao longo de suas vidas. Logo, conhecer um pouco as dinâmicas de formação 

(educação dos filhos e economia doméstica), de referência doméstica (quem trabalha, 

quem cuida, quem organiza) é reconhecer um fragmento social que está conectado a 

construção histórica do local da mulher na sociedade. 

 Então, tão importante quanto reconhecer as diferentes classes sociais e como elas se 

reproduzem, como elas operam internamente etc. faz-se necessário mover-se ao mesmo 

esforço intelectual e em contraposição quando necessário às teorias que insistem em 

invisibilizar a unidade familiar e as repercussões deste espaço na vida das mulheres. 

 

As relações entre classes e culturas desiguais e diferentes supõem relações 

políticas, mesmo quando se dão no que se designa privado. Talvez, menos do 

que reafirmar a politização do privado, torne-se necessário repensar as 

dicotomias privado/público, político/não político (que lembram, em alguns de 

seus aspectos, aquela outra clássica dicotomia entre comunidade e sociedade). 

Poderíamos supor também que não há um domínio estritamente privado. 

Principalmente em uma sociedade que tem, estruturalmente presente em toda 

sua história, unidades domesticas compostas de relações familiares e de 

relações entre classes desiguais.27 

 

Como o espaço que sempre foi relegado às mulheres, quando rompem 

oficialmente e numerosamente com este espaço, os primeiros locais ocupados são os do 

trabalho remunerado que não configura como trabalho familiar. Ou seja, quando passam 

a ter um patrão e receber por uma produção que não a voltada para o lar. E isso, então 

torna-se também político, pois, rompem com o espaço privado, sendo objeto de estudo de 

diversas teóricas feministas.  

Mas, para nós, a partir da reflexão sobre essas estórias, analisar o espaço do 

trabalho não é o suficiente, só o é se estiver em relação e contraste com o espaço 

doméstico, afinal, a política revela-se no cotidiano da formação da consciência do 

indivíduo e é a partir da oposição destas duas dinâmicas que percebemos as contradições 

                                                 

27
Ibid., 2001, p. 94. 
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sociais que este novo momento na história do mundo nos impõe: tornar o privado politico.  

Segundo Julia Sudbury28: “Para as mulheres, a vida diária pode ser o cenário da 

luta política. A cozinha, a sala, saída de uma escola tornam-se um espaço político onde 

mulheres cozinhando, tomando café ou aguardando seus filhos saírem da escola contam 

suas histórias de família umas às outras e trocam ideias sobre o futuro das crianças na 

escola”. Não só isso, quando identificam nos seus passados o que representa hoje as suas 

principais características, as mulheres a partir de suas memórias demonstram que 

necessitam romper com a moral inserida no seu seio familiar, seja pelos aspectos da 

injusta divisão do trabalho entre os homens e mulheres, seja pela manutenção do 

matrimônio ou por simplesmente ter sua mãe como uma referência política desde cedo. 

Esta dinâmica de menor poder no espaço público e total dominação no espaço 

privado acontece e se revela de maneira contínua e descontínua ao longo da história, a 

marca ainda é a mesma: a de não reconhecimento da autonomia da mulher. Como 

exemplo, um dos discursos de Charlotte Woodward, que revela não só a desigualdade 

entre as mulheres (de classes distintas), mas a condição da trabalhadora, que mesmo sob 

a industrialização sofria pelo trabalho da manufatura e mesmo também trabalhando em 

casa não tinha autonomia sob seus próprios rendimentos: 

 

Nós, mulheres, trabalhamos em segredo, na reclusão do nosso quarto, porque 

a sociedade inteira foi construída com base na teoria de que os homens, não as 

mulheres, ganham dinheiro e de que apenas eles sustentam a família [...]. Eu 

não acredito que tenha existido uma só comunidade em que a alma de algumas 

mulheres não tenha batido suas asas em sinal de rebeldia. Intimamente, posso 

afirmar que cada fibra de meu ser se revolta, ainda que em silencio, por todas 

as horas que eu passo sentada, costurando luvas por uma miséria que, assim 

que é paga, já não me pertence. Eu queria trabalhar, mas queria escolher meu 

serviço e receber meus pagamentos. Era uma forma de rebeldia contra a vida 

em que nasci29. 

 

Ou seja, na sua unidade familiar o seu marido controlava seus bens, sem 

justificativa objetiva, apenas por sua condição “inferior” de mulher, este discurso data de 

1847, no entanto, comumente encontramos o controle do homem sobre todos os 

rendimentos familiares. Quando, também, assistimos a exemplos de mulheres que 

sustentam sua família, incluindo seu esposo, em casos que este não contribui nem com o 

trabalho doméstico nem com o compromisso do próprio matrimônio.  

Como vimos nas estórias, por mais que se tenha consciência da atividade 

                                                 

28 SUDBURY, 2003, p.91-92. 
29 DAVIS, 2016, p. 66-67.  
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opressora que acontece de fora para dentro da família, ou parte da família para fora, a 

simples identificação do fator opressor não é capaz de por si modificar a situação, visto 

que, como refletimos, na família reproduzem-se vários níveis de opressão. Desde cedo, 

as mulheres são mais “educadas” do que “instruídas”: 

 

Mas além dessas representações, não é fácil delinear a vida real das meninas.  

Elas passam mais tempo dentro de casa, são mais vigiadas que os seus irmãos, 

e quando se agitam muitas são chamadas de “endiabradas”. São postas para 

trabalhar mais cedo nas famílias de origem humilde, camponesas ou operárias, 

saindo precocemente da escola, sobretudo se são as mais velhas. São 

requisitadas para todo o tipo de tarefas domesticas. Futura mãe, a menina 

substitui a mãe ausente. Ela é mais educada do que instruída30. 

 

 Não só a instituição familiar, mas as demais instituições, como é o exemplo da 

escola ou da igreja, ou o próprio território conservador (uma pequena cidade interiorana 

ruralizada), tem a capacidade de adentrar ao espaço privado, gerando conflitos 

dialeticamente, o que se opera invisivelmente dado a naturalização da dominação 

masculina sob o capitalismo.  

 

“No capitalismo, as relações dos indivíduos com a sociedade são mediadas por 

grupos e instituições como família (em que ocorre a “socialização primaria”), 

igreja, escola, movimentos sociais, partidos diversos, trabalho etc; que 

constituem “socialização secundaria”. Essas instituições são a “base” sobre a 

qual os indivíduos “constituirão suas concepções do mundo” (Iasi, 2002. 

P.108). Não necessariamente todas as instituições estarão presentes na vida de 

todas as pessoas. As que se fazem presentes apresentarão influências 

diferenciadas para cada uma, exatamente por se tratar de relação e como tal, 

exigir a interferência de um outro polo: o indivíduo. Tais influencias podem, 

ainda, ser modificadas ao longo da trajetória da vida ou dos indivíduos, de 

acordo com as novas relações que estabelecem e o contexto histórico em que 

se inserem31”. 

 

 Logo, os conflitos intrafamiliares com repercussões internas e externas ao espaço 

doméstico, não deixarão de ser também públicos, porque, dialeticamente, por mais que a 

dinâmica de uma família se conforme fisicamente dentro de um espaço “entre quatro 

paredes”, as relações que ali acontecem não são tão singulares pelo motivo de o próprio 

conteúdo de formação familiar obedecer a uma ordem de reprodução que perpassa 

paredes invisíveis32 que se repetem em outras localidades, com movimentações 

                                                 

30 PERROT, 2017, p. 43. 
31 CISNE, 2014, p. 38. 
32 “A ideologia dominante, patriarcal-racista-capitalista, penetra na consciência dos indivíduos devido à 

naturalização das relações de dominação e exploração que a alienação produz. essa naturalização dificulta 

a possibilidade de se pensar e agir de forma transformadora. Com isso, muitos indivíduos não percebem 

essas relações como tais [de dominação e exploração] ou, quando percebem, não acham possível alterá-las. 
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diferenciadas. Ou seja, com isso, queremos argumentar que, o primeiro contato de 

opressões versus rupturas vivenciados na primeira infância não acontecem devido apenas 

ao contexto e conjuntura sociais localizados a determinado território. Pelo motivo do 

espaço doméstico ser também um espaço político, identifica-se primeiramente uma 

articulação das opressões da construção capitalista do espaço público que está 

reproduzida (e reproduz) as condições para que a mulher ocupe o mesmo local de 

privação de sua construção de subjetividade, autonomia, um projeto secular e planetário 

de tolhimento de identidade, o qual, serve para manutenção de nichos (desiguais e 

diferenciados) que promovem os conflitos entre classes, raça e gênero.  

 Da família ramificam-se outras relações sociais que se somam para definir, controlar, 

moldar e demarcar as consciências femininas. São aqui exemplificadas a igreja, o trabalho 

doméstico - desde a infância, a formação escolar e o incentivo ao matrimônio33 (que se 

torna a cada dia um tabu, desde a permissão do divórcio por lei). Essas relações agem de 

modo peculiar sobre a vida das mulheres no sentido de que para o cotidiano dos homens 

elas são postas de forma distinta, tendo objetivos diversos e, portanto, diferentes 

consequências em suas trajetórias. 

 Quando as mulheres nos falam do local34 de onde nasceram, os locais por onde 

marcaram o início de suas trajetórias, falam também de si, justamente porque há uma 

construção social histórica que legitima essa comparação, a da vida da mulher e a terra 

de onde nasceu. Por ser considerada um ser vazio de desejos e pensamentos, incapaz de 

reger sobre sua própria sexualidade, seu corpo, toma-se o território como um dos 

primeiros substitutos deste vazio, pois, deve primeiramente seguir as regras morais e 

                                                 

É essa alienação que faz com que mulheres naturalizem e reproduzam sua condição de subalternidade e 

subserviência como algo inato ou mesmo biológico”. (Ibid., 2014, p. 95)  
33

 O matrimônio é uma instituição que leva as mulheres, muitas vezes, a construírem suas vidas a partir de 

uma relação que não foi de sua escolha, ou, sustentam a aparência de um bom casamento quando ao marido 

é permitido a sua traição e a ela é moralmente proibido o divórcio, ou por necessidades financeiras 

permanecem em matrimônios sob agressões e ameaças. Para Michelle Perrot: “É claro que o amor conjugal 

pode existir. Mas é um golpe de sorte ou o triunfo da virtude. O amor se realiza mais fora do casamento: 

amplamente tolerado para os homens, cuja sexualidade seria incoercível, é muito menos tolerado para as 

mulheres, cujo adultério é possível de ser levado aos tribunais, enquanto o dos maridos só pode ser 

condenado se praticado em domicílio conjugal. O casamento por amor é, por conseguinte, a única opção 

honrosa para uma mulher, seu abrigo seguro”. (PERROT, 2017, p. 47) 
34

  Anne McLintock caracteriza a atuação do Império e constrói a sua teoria com base nos aspectos de que 

os homens ao conquistarem terras os fazia por motivações de dominação também sobre a ideia do corpo 

feminino, comparando, a “Terra virgem” à “mulher virgem”: “O mito da terra virgem é também o mito da 

terra vazia envolvendo tanto uma despossessão de gênero quanto de raça. Em narrativas patriarcais, ser 

virgem é estar vazia de desejo e de atuação sexual, aguardando passivamente o impacto o ímpeto da 

inseminação masculina da história, da linguagem e da razão”. (MCCLINTOCK, 2010, p. 57) 
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condutas adequadas daquela localidade, seguido pelas regras familiares e assim 

sucessivamente.  

É comum perceber, portanto, que as distinções de comportamento e as distintas 

formas de coerção da Igreja, Escola e Casamento assim são por conta do “local” e tempo 

onde se vive. Ou seja, além de esgotar a possibilidade de isolamento da categoria espaço 

privado, também esgotamos a possibilidade de isolamento das relações individuais 

experimentadas nos espaços públicos, somamos ao que Anne Mclintock define de 

situações sobredeterminadas de raça, classe e gênero a construção histórica e econômica 

dos territórios em qualquer nível, ou seja, a formação sócio histórica brasileira não se 

confunde com as de outros países, tampouco, a formação histórica de cidades em zonas 

rurais paraibanas se confundem com a formação sócio-cultural de grandes metrópoles 

também brasileiras. Este é um elemento importante para entendermos que as contradições 

das formações históricas, políticos e culturais também determinarão o modo de operar 

sobre os corpos das mulheres. 

 

As mulheres são a terra que está para ser descoberta, penetrada, nomeada, 

inseminada e, acima de tudo possuída. Simbolicamente reduzidas aos olhos 

dos homens, ao espaço em que se travam as disputas masculinas, as mulheres 

experimentam dificuldades particulares ao reivindicar genealogias alternativas 

e narrativas alternativas de origem e nomeação. Simbolicamente ligadas à 

terra, as mulheres são relegadas a um domínio além da historia e, assim, 

mantem uma relação particularmente vexatória com as narrativas de mudança 

historia e de efeito político. E, o que é ainda mais importante as mulheres são 

figuradas como propriedade pertencente aos homens e, portanto, estão fora, 

por definição, das disputas masculinas sobre terras, dinheiro e poder político35.  

 

 O poder não é apenas atribuído aos homens, de forma abstrata, ele é historicamente 

construído de maneira desigual pelas instituições sociais que se moldam também 

distintamente de acordo com o território a que pertencem, logo, as relações sociais 

modificam-se não só entre um país e outro, mas entre regiões e estados do mesmo país, 

entre zonas mais urbanas e zonas mais rurais de cada estado.  

No entanto, não estão isoladas, comunicam-se e por isso se sobredeterminam 

enquanto formas de poder e dominação que também imbricam-se com (e a partir de) o 

capitalismo, o racismo e patriarcado: 

 

(...) nenhuma categoria social existe em isolamento privilegiado; cada uma 

existe numa relação social com outras categorias ainda que de modos desiguais 

e contraditórios. Mas o poder raramente é atribuído por igual – diferentes 

                                                 

35 Ibid., 2010, p. 58. 
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situações sociais são sobredeterminadas pela raça, pelo gênero, pela classe, ou 

por cada uma dessas categorias por sua vez36. 

Em outras palavras, a história não é simplesmente sobre relações entre negros 

e brancos, entre homens e mulheres, mas sobre as categorias de brancura e 

negritude, masculinidade e feminilidade, trabalho e classe passaram a existir 

historicamente desde o início37. 

 

 Mesmo falando da primeira infância, ouvimos nas estórias um pouco sobre suas mães 

e avós, além de relatos sobre o abandono de idosas. Então, vamos refletir sobre uma 

suposta trajetória de longos noventa anos, com a infância limitada por uma instrução 

castradora de desejos, uma juventude de trabalho que impossibilita realizações, uma vida 

de adulta dedicada à vida conjugal e ao cuidado dos filhos, e o dever de ter para si a 

responsabilidade do cuidado sobre o espaço físico de seu lar e sobre os corpos de seus 

parentes mais próximos que necessitem de cuidados. É um exemplo genérico que 

demonstra que há um projeto delimitado de espaço social que pode ser ocupado pelas 

mulheres. Hoje, menos que antes, mas ainda existente, é comum, como relatado, o 

abandono de mulheres idosas pelos sertões da Paraíba.  

 

A longevidade feminina é um fato recente, ligado aos progressos da obstetrícia 

e da ginecologia, ao melhor regime alimentar das mulheres, que vao ao médico 

mais vezes e são mais sóbrias. A precaução é um ingrediente antigo na 

educação das mulheres. “As meninas devem ser refreadas desde cedo”, 

segundo Rousseau. O risco, sob todas as formas, é inerente à cultura da 

virilidade. Entretanto, a distância entre os sexos tende a reduzir-se À medida 

que o modo de vida das mulheres se aproxima do mundo dos homens; elas 

fumam, bebem, trabalham, circulam, viajam como eles, viviam e morriam 

quase como eles. E tal constatação sugere a que ponto essa longevidade não é 

um fato de natureza, mas de cultura e de comportamento. O biológico se 

dissolve no existencial38.  

 

 Uma vida limitada em autonomia e autocuidado, por não existir também para si, as 

mulheres perdem a sua longevidade, por isso, as mulheres são numerosas em casas de 

idosas, chegam ao fim da vida sem recursos financeiros, sem uma formação educacional 

valorosa e sem autoestima. Hoje, é mais do que necessário que as mulheres não aceitem 

esta dominação que já é ditada antes mesmo de todas nascerem.  

 “Eu (cansado de tentar mudar) 

 

De que adianta tentar ser o que eu não sou, e ser o 

que sou cada vez mais? 

De que adianta mudar o fim, se o começo é o 

mesmo? 

De que adianta mudar a cabeça, se a pessoa é  

                                                 

36 Ibid., 2010, p.27 
37 Ibid., 2010, p. 39. 
38 PERROT, 2017, p. 43. 
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a mesma? 

 

Não, não adianta, não sou capaz;  

Não quero fazer sofrer, mas sem querer faço. 

Se alguém pudesse ver dentro de mim 

veria quanta tristeza tenho em saber que faço  

sofrer 

 

Podia ser diferente, mas não é; 

Não consigo mudar. 

Já tentei com todas as minhas forças, mas será; 

Que alguém consegue deixar de amar?39” 

                                  

                                   

 Quando nos tornamos mulheres, com todos aqueles atributos que são colocados como 

características40 principais de mulheres, - como: insegurança, vaidade, trabalho 

doméstico, delicadeza, obediência, discrição etc.-, as exigências de comportamento 

iniciam-se desde a infância e logo as consequências dos desafios postos a qualquer ruptura 

ou desejo de ruptura com esses padrões. 

 Dentro das consequências estão as agressões psicológicas e físicas, somadas aos 

enclausuramentos no espaço domiciliar e nos espaços de formação. Quando pensamos na 

complexidade da categoria mulheres, também pensamos naquelas pessoas que optam por 

ser mulheres quando nascem com o sexo oposto, como no caso das mulheres trans. Como 

o próprio sexo é uma criação cultural, estas pessoas sofrem pela imposição da cultura 

dominante a qual não permite que pessoas fujam dos padrões heteronormativos da 

sexualidade, por isso, tais quais as mulheres cis, sofrem as mesmas agressões físicas e 

psicológicas, as quais agravam-se e se intensificam nos momentos de transição de um 

sexo para o outro, no momento de romperem com a heteronormatividade quando decidem 

ser quem realmente são. 

 

“A transexualidade é uma experiência de trânsito entre os gêneros demonstra 

que não somos predestinados a cumprir os desejos de nossas estruturas 

corpóreas. Esse processo de fuga do cárcere dos corpos sexuados é marcado 

por conflitos e medos. As dúvidas “porque eu não gosto dessas roupas? Porque 

odeio tudo que é de menino? Porque tenho esse corpo?” levam os sujeitos que 

vivem em conflito com as normas a localizar em si a explicação para suas 

dores, gerando o pior efeito da patologização das identidades: os sujeitos se 

                                                 

39
 Rio 10/10/1984, Jô Lessa, 2014. 

40
 “É o caráter repetitivo da vida cotidiana, as crenças, as aspirações, as representações da realidade e a 

ideologia que configuram a identidade feminina, e é através dela que se reproduz o modelo de feminilidade, 

definidor do que é e do que deve ser a mulher para o sistema dominante, constituído em verdadeiro controle 

para a mulher. A ideia de identidade como um sistema de sentimentos e representações que especifica e 

singulariza o indivíduo dentro de sua cotidianidade precede um processo de consciência, entendida como 

um produto da situação social e da resistência”. (COSTA, 1998, p. 205)  
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vem como anormais. (...) Os critérios estabelecidos partem das subjetividades 

dos próprios sujeitos de suas narrativas, portanto não se deve absolutizar o 

critério da cirurgia de transgenitalização (cirurgia de mudança de sexo ou 

cirurgia de redesignificação sexual). Durante muito tempo, o critério único 

para definir se uma pessoa era transexual esteve condicionado ao desejo de 

realizar a cirurgia de transgenitalização, pois se considerava que todo/a 

“transexual de verdade” a tinha como objetivo. A importância da cirurgia 

começou a ser relativizada e, atualmente, é comum encontrarmos a expressão 

“mulher ou homem transexual não cirurgiada/o41”.  

 

Aqui podemos falar sobre a Transfobia42 e sobre o Tráfico de Mulheres, nesses 

dois problemas sociais as mulheres trans são vítimas da incapacidade social de aceita-las 

e, por isso, são submetidas a tratamentos violentos que também apagam a sua 

subjetividade. Isso quer dizer que a construção social do sexo se perpetua através de 

mecanismos de violência que obrigam ao outro à subjugação do imperativo Homem (sexo 

masculino) versus Mulher (sexo feminino), através da violência que se expressam da 

afirmação da desigualdade/diferença no cotidiano, no dia pós dia. 

A transexualidade então é tão repreendida através dos mecanismos de 

“normalização” sociais para dentro da ordem que, como exemplificados/vividos/narrados 

nas estórias, serão tratados como algo a ser condenado e escondido, ou, formará uma 

imagem de transgressão ou monstruosidade.  

Na vida de algumas adultas também pode significar a submissão à prostituição 

(devido à exclusão de todos os espaços sociais incluindo a família, o trabalho e a 

educação), ou, pior ainda, à utilização destes corpos para o tráfico de pessoas em troca de 

promessas infundadas de cirurgias de redesignação de sexo, que capturam facilmente suas 

vítimas - já marginalizadas – pelo desejo de tornarem-se aceitáveis na sociedade através 

destas cirurgias. Ou seja, o tráfico de pessoas trans consegue ser duplamente cruel para 

as mulheres trans, seus corpos físicos são violados e seus sonhos duramente violentados. 

 

O tráfico de pessoas é resultado das contradições do processo de globalização 

                                                 

41 FLEURY-TEIXEIRA, 2015, p. 353. 
42

Transcrevemos aqui o entendimento de Transfobia contido no Dicionário Feminino da Infâmia: 

“Transfobia pode ser definida de forma genérica, como o preconceito e a rejeição a transexuais, travestis e 

todas aquelas/aqueles que expressam o gênero de maneira discordante da linearidade naturalizada entre 

corpo, gênero e sexualidade. Tal linearidade é construída e sustentada nos termos da lógica da 

heterossexualidade compulsória baseada no binarismo fixo homem-mulher e masculino-feminino. Essa 

normalização dos corpos, dos desejos e das performances de gênero impõe que um corpo identificado como 

de mulher seja acompanhado de uma performance de gênero culturalmente definida como feminina e cujo 

o desejo é práticas sexuais sejam orientados exclusivamente pelo desejo por um corpo identificado como 

de homem, o qual deve ser legitimado por uma performance culturalmente identificada como masculina. A 

transfobia pode se apresentar em diferentes contextos e situações, como na família, no trabalho, nos serviços 

de saúde e no ambiente social mais amplo”. (Ibid., 2015, p. 355) 
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acirradas pela crise de acumulação do capital e de seus impactos no mundo do 

trabalho em consonância com a questão de gênero. (...) A categoria gênero é 

transversal ao tráfico de pessoas, trabalho e migração. Um gênero não se 

restringe às mulheres, mas também envolve travestis (LGBTs), homens, 

crianças e adolescentes em condições de coerção e exploração. A conjugação 

entre uma definição mais precisa de tráfico de mulheres que considere essa 

visão ampliada de gênero, aprofunda os nexos do tráfico de mulheres com o 

tráfico de pessoas e amplia o referido conceito43. 

 

Não só o tráfico, mas os crimes de ódio à população LGBT são o retrato social de 

uma invisibilização social cruel que assassina e marginaliza. Um indicador social de que 

as políticas sociais e as próprias normativas jurídicas devem avançar neste debate. 

Também, teoricamente, indica que a construção cultural do sexo é reafirmada por 

mecanismos que fogem à legalidade (pelo silêncio dos aparelhos estatais) quanto ao poder 

e dominação sociais que são reproduzidos nos espaços íntimos e públicos.  

Até março de 201844, por exemplo, o direito de ser reconhecido publicamente 

como pessoa trans com a mudança de seu nome social ou a cirurgia perpassava pelas 

barreiras da comprobabilidade, ou seja, afirmar a sua própria identidade trans era 

insuficiente para o nosso sistema jurídico, já a comprovação do transtorno de identidade, 

por exemplo, é uma exigência comprobatória para a realização da cirurgia, o que 

evidencia que as estruturas sociais de poder e burocráticas encontram-se imersas às 

condições da cultura social do poder “masculino”. 

Percebendo que este debate está também baseada no mundo político, torna-se 

incompatível, pelo que vimos refletindo até aqui, o fato de grupos políticos populares que 

abracem a causa LGBT como uma bandeira, façam este debate desconectados com os 

debates de classe. Afinal, as classes são formadas por diferenciadas identidades que 

sofrem tensões de dimensões e aspectos desiguais. Não existe uma classe trabalhadora 

uniforme homogênea, nem tampouco estes debates interferem na dinâmica dos 

movimentos sociais nem tampouco são menos importantes.  

Nas estórias podemos identificar os aspectos que envolvem a dinâmica econômica 

e cultural que contorna, por exemplo, o tráfico de mulheres trans, repercutindo na 

produção e reprodução sociais o que demonstra a importância de o economicismo não ser 

                                                 

43 Ibid., 2015, p.348.  
44 O STF votou em primeiro de março deste ano (2018) a possibilidade de alteração do nome em cartório a 

partir de uma autodeclaração psicossocial. 
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a base política que aponta caminhos para a atuação de movimentos sociais interessados 

em debater a vida de LGBTs e promover espaços de ativismo político.  

 Quando uma mulher trans rompe todas essas barreiras, que começam no espaço 

doméstico e reproduzem-se no espaço político, concluímos que essas características 

formam uma consciência45 política em construção e desconstrução, formando-se 

dialeticamente. O que se agrava numa sociedade que já tem por chave real e analítica a 

divisão social por classes, sexos, raças em constantes antagonismos. 

 

Por isso, partimos do entendimento de que o feminismo não deve ser um 

movimento que luta restritamente pelas questões especificas das mulheres, 

ainda que tais questões sejam incontestavelmente importantes e 

indispensáveis, como o direito ao aborto e a luta pelo fim das múltiplas formas 

de violência contra a mulher. Em outras palavras embora algumas bandeiras e 

lutas do feminismo não estejam associadas diretamente à luta anticapitalista -, 

o que não tira sua importância e legitimidade -, o fundamento do feminismo 

sendo a emancipação das mulheres, encontra um limite estrutural: o 

capitalismo46. 

 

 O centro de relações sociais atualmente que podem ser consideradas consubstanciais 

baseiam-se e aprofundam-se a partir do sistema econômico capitalista, além de ser 

decisivo o poder patriarcal que perdura na identidade brasileira, sobretudo nas zonas mais 

ruralizadas, como é o caso do Nordeste, em especial, da Paraíba. 

 Quando grupos feministas rejeitam a ideia de participação de mulheres trans nas suas 

atividades percebemos uma indicação de que a realidade brasileira é capturada pelos 

movimentos de mulheres de formas distintas. O feminismo, portanto, no caso brasileiro, 

é uma conjunção de elementos de feminismos importados, os quais interferem na vida 

social e política de mulheres trans e cis. Independente das pautas gerais serem voltadas 

ou não com destaque à causa própria, assistimos atualmente ao crescimento de uma 

                                                 

45
 “No terceiro autor de apoio, Marx estabelece a consciência como oposto da alienação. A alienação seria 

o estado das classes sociais, quando estas, imersas na ideologia, encontram-se impedidas de compreender 

os processos produtivos e a forma de sua espoliação pelo capital, ou seja, quando não se consegue ou não 

se tem a compreensão do como as coisas foram produzidas, quem as produziu e para que foram produzidas.  

Em qualquer uma das possibilidades apresentadas acima, percebemos que a consciência se vincula à 

possibilidade do pensamento, representação de si e do mundo em acordo com condições exteriores ou 

sujeito (ou classe). Consciência é conhecer a si e ao entorno, mas é também saber que conhecimento é 

também delimitado pelo próprio entorno. Ela é definida pelos próprios limites que o sujeito possui, por suas 

próprias estruturas, por suas relações com o mundo e pelo local que ocupa nele.Entretanto, em qualquer 

um dos sentidos apresentados aqui, quando falamos em consciência, o que se deduz é que ela se vincula à 

expressão de processos mentais, de conhecimento, ou de ação vinculados, ao entorno. Dentro dessa lógica, 

a consciência negra nada mais seria que simples consciência, conhecimento, pensamento sobre o mundo e 

sobre si dentro do mundo. E, nesse sentido, ela não seria nem negra nem branca”. (SANTOS, 2004, p. 78).  
46

 CISNE, 2014, p. 118.   
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participação política que ora entra em conflito entre si ou corrobora com as ideias 

dominantes, como é o caso da reprodução da violência sobre as mulheres trans. Por este 

motivo, por entender que não precisamos defender um ou dois conceitos de feminismos 

que são representativos como um todo para o caso brasileiro, ficamos com a reflexão: 

 

Falar de feminismo no brasil, atualmente, é tratar de uma pluralidade de 

entendimentos e práticas políticas que torna impossível pô-lo no singular. A 

grosso modo, podemos dizer que existe um feminismo das militantes de grupos 

autônomos, das ONG’s, das militantes partidárias, das sindicalistas, das 

militantes do movimento negro, das mulheres dos setores populares, das 

periferias das grandes cidades, das católicas, das “genéricas” acadêmicas, o 

feminismo institucional dos Conselhos da Condição Feminina etc. Enfim, 

vários feminismos com sabores e cores distintos, mas todos dirigidos à um 

objetivo comum: a transformações das relações de gênero. Dentro desse leque 

de possibilidades, é uma tarefa impossível definir o que é o feminismo como 

doutrina e movimento social e as mensagens que tem conseguido levar às 

mulheres47.  

 

Ou seja, aqui nos preocuparemos mais em apontar as contradições e definições 

narradas do que apontar qual o feminismo que melhor corresponde a este conjunto de 

reflexões, mas o que podemos pinçar é que estamos vivendo um período de transição no 

qual nenhum grupo político (institucional ou não) consegue abarcar, atualmente, a 

totalidade de questões enfrentadas pelo cotidiano do contingente de mulheres brasileiras. 

Por isso, as mulheres, principalmente LGBTs e negras, dificilmente conseguem 

vislumbrar a política em suas vidas, seja no espaço institucional ou popular, pois, algumas 

questões envolvem o modelo estrutural e remetem aos primeiros espaços em que tiveram 

que romper politicamente com as normatividades formadoras (como a educação e a 

religião). Os mecanismos de participação e luta por direitos e reconhecimento devem, 

portanto, partir do estudo das experiências pessoais, pois, as violências desde os espaços 

mais íntimos e da infância configuram violências que devem ser lidas como públicas e 

políticas, já que reproduzem um aspecto estrutural.  

 No entanto, esta não é uma simples tarefa, principalmente para aquelas que devem 

se fazer ouvir à força contra a força que secularmente as silencia, daí a importância da 

auto-organização de mulheres, mulheres negras e mulheres LGBTs. Como tido nas 

estórias, o processo de rompimento quando compartilhado e coletivizado acelera a 

dinâmica de conscientização e, consequentes, rompimentos. 

 

                                                 

47
 COSTA, 1998, p. 219. 
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1.2 Mulheres da Paraíba e outras histórias 

“Elizabeth e Penha 

 

Penha nasceu viveu e foi criada 

Em Alagoa Grande cidade do estado 

Paraíba deve ter se orgulhado 

Por ser mãe da mulher tão preparada 

Não cursou ao grau superior  

Mas contudo mostrou o seu valor 

Foi orgulho do povo camponês 

Corajosa mulher tão destemida  

Foi guerreira igual a margarida 

Junto a Beth morreu de uma só vez 

 

Professora formada inteligente 

Beth Lobo provou o que queria 

Penha simples domestica não sabia 

De ter morte cruel por acidente  

Duas nobres companheiras dedicadas 

Da luta cruelmente arrebatadas  

Não podendo o sonho realizar  

Mas unidas a cristo lutaram  

La do alto dos céus ajudaram  

As mulheres aqui se organizar
48

” 

 

 

As mulheres que estão ausentes da história da Paraíba o estão porque foram 

silenciadas ou não tiveram a chance de participar dela pelo simples fato de serem 

mulheres. Começando pelas assassinadas, pelas vítimas de violência doméstica e 

psicológica. Fora as aprisionadas, encarceradas, as mutiladas, as traficadas, as estupradas. 

É uma história de luta que podemos conferir as mulheres deste Estado e tornam-se 

historias grandiosas por conseguirem romper com o silenciamento da história feita por 

homens numa Paraíba campeã em misoginia, racismo e LGBTfobia. 

 

                                                 

48 LEITE, 2016, p. 137- 138.  
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1.2.1 Ruptura e Persistência: Anayde Beiriz e Irmã Maria Clara 

 

Falar da Paraíba é falar também de suas mulheres, as paraibanas e as que lá 

fizeram sua morada, terra de valor e de uma cultura marcada pela dominação masculina, 

é berço de histórias de luta que figuram mulheres como protagonistas. É tanto que o 

próprio nome da capital é João Pessoa devido a um fato político e passional, de 

repercussão nacional, na verdade é um crime, que revela um pouco sobre a violência 

contra mulher que lá se perdura. Trata-se do caso de Anayde Beiriz, uma professora que 

quebrou os padrões da moralidade nordestina por assumir sua personalidade sem nenhum 

pouco de medo. Por não temer as consequências de existir, acabou vítima de dois homens. 

Já na década de 1920, professora do primário, ligada às ideias vanguardistas dos 

intelectuais modernistas da região Sudeste, apropriou e aplicou em sua própria vida as 

ideias principalmente as libertárias, que libertam as mulheres das amarras sexuais e 

morais. As ideias deste período são progressistas e também acompanham o 

desenvolvimento tecnológico e político do país que a faz ser reconhecida como uma 

mulher sem valor, ora, já naquela época Anayde falava sobre como as mulheres eram 

humilhadas pelo patriarcado. 

Naquela época o magistério é a única opção de trabalho para “boas moças”, ela 

forma-se em 1922 e carrega em si uma consciência extrovertida, pronta para romper 

quaisquer limites impostos, todas suas principais características conflitavam com o que a 

sociedade esperava de uma mulher à época: “comprimida dentro de acanhados limites de 

uma sociedade governada por grupos oligárquicos de mentalidade agropastoril”49. 

Infelizmente a história que marca a vida de Anayde não se dá pelo 

deslumbramento de suas rupturas que podiam ser admiradas, pelo contrário, ela torna-se 

conhecida por ser amante de uma figura política e não por ser uma mulher que participa 

do mundo público por mérito próprio. João Dantas foi amante de Anayde numa época em 

que a mulher era totalmente excluída da política e por isso só a incluía onde o convinha: 

 

O território de liberdade construído por Anayde estremece até mesmo o seu 

amante, João Dantas. Filho de Franklin Dantas, sertanejo de sangue quente e 

de veia tradicional, “Dantinhas” não se conformava com determinados 

impulsos da sua “professora-quenga”, habitante de uma sociedade em que, 

quase sempre, para ser revolucionário era necessário ser homem. Política não 

é coisa pra mulher. Sufrágio não rima com fêmea. João Dantas se incomodava, 

                                                 

49
 JOFFILY, José. Anayde Beiriz: Paixão e morte na Revolução de 30. Rio de Janeiro: CBAG.1980, p. 15. 
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como a sociedade em que estava inserido, com a presença feminina no cenário 

público, discutindo assuntos que, historicamente, “só diziam respeito ao 

homem”. Para “Dantinhas”, o corpo feminino se tornava, paulatinamente, um 

medo e uma atração. Por que João Dantas não admitia que a “professorinha” 

falasse em política? Porque, tradicionalmente, política é feita por machos e 

quando a fêmea adere a essa questão pode desestabilizar o território ocupado 

historicamente por homens50. 

 

Segundo Oliveira (2000), naquela época a produção de professoras servia para 

disciplinar as mulheres, tanto estudantes como professoras, uma “pedagogia sexual” para 

enclausurá-las dentro de si mesmas, com disciplinas que não formam para pedagogia e 

sim para um tom moralista composto de estereótipos que perpassam por padrões que vão 

de postura à tom de voz: “É criada, portanto, uma série de estereótipos para a professora: 

materna, educada, cuidadosa, dedicada...”51. 

  Anayde fere a história moral da Paraíba duas vezes, a primeira por manter-se ela 

mesma, rompendo com a moral da época em que se formava no magistério. A segunda, 

quando decide dedicar-se a uma paixão proibida. Nos anos 20, tempo de grandes avanços 

morais, ela quebra por si um modelo arcaico de educação na Paraíba, ao mesmo tempo 

que é transformada em coadjuvante num contexto político de relevância nacional, quando 

João Pessoa torna-se governador do Estado da Paraíba pela Aliança Liberal (1928-1930). 

Eles não se conheciam, a não ser de vista, quando Anayde e ele estavam nos mesmos 

espaços de festas e comícios populares.  

  João Pessoa à época é um exemplo de moralidade e respeito às leis, um 

combatente aos sonegadores de impostos, aquele que tenta domar o Sertão paraibano com 

um carisma questionável, aquele que quer ganhar o poder junto à Getúlio Vargas. Até hoje 

vemos na Paraíba movimentos que tentam renomear a cidade e para que se tire o nome 

do político feito de mártir/herói para o antigo nome: Parahyba. Enquanto João Pessoa 

olhava para seus próprios interesses ela lutava para a participação das mulheres na 

política, mesmo que só do eleitorado.  

  Por sua condição de mulher que rompe com a moral e os costumes que ela foi 

sentenciada pela moral da época, perseguida para que fosse tomada como exemplo, numa 

cultura como a paraibana em que as mulheres são marcadas pelo tom passivo e os homens 

são os conhecidos “cabra macho”. Isso ainda acontece. O fato é que a professora fazia 

                                                 

50 OLIVEIRA, Iranilson Buriti. Rebolando com o magistério: O professor e as relações de gênero no 

Período modernista – um estudo de caso sobre Anayde Beiriz. Revista de Humanidades, v.1 n.1 – ago./set.. 

2000. Disponível em: www.cerescaico.ufrn.br/mneme. 
51 Ibid., 2000, p.3. 
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poemas para seu amante o João Dantas, advogado perrepista, opositor ao governador João 

Pessoa (PRP) e, o escândalo aconteceu quando publicaram suas declarações no Jornal A 

União em 27 de julho de 1930. O fim é o que para nós menos importa, a morte de João 

Dantas e a morte de Anayde Beiriz, preferimos recordar o seu exemplo: 

 

No discurso da professora há uma problematização acerca da opressão ao 

modelo de comportamento ocidental em que a mulher era concebida como um 

objeto assexuado. Seu discurso questiona as formas econômicas, políticas e 

culturais de opressão às mulheres e procura escrever uma nova escrita para o 

corpo feminino e para as pulsações do seu desejo. O corpo de Anayde era um 

texto que queria transformar o presente, libertando-se do passado enclausurado 

na memória estática e que emperrava o compasso da história, ao mesmo tempo 

que impedia a liberdade feminina. O sexo, visto como um segredo da alcova, 

é celebrado nos escritos da professorinha. A cada discurso nascia uma nova 

imagem da mulher-professora-quenga que abre as pernas para um advogado 

perrepista e com sangue de cangaceiro nas veias.52 

 

Foi a modernização destes anos que seguem ao assassinato de João Pessoa que 

geram repercussões na organização familiar brasileira que tenta ajustar-se aos novos 

conteúdos provocados pelas modificações na esfera produtiva. Com os novos modelos 

industriais também se modifica a necessidade da instrução feminina, somando-se assim 

às exigências da formação doméstica. 

O movimento revolucionário de 1930, encarnando as aspirações populares e 

as ideias nacionalistas que se vinham manifestando já desde o fim do império, 

representa, pois, num momento em que a vigilância do centro hegemônico do 

sistema capitalista internacional se enfraquece devido à crise mundial, uma 

séria tentativa – parcialmente concretizada posteriormente – de 

desenvolvimento de uma economia autônoma. Não logrando, entretanto, 

estabelecer um parque industrial que pudesse prescindir da importação de bens 

de capital, a política posta em prática pelo governo saída de revolução de 1930 

a par de conseguir criar impulsos internos e, assim, permitir ao país superar, 

com vantagens imediatas a crise do setor exportador, deixaria profundas 

sequelas no organismo da economia nacional53.  

 

Tornam-se, portanto, mais evidentes os espaços de segregação dos sexos por meio 

de uma escolarização que segrega a partir dos conteúdos, que mantem a construção de 

uma personalidade voltada para o mesmo nicho de tradições independentemente dos 

avanços morais e que, tem por objetivo a alocação das mulheres no primeiro trabalho 

extra doméstico possível e socialmente reconhecido que seria o magistério. 

  A educação feminina no Brasil inicia-se a partir das ideias da própria igreja, a qual 

queria salvar as mulheres de sua própria inferioridade e ignorância, deste legado surge a 

                                                 

52 Ibid., 2000, p.7. 
53 SAFFIOTTI, 2013, p. 222-223. 
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primeira lei nacional que estabelece diretrizes para a instrução de mulheres: 

 

A maior dificuldade de aplicação da Lei de 1827 residiu no provimento das 

cadeiras das escolas femininas. (...) Se os próprios homens, aos quais o acesso 

à instrução era muito mais fácil, se revelavam incapazes de ministrar o ensino 

de primeiras letras, lastimável era o nível de ensino nas escolas femininas, 

cujas mestras estiveram sempre mais ou menos marginalizadas do saber. 

Falhava, assim, a aplicação da Lei de 1827 por falta de professorado idôneo, 

não atraído pela remuneração parca e que não supria a vitaliciedade. As escolas 

femininas ainda foram mais infelizes:  Lino Coutinho, em 1832, não dá conta 

do funcionamento de 20 em todo o império. A realidade brasileira frustrava, 

assim, a aplicação do primeiro plano de educação feminina que oferecia à 

mulher o mínimo em matéria de instrução54.  

 

Infelizmente, os primeiros marcos legais oficiais e os subsequentes à revolução de 

1930 dão continuidade ao projeto educacional das mulheres que privilegiam as funções 

maternas, diminuem suas expectativas de profissionalização em áreas que não as 

magisteriais, internalizam a ideia de aspirações por salários inferiores a de seus maridos 

“a referida lei sancionava a persistência da inferioridade cultural da mulher e sua menor 

participação na renda nacional55”. Sobre a sua inserção na educação superior percebemos 

que estava(está) ainda vinculada aos papeis secundários de sua formação:  

 

A escolarização de nível superior incorporada pelos estratos sociais médio 

como requisito para a ascensão social do homem, não constitui, porém, uma 

exigência para a formação intelectual da mulher, na medida em que esta se liga 

a uma possível carreira. A perspectiva do casamento, valor social superior à 

carreira profissional, e o namoro precoce operam como fatores limitativos da 

qualificação da força de trabalho feminina, de um lado, em virtude do fato de 

casamento e carreira serem frequentemente pensados como incompatíveis e, 

de outro, por causa do papel subsidiário desempenhado pelo trabalho feminino 

em relação ao do chefe da família56. 

 

Tal qual Anayde inúmeras mulheres paraibanas não só são vítimas de crimes 

passionais como também são excluídas da política e têm a liberdade tolhida, mal chegam 

a ter a oportunidade de romper com os padrões morais vigentes, visto que, a estrutura 

social consegue apagar as suas subjetividades antes mesmo disso. 

A igreja57, como vimos nas estórias dos capítulos anteriores consegue cumprir um 

                                                 

54 Ibid., 2013, P. 275. 
55 Ibid., 2013, p.279. 
56 Ibid., 2013, p. 327-328. 
57

  “Neste sentido, a atuação dos jesuítas sobre a mulher não foi senão negativa, porquanto não lhe ofereceu 

nenhum instrumento de libertação, mas ensinou-a a submeter-se à Igreja e ao marido, segundo os preceitos 

do apóstolo Paulo; empresa simples por estar de acordo com a tradição da península ibérica, conforme a 

qual se destinavam as mulheres à inferioridade social e à ignorância. (...) O princípio da segregação sexual, 

integrante da tradição ibérica e validado pela igreja católica iria, assim, pesar profundamente na formação 
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duplo papel, por um marco de colonização brasileira e interiorização pelo Nordeste, 

conseguiu enraizar-se nos costumes e na moral da cultura Paraibana. Duplo papel porque 

ao mesmo passo que é a igreja que molda e “civiliza” desde os indígenas aos sertanejos, 

é ela que alfabetiza e posteriormente cria possibilidades de transformações na sociedade. 

Por isso é importante falar um pouco sobre a Irmã Maria Clara Barreto Rocha, 

uma religiosa que destacou-se na educação paraibana por seu trabalho na escola João 

XXIII, sendo a sua primeira alfabetizadora e educadora. Ela é natural de Catolé do Rocha 

e seus antepassados foram os fundadores da cidade, nascida na década de 20, órfã de mãe, 

foi criada pelos avós e seu nome de batismo era Ediomar Barreto Rocha, mudou de nome 

quando conseguiu torna-se freira: 

 

Entrou no noviciado em 1945 e passou um ano como postulante esperando a 

notícia do Vaticano se poderia continuar lá estudando para se tornar freira ou 

teria que ir atrás de outra congregação, haja vista em que as irmãs Franciscanas 

de Dilligen não possuíam o poder de conceder essa autorização. Irmã Clara 

relata que no inicio de 1946 chegou a “resposta do Papa” e com pouco tempo 

se tornou freira no dia 05/06/1949. Com a sua ordenação, concederam-lhe o 

nome de Irmã Maria Clara, porque Santa Clara foi à primeira noviça, e como 

ela foi à primeira freira dessa congregação em Catolé, seu nome ficou como 

uma homenagem á Santa Clara. Relatou que no período em que ela esteve em 

Areia trabalhando, também estudava para ser freira, durante os três primeiros 

anos ao mesmo tempo em que era professora da escola58.  

 

 Foi professora em Catolé do Rocha, Areia e João Pessoa. Não só alfabetizadora, mas 

também ensinou sobre história do Brasil, História da América e História da Paraíba, 

gostava tanto do ofício que atuou durante aproximadamente sessenta anos. Foi seu olhar 

sobre as crianças que a tornou tão dedicada. Uma figura bem oposta a de Anayde Beiriz, 

mas certamente com outros interesses e não menos capaz, já que, é seu o título de primeira 

alfabetizadora do Estado.  

 Mas vale frisar que desde criança Irmã Clara aspirava manter sua vida na igreja e 

ensinar as crianças os valores cristãos, que seu pai era dono de terras no Estado e que sua 

família tinha fundado uma importante cidade, como já dito, Catolé do Rocha. A escola 

que ajudou a fundar tem os mesmos elementos moldadores de comportamentos – tem até 

hoje – ou seja, as práticas e valores cristãos normalizam os comportamentos fora dos 

                                                 

da personalidade feminina, fazendo da mulher um ser sedentário, submisso, religioso, de restrita 

participação cultural.” (Saffiotti, 2013, P.267) 
58 SILVA, SOARES, SANTOS. Irmã Maria Clara Barreto Rocha: História e Memórias de uma educadora 

que dedicou sua vida ao magistério. Anais: III Seminário Nacional de Gênero e Práticas Culturais. Olhares 

Diversos sobre a diferença. 2011. p. 4. 
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padrões daquela religião. Falar um pouco dela, nos permite refletir o quanto é importante 

que a mulher conquiste espaços de mérito e ao mesmo tempo refletimos o porquê alguns 

méritos são contabilizados com valor e outros não.  

 Ser mulher e ser professora na década de 1920 tem significados diferentes para 

diferentes mulheres, o objetivo do magistério já comentamos, além de ser a única 

profissão “digna” para as mulheres que queriam alguma profissão, servia como formação 

“disciplinar” de corpos maternais, dedicados e cuidadosos. Estamos utilizando a década 

de 20 como referência pelo marco da vida de Anayde Beiriz, mas também porque foi a 

época em que as ideias modernistas adentraram ao nordeste pelos governos republicanos 

que incentivaram a implantação de escolas públicas em João Pessoa (Parahyba) e outras 

cidades. Além do mais, nesse período os eleitores eram obrigatoriamente aqueles que 

sabiam ler e escrever, excluídas as mulheres.  

 Enquanto a Igreja declarava, à época, que a instrução era necessária para que o povo 

se mantivesse passivo, não se rebelasse, os ideais positivistas e modernistas eram 

implantados para que instrução servisse como um civilizador, transmitindo ideias de 

ordem, progresso, justiça e desenvolvimento. 

 Nessa mesma época foi permitida a instrução oficial de mulheres, chegando também 

aos interiores, mas com escolas específicas para meninas: 

Esse isolamento entre os sexos se deu durante toda a Primeira República, uma 

vez que a co-educação era condenada por muitos educadores e legisladores, 

geralmente baseados em argumentos morais, tendo em vista os “riscos” de 

aproximação entre os sexos. Nesse momento, as mulheres foram convidadas 

para o exercício da docência. Se já era entendida como “função feminina” a 

educação dos filhos dos casais, elas poderiam também “cuidar” da educação 

dos filhos dos outros: desse modo, a ideologia da maternidade foi transportada 

para o magistério, o que evidenciou a perpetuação de mecanismos de 

discriminação e controle sobre a mulher59. 

 

Até hoje existem na Paraíba escolas de influência cristã que tem a preocupação 

em isolar os sexos durante a instrução, as que não resistiram ao isolamento continuam 

com padrões religiosos daquela época, a formação de filas, as orações na entrada e saída, 

as aulas obrigatórias de religião cristã, entre outros ritos.  

Neto (2010) nos traz algumas informações importantes desta época: há indícios 

de que as mulheres que chegavam aos cargos de professoras tinham alguma filiação 

                                                 

59
 NETO, Faustino Teatino Cavalcante. A MULHER DOCENTE E A EDUCAÇÃO FEMININA: O CASO 

DA VILA DE TAPEROÁ-PB NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX. Anais: II Seminário 

Nacional de Gênero e Práticas Culturais. Olhares Diversos sobre a diferença. 2010. p. 5. 
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política da localidade ou região; que as escolhas das cadeiras de disciplinas ofertadas 

eram realizadas por lideranças políticas das cidades ou do estado; que os interesses e 

trocas de favores eram realizados mesmo com professoras que não possuíam qualificação 

necessária em troca de popularidade para os políticos continuarem sua ingerência de 

coronéis.  

Destacamos a obrigatoriedade de comemorar-se o aniversário de assassinato de 

João Pessoa como um retrato da época, o exemplo trazido é o da escola de Taperoá: 

 

Um indício encontrado por nós nos registros dessa instituição e que serve para 

pensarmos mais sobre o currículo dessa escola feminina é o de que por 

determinação do Inspetor Administrativo de Ensino do Estado, não houveram 

aulas nesta escola entre os dias 20 e 27 de julho de 1931, quando então 

ocorreram as “(...) preleções sobre a vida do inolvidável presidente João 

Pessoa” (Livro de Matrícula Nº 01). Tratava-se das comemorações do 

aniversário de um ano pelo seu assassinato, processo esse cujo objetivo 

principal foi o de cultuar o “mito” João Pessoa como um mártir, um herói60.  

 

 Por este trecho reconhece-se que há na construção da política educacional um misto 

de interesses que se intercruzam: a moral cristã, a moral política e o dever de dominar e 

moldar as consciências femininas para formá-las para uma vida doméstica. 

 

1.2.2 Elizabeth Teixeira 

Contar um pouco sobre a Elizabeth Teixeira é também contar sobre o latifúndio e 

contar sobre o papel da Ditadura Militar na zona rural, na Paraíba. Para nós, a memória 

mais dolorosa e ainda viva que podemos narrar. Eduardo Coutinho, cineasta brasileiro, 

que criou o roteiro do filme que conta sua história a partir das caravanas de cultura da 

UNE, decidiu chamar esta história de “Cabra marcado para morrer”.  

A própria Elizabeth está viva e como ela mesma disse que continuaria nas lutas 

mesmo numa vida marcada de mortes, nós preferimos colocar esta memória enquanto 

“Uma referência marcada de resistências”, pois, foi esta paraibana que começou 

resistindo ainda jovem quando decidiu casar mesmo com a proibição do pai e consequente 

exclusão da família.  

Resistiu inúmeras vezes quando a morte levou os seus filhos, quando a polícia 

invadiu sua casa, quando a fome a colocou de mãos atadas, quando a ditadura matou seu 

                                                 

60 Ibid., 2010. p. 8. 
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marido e seus companheiros de luta, quando esteve presa. Elizabeth resistiu quando teve 

que entregar-se a clandestinidade (1964), usando obrigatoriamente outro nome e ficando 

afastada por anos de sua família, amigos e de sua terra. Foi considerada como morta, até 

que reapareceu em 1981 com as regravações do filme de Eduardo Coutinho. É quem ainda 

resiste, pois, aos seus noventa e tantos anos é homenageada anualmente e faz de sua 

memória viva homenagem a todos e todas que morreram em luta. 

 A Ditadura Militar na Paraíba mobilizou grandes latifundiários e coronéis, 

destacamos entre eles Joacil de Brito Pereira e Agnaldo Veloso Borges, dois mandantes 

de crimes e torturas daquela época que ainda possuem em seu sobrenome a marca do 

poder e do coronelismo no estado. A partir do dia primeiro de abril de 1964 começaram 

imediatamente perseguições as lideranças populares paraibanas, sobretudo as da zona 

rural. Existem documentos historiográficos que contam como se deu a resistência de 

sindicatos e trabalhadores/as rurais sobretudo de Mari, Sapé e Rio Tinto, áreas onde 

camponesas e camponeses estavam organizados na conhecida “Ligas Camponesas”. 

O início da perseguição das Ligas Camponesas começa com o desaparecimento 

do Nego Fuba e de Pedro Fazendeiro, estes que foram levados para o Grupamento de 

Engenharia e depois para o 15ªRI e nunca mais encontrados: 

 

A violência e a tortura, entretanto, não foram usadas apenas contra os presos 

nos quartéis do Exército como forma de obter confissões e outras informações. 

A repressão passou a ser sistematicamente empregada no campo, tornando-se, 

desta forma, responsável pelo completo aniquilamento das Ligas Camponesas. 

Elas foram consideradas ilegais e suas principais lideranças foram presas, 

torturadas e, até mesmo, assassinadas, havendo, alguns, fugido para sobreviver. 

Os camponeses que participaram ou tiveram qualquer envolvimento com os 

movimentos reivindicatórios foram severamente perseguidos, punição pela 

ousadia de tentar subverter a secular ordem estabelecida no mundo agrário. A 

repressão e perseguição no meio rural não eram feitas apenas pela Polícia e 

pelo Exército, mas contou com a "generosa colaboração" dos capangas e das 

milícias particulares dos proprietários rurais que, assim, puderam acelerar o 

processo de expulsão dos camponeses sem contar com a menor resistência, em 

um contexto de total impunidade61. 

 

Nesta época o grupo de latifundiários que estavam à frente dos mandatos de 

execução com suas próprias milícias era conhecido como Grupo da Várzea, o mesmo que 

anos depois perseguiu os sindicalistas rurais e mandou assassinar em 1983 Margarida 

Maria Alves, liderança sindical de Alagoa Grande e anos depois (1991), dizem, também 
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 CITTADINO, Monique. O GOLPE DE 1964 E A INSTALAÇÃO DA REPRESSÃO NA PARAÍBA. p. 

10. 
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mandou executar Maria da Penha do Nascimento Silva e a professora feminista Elizabeth 

de Souza Lobo, na estrada, enquanto viajavam de carro para outra cidade para realização 

de uma palestra, o crime aconteceu dias antes de testemunharem no inquérito sobre o 

assassinato de Margarida. Ou seja, o grupo de milicianos e coronéis ainda tem seus locais 

de poder no Estado da Paraíba e em algumas cidades de estados fronteiriços. 

Lembremos que os parentes de Joacil ocupam cargos de poder no Estado, sendo 

um deles responsável por omitir a existência de grupos de extermínios que são parte de 

milícias armadas responsáveis pelo assassinato de vários camponeses e pelo assassinato 

de Manoel de Mattos, advogado popular perseguido por denunciar os grupos de 

extermínio das cidades de Pedras de Fogo (PB) e Itambé (PE), municípios que estão 

conectados pela fronteira dos Estados. 

Depois da morte de seu esposo João Pedro Teixeira, Elizabeth Teixeira segue 

como liderança das Ligas Camponesas, mas, nos piores anos, com medo da perseguição 

foge da Paraíba depois que os policiais invadiram sua casa e descarregaram tambores de 

gasolina para queimá-la e a seus filhos. Felizmente, neste dia, apenas um de seus filhos 

estava lá, então o coronel cancelou o ato dirigindo-se à casa do seu pai para realizar a 

ameaça. Depois de anos na clandestinidade, Elizabeth retorna e encontra seus filhos, 

consegue uma casa própria e continua sua vida, com memórias de perseguições e mortes, 

mas sendo colaboradora viva desta história de lutas. 

Mas estas mulheres, citadas por aquelas outras mulheres enquanto referências, não 

foram as únicas perseguidas pelo Estado, pelos latifundiários e suas milícias, temos 

também outras mulheres que foram silenciadas de forma cruel: 

 

Mulheres como Cândida Magalhães que participou dos primeiros movimentos 

feministas, foi presa durante a ditadura e trabalha(ou) na Secretaria de Política 

para Mulheres da Paraíba. Como Lourdes Meira que ligada ao PC do B também 

lutou contra a ditadura e hoje faz parte da União Brasileira de Mulheres e é 

uma das coordenadoras do Fórum das Mulheres da Paraíba. Mulheres como 

Maria do Carmo de Aquino – também conhecida como Maria Cuba, referência 

explícita as suas passagens por Cuba durante os anos 1970 – que criou a Liga 

Camponesa de Guarabira e foi presidenta da Associação das Ligas 

Camponesas do Brejo. Maria Cuba ou Maria del Cuba – como chamavam-na 

os companheiros cubanos - precisou exilar-se e só voltou ao Brasil pós–anistia. 

Ou ainda, mulheres como Valeria Resende: freira que abrigou e refugiou 

militantes perseguidos pela ditadura, na cidade de Guarabira e Isabel 

Cavalcante, advogada que defendeu os trabalhadores rurais frente aos 

latifundiários. Conduzida ao DOPS de Recife várias vezes, ainda nos anos da 

ditadura civil-militar criou o Centro de Direitos Humanos da cidade de 

Guarabira/PB. Acusada de comunista sofreu cerceamentos profissionais em 

função de sua trajetória de luta e militância. Mulheres como Ophélia Amorim, 

advogada paraibana que trabalhou na Superintendência da Reforma Agrária e 

participou da Liga Camponesa de Sapé e atualmente reside no interior do 
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estado de São Paulo. Lutou em defesa dos direitos trabalhistas, contra os 

abusos dos latifundiários, abusos que se intensificaram com o golpe civil-

militar. Seus vínculos políticos, o fato de advogar em nome dos trabalhadores 

rurais e a defesa da Reforma Agrária resultou na sua prisão logo após o golpe, 

em abril de 196462. (grifos no original) 

 

Essas e muitas outras mulheres fazem lutas e continuam resistindo neste estado 

marcado de mulheres para lutar, é por isso que no Brasil acontecem tantas mobilizações 

organizadas por mulheres, nas zonas rurais e nos centros urbanos, citamos como exemplo 

a mobilização que homenageia a paraibana sindicalista Margarida Maria Alves: a Marcha 

das Margaridas. 

 

1.2.3 As mulheres na política paraibana 

 

Além das mulheres que citamos acima, gostaríamos de apresentar um balanço 

sobre a participação das mulheres na política institucional do estado. Ressaltamos que a 

representatividade é um fator importante para que mais mulheres se coloquem ao desafio 

de seguir a carreira política, o qual não é o caminho mais óbvio para uma mulher muito 

menos uma profissão incentivada em sua formação social e familiar. Destacamos também 

que apenas depois da Lei de Cotas nº 9.504  (1997) de participação de mulheres nos 

partidos políticos, legislação recente, que acontece um aumento significativo de 

participantes, no entanto, nem sempre ela é consubstancial. Isso porque, tornando-se 

obrigação, em alguns casos, as mulheres são inseridas para aumentar o número de votos 

da legenda e até para que se ganhe visibilidade, algo automático visando o objetivo 

eleitoral. 

No entanto, dentro deste contexto também vemos figuras políticas que encabeçam 

as lutas pelos direitos das mulheres e que possuem uma base política de formação 

consciente que parte de um trabalho junto aos movimentos de mulheres, isto podemos 

identificar a partir de plataformas que tem a real preocupação de modificar as políticas 

públicas voltadas para este sexo tão excluído, não apenas as candidatas eleitas, sobretudo 

as mulheres feministas que ocupam cargos em Secretarias, como é o caso de uma das 

narradoras que foi apresentada nos capítulos anteriores.  
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 ROSA, Susel Oliveira da. Mulheres versus ditadura, latifúndio e misoginia na Paraíba. Estud. sociol. 

Araraquara, v.20, n.39, p.309-324, jul.-dez. 2015. P. 314.  
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Também pelo movimento não ser obrigatoriamente restrito aos espaços 

institucionais, a representatividade nestes espaços fomenta a participação de mulheres em 

movimentos políticos sociais populares feministas, ou não, devido ao exemplo de 

rompimento que encoraja outras mulheres a optarem por outras ocupações durante suas 

trajetórias. Os motivos já são muitos, o esforço do sistema capitalista-racista-patriarcal 

em excluir todas da vida social, sobretudo pública, as move cada vez mais ao confronto. 

Observamos também pelos números crescentes de trabalho extra doméstico a 

maior inserção da mulher no espaço público, o que possibilita que algumas se destaquem 

do destino exclusivamente “do lar”, mesmo dentro das contradições de trabalho no 

capitalismo que as coloca num patamar de inferioridade de salários e de renda. E essa 

inserção também é política, pelo fato do trabalho ser uma conquista para muitas e pela 

possibilidade de inserção em sindicatos, já que todos esses espaços reproduzem os 

padrões normativos que as submetem ao poder patriarcal do Estado, patrão ou marido. 

O fato é que mesmo antes de conquistarem o direito ao voto as mulheres estavam 

envolvidas na política, tanto nos bastidores da política de gestão estatal quanto nos 

movimentos sociais, como se aplica o caso de Anayde Beiriz. Na Revolta de Princesa, 

que acontece depois do início do governo de João Pessoa, quando as classes opositoras à 

recém instaurada reforma tributária, já se registra a participação de mulheres quando o 

candidato lança em 1929 sua candidatura ao lado de Getúlio Vargas. 

Depois da Revolução de 1930 que teve como estopim o caso já comentado que 

envolvia Anayde Beiriz, João Dantas e João Pessoa, o governo Getulista estendeu o 

direito ao voto às mulheres com um novo Código Eleitoral63: 

 

Tal conquista deve ser atribuída, entre outros fatores, à mobilização das 

mulheres em organizações femininas e à perseverança e ousadia de algumas, 

individual e solitariamente. O crescimento do engajamento político das 

mulheres refletiu-se na Paraíba, na fundação da Associação Parahybana pelo 

Progresso Feminino – APPF, em fevereiro de 193364. 

 

                                                 

63 “A intensa campanha em prol das reformas eleitorais que eliminassem as distinções de sexo seria 

escolhida pela revolução de 1930. (...) A constituição de 1934, cujo anteprojeto foi elaborado com a 

colaboração de duas mulheres, consagraria, definitivamente, em seu artigo 108 o voto feminino. Terminada, 

assim, a luta vitoriosa das sufragistas, as associações feministas brasileiras, sobretudo através de suas 

representantes no poder Legislativo, intensificavam sua atuação, tendo em vista obter legislação 

conveniente sobre o trabalho feminino e de proteção à maternidade e à infância”. (SAFFIOTTI, 2013, P. 

365-366). 
64 RABAY, Gloria Freire. Carvalho, Maria Eulina Pessoa. Participação da mulher no Parlamento Brasileiro 

e Paraibano. ORG & DEMO, Marília, v. 12, p. 81-94, jan.-jun., 2011. p.83. 
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O direito ao sufrágio feminino, quando da elaboração da primeira Constituição da 

República, foi rejeitado por acreditar-se que a mulher não fazia parte da categoria de 

cidadã brasileira, seria a ideia que prevalecia desde os anos 1920. Na contramão deste 

entendimento temos o marco revolucionário, à época, que aconteceu no Rio Grande do 

Norte quando o presidente do estado sanciona a lei que permite a participação feminina: 

 

 Como a Câmara Legislativa potiguar estivesse elaborando a lei eleitoral do 

Rio Grande do Norte, a fim de adaptá-la às reformas introduzidas na 

Constituição em 1926, Juvenal Lamartine fez incluir, no artigo 77 das 

disposições gerais, o seguinte dispositivo: “No Rio Grande do Norte, poderão 

votar e ser votados, sem distinção de sexo, todos os cidadãos que reunirem as 

condições exigidas por esta lei”. Sancionada a lei n.660, pelo então presidente 

do estado do Rio Grande do Norte Dr. José augusto Bezerra de Medeiros, ainda 

em 1927, verificam-se os primeiros alistamentos femininos, atingindo um total 

de 20 até fevereiro do ano seguinte65.  

 

Verifica-se que apesar de não haver uma repercussão homogênea no território 

brasileiro, os movimentos de mulheres tiveram conquistas significativas, logo, o exemplo 

nordestino da terra potiguar gera intensas campanhas que mobilizam não só mulheres, 

todas e todos pelo fim das distinções de sexo, culminando na Constituição de 1934:  

 

A constituição de 1934, cujo anteprojeto foi elaborado com a colaboração de 

duas mulheres, consagraria, definitivamente, em seu artigo 108 o voto 

feminino. Terminada, assim, a luta vitoriosa das sufragistas, as associações 

feministas brasileiras, sobretudo através de suas representantes no poder 

Legislativo, intensificavam sua atuação, tendo em vista obter legislação 

conveniente sobre o trabalho feminino e de proteção à maternidade e à 

infância66.  

 

Depois do período de Vargas que acontece sem eleições de 1937 até 1945, 

aconteceram as eleições para a constituinte de 1946 em que nenhuma mulher foi eleita, 

mas registramos que duas paraibanas concorreram. Foram candidatas67 Neusa Vinagre de 

Andrade, do Partido Democrático Cristão (PDC) e Luzia Ramalho Clerot, do Partido 

Comunista do Brasil (PCB).  

Já na primeira eleição estadual, pós período Varguista, Maria Augusta de Oliveira 

(PCB) foi a única mulher que disputou o parlamento em 1947 não saindo vitoriosa. Esta 

mulher também participou da Aliança Nacional Libertadora (ANL), foi fundadora de 

movimentos de mulheres em João Pessoa (PB), participou do Grupo de familiares de 

                                                 

65 SAFFIOTTI, 2013, p. 363. 
66 Ibid., 2013, p. 365-366. 
67 Dados retirados das pesquisas realizadas pela Professora Dra. Glória Rabay e dos sítios oficiais do 

Tribunal Regional Eleitoral <http://www.tre.gov.br> e Tribunal Superior Eleitoral <www.tse.gov.br>.  
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presos políticos, do Comitê brasileiro pela anistia e do Movimento Feminino pela 

Anistia68. Nas eleições entre 1945 e 1962, temos o mesmo quadro: 

 

Na Paraíba, no âmbito estadual, a representação feminina, no período, foi um 

pouco mais expressiva. Em 1950, num universo de 184 candidatos, disputaram 

uma vaga na Assembleia Estadual da Paraíba suas mulheres: Maria Dulce 

Barbosa e Dolores Coelho Cavalcanti – sem sucesso. Nas eleições seguintes, 

em 1954, 16 mulheres em todo o país disputaram uma vaga e sete foram eleitas; 

na Paraíba, Estela Fonseca de Lima Freire se candidatou pelo PTB, 

concorrendo com 150 homens, sem êxito. Em 1958, 39 mulheres concorreram 

em todo país, sendo duas eleitas; para a Assembleia Legislativa da Paraíba 

apenas Clécia Simões Lopes se candidatou entre 181 homens e não foi eleita. 

Em 1962, o número de mulheres disputando vaga nas assembleias estaduais 

cresceu em todo país: ao todo foram 92 candidatas, das quais 11 se elegeram; 

na Paraíba, novamente, apenas uma mulher disputou vaga (novamente sem 

êxito) para a Assembleia Estadual num universo de 157 homens: Elizabeth 

Altina Teixeira, filiada ao Partido Socialista Brasileiro (PSB)69. 

 

Elizabeth Teixeira mesmo com grande relevância política e portando-se à época 

enquanto uma das principais lideranças do movimento camponês do estado também não 

conseguiu eleger-se. Vemos neste curto histórico, anterior à Ditadura Militar, uma 

resistência cultural à participação das mulheres no mundo político. Por outro lado, 

também assistimos a resistência de mulheres que não desistiram da agenda eleitoral 

mesmo com um cenário que poderia desmotivar. 

As leis não foram suficientes para quebrar a cultura patriarcal secular que 

demonstra características mais fortes na cultura nordestina, esta que estava distante do 

eixo Sul-Sudeste, onde chegavam as primeiras ideias de modernização cultural e 

apresentavam outros tipos de resistências, sobretudo à inserção da mulher no contexto de 

trabalho industrial (o que ainda se mantém). 

Por isso, os anos sob a Ditadura Militar, sobretudo os anos de 1970 foram 

marcados por movimentos de feministas que lutavam pelo reconhecimento da igualdade, 

que questionavam também o domínio masculino sobre a construção política. “O privado 

é político” torna-se um slogan de campanhas em que as mulheres começam a reivindicar 

seu espaço de fala, formando movimentos auto-organizados constituídos apenas por 

mulheres, baseados na construção e luta por direitos coletivos que tem um sujeito político 

definido portador de demandas. 

Assim, nesse movimento de formação da consciência militante feminista as 

mulheres se percebem e se constituem como sujeito político em prol da 

                                                 

68 RABAY, Gloria Freire. Carvalho, Maria Eulina Pessoa. Participação da mulher no Parlamento Brasileiro 

e Paraibano. ORG & DEMO, Marília, v. 12, p. 81-94, jan.-jun., 2011. 
69 Ibid., 2011. p. 85. 
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transformação radical das relações sociais desiguais de sexo e “raça” e pelo 

fim das relações de classe. Em outras palavras, com a formação da consciência 

militante feminista, as mulheres percebem que a sua autonomia e liberdade 

demandam a luta contra uma estrutura de relações sociais de apropriação e 

exploração70.  

 

Após o golpe militar de 1964, apenas dez anos depois, em 1974 as mulheres 

paraibanas voltaram a disputar a Assembleia Legislativa do estado, foram a Maria 

Barbosa (MDB) e a Ofélia Gondim (ARENA), todas derrotadas. Mas as mulheres não 

foram interrompidas pelos anos da Ditadura, continuaram resistindo e participando de 

grupos políticos mistos e auto organizados: 

 

Na Paraíba, a exemplo do que ocorria em todo o país, nos fins da década de 

1970, foi criado o Movimento Feminino pela Anistia. Embora não fosse 

formado apenas por mulheres, deu origem em 1978, ao primeiro grupo 

feminista no estado: o Centro da Mulher de João Pessoa, mais tarde 

denominado Grupo Feminista Maria Mulher, na onda desencadeada pelos 

eventos de 1975, o Ano Internacional da Mulher, instituído pela Organização 

das Nações Unidas – ONU. 

No âmbito estadual, no mesmo ano (1978), 20 mulheres obtiveram vitória em 

todo o país. Na Paraíba duas mulheres – Ana Lúcia Ribeiro Coutinho e 

Magdalena Alves Rodrigues – concorreram sem êxito, à Assembleia Estadual, 

num universo de 80 homens. 

Apesar de ausentes na política formal, na década de 1970, as mulheres 

participavam ativamente de movimentos sociais e organizações de base, na luta 

pela melhoria da qualidade de vida, em um contexto em que Lúcia Avelar 

(1987) denominou de participação política ad hoc: um ativismo urbano, 

geralmente situado fora da hierarquia da política institucionalizada, 

evidenciado em atividades políticas auto orientadas, não estruturadas e de curta 

duração, em ação direta objetivando influenciar as políticas públicas71. 

 

 Esta movimentação resultou em consequências positivas na reabertura política dos 

anos 1980, os movimentos sociais em geral e os feministas conseguiram inserir suas 

reivindicações nas plataformas políticas eleitorais e as mulheres ganharam maior espaço72 

no cenário político institucional em nível nacional. Depois do encerramento do golpe 

militar, com a redemocratização, foram eleitas as primeiras governadoras estaduais 

                                                 

70 CISNE, 2014, p. 155. 
71 Rabay, Gloria Freire. Carvalho, Maria Eulina Pessoa. Participação da mulher no Parlamento Brasileiro e 

Paraibano. ORG & DEMO, Marília, v. 12, p. 81-94, jan.-jun., 2011. p. 87. 
72 “Paulatinamente começa a crescer o número de mulheres no parlamento, o número de candidatas se 

amplia, mas as dificuldades de acesso as mulheres ainda são muitas, é necessário lutar contra a cultural 

patriarcal que determina às mulheres os espaços privados, e não as prepara para atuar nos espaços público, 

o qual é essencialmente masculino. É necessário romper as barreias internas dos partidos, procurados em 

garantir espaços para os seus antigos dirigentes, o boicote, o descredito, a indiferença da militância, a falta 

de confiança do eleitorado, condicionado por velhos preconceitos, as dificuldades financeiras que o alto 

custo das campanhas eleitorais proporciona e muitos outros obstáculos que atuam para manter as mulheres 

alijadas do poder político formal”. (COSTA, 1998, p. 133) 
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mulheres, com agendas que criaram as primeiras políticas públicas especiais para as 

mulheres, como os Conselhos de Direitos da Mulher e as Delegacias Especializadas.  

 Em 1982, Vani Braga concorreu a Assembleia Legislativa da Paraíba e conquistou 

seu pleito pelo PDS, já em 1986 ela foi reeleita pelo PFL junto a Geralda Medeiros 

(PMDB). Vani foi reeleita em 1990 pelo PDT e a Terezinha pessoa pelo PFL, num 

contexto em que nacionalmente neste mesmo ano 29 mulheres foram eleitas para a 

Câmara Federal. E na Paraíba os número continuam crescendo, quando em 1994 teve 

Nadja Palitot (PDT) como candidata – não eleita – para o cargo de deputada federal, com 

mais quatro candidatas eleitas para Assembleia do Estado, com, pela primeira vez, a 

Paraíba lançando candidatas mulheres para o governo do Estado e para o Senado: Lúcia 

Braga (PDT) e Francisca Zenaide (PCdoB), respectivamente. 

 Em 1997 entrou em vigor a Lei de Cotas (Lei 9.504/97) criada pela Deputada Marta 

Suplicy (PT), que vigora até hoje com estipulação obrigatória mínima de 30% do número 

de vagas de cada partido para mulheres. Depois desta Lei, observamos na Paraíba em 

1998 sete mulheres eleitas para a Assembleia Estadual. Nas eleições consequentes, em 

2002, foram seis vitoriosas para este cargo. Já em 2006, assistimos ao crescimento de 

candidaturas de mulheres paraibanas para as eleições em todos os níveis, o que é bastante 

significativo mesmo que a maioria não tenha logrado êxito: 

 

Na Paraíba, em 2006, foram 25 candidatas: uma para o Governo Estadual, seis 

para a Câmara Federal e 18 para a Assembleia Legislativa, sendo que, destas 

últimas, quatro conquistaram mandato, dentre as quais três foram reeleitas 

consecutivamente (Francisca Motta, Olenka Maranhão e Iraê Lucena), uma 

retornou após um intervalo de um mandato (Socorro Marques) e outra, Nadja 

Palitot, ficou na primeira suplência. Para a Câmara Federal não se elegeu 

nenhuma das seis candidatas paraibanas73. 

 

 Com ou sem as leis, com ou sem a interrupção democrática sob o regime ditatorial, 

o que acontece é que sem mudanças estruturais antipatriarcais, antirracistas e 

anticapitalistas as mulheres não conseguirão alcançar a igualdade. Mesmo com a 

insignificativa participação na política institucional, em termos numéricos, todas as 

mulheres participaram da construção social brasileira, ou com suas rupturas, ou com a 

sua necessidade de adaptar-se aos processos produtivos.  

As mulheres estão junto a movimentos populares, movimentos de igrejas, 

                                                 

73 RABAY, Gloria Freire. Carvalho, Maria Eulina Pessoa. Participação da mulher no Parlamento Brasileiro 

e Paraibano. ORG & DEMO, Marília, v. 12, p. 81-94, jan.-jun., 2011. P. 90. 
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movimentos isolados e fazem seus próprios movimentos cotidianos que são exemplos de 

resistências, vidas que quando narradas revelam a persistência em resistir para ser mulher 

e conquistar o espaço social que desejam ocupar. Algumas mulheres, como Margarida e 

Elizabeth, conseguiram romper o anonimato que o cotidiano impõe e silencia, por 

exemplo, participando da política num difícil momento político e revelando por suas 

personalidades o caráter coletivo de suas lutas por justiça social.  

 Percebemos que há um contraste entre as demandas sociais e a inserção das mulheres 

na política, afinal, ainda enfrentamos desafios similares àqueles dos anos 1920 que 

perduram na consciência social mas não impedem que as consciências feministas surjam 

e rebelem-se. Mesmo com o sufrágio feminino, mesmo quando os partidos políticos são 

obrigados a aceitar mulheres em seus quadros, quando são aplicadas as cotas para 

participação eleitoral, percebemos que a necessidade de conquistar votos se aplica mais 

do que a necessidade de desestruturar o patriarcado. 

 Afinal, não só nos partidos, mas sobretudo neles, também nos movimentos sociais 

populares que demandam a transformação da sociedade as mulheres enfrentam desafios 

para sua participação ativa que se diferem e que não encontram nesses espaços o apoio e 

o suporte necessário para que possam dar continuidade ao seu trabalho político sem 

interrupções. Como crescem os desafios e a o número de mulheres nos espaços 

estritamente reconhecidos como espaços políticos, acreditamos que os mecanismos de 

rompimento inventados a partir de suas próprias experiências consigam apontar as 

ferramentas que serão colocadas para superação destes atuais desafios.   

 

A experiência da atuação na esfera pública e a comprovação de suas 

possibilidades como agentes políticos abrem para essas mulheres, um 

horizonte a descobrir. A consciência de sua subordinação, e com ela o desejo 

de mudar, de transformar sua vida e as relações sociais e afetivas nas quais está 

envolvida, começa a ser uma presença em seu cotidiano74. 

  

 Paramos por aqui nas exemplificações, deixando em aberto os dados das eleições de 

2010 e 2014, visto que, achamos bastante significativo até o momento apresentar que 

independente das classes sociais e partidos políticos, estas mulheres representam um 

rompimento na cultura paraibana que é marcada pelos conflitos entre os importante 

sobrenomes e que tem uma cara notoriamente masculina em sua história. 

                                                 

74
 COSTA, 1998, p. 226.  
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 A partir daqui e no momento adequado desde capítulo, trataremos sobre a relevância 

de em 2010 o Brasil eleger pela primeira vez uma mulher como presidenta. A qual sofreu 

em todo o seu período de trabalho ataques misóginos de grupos conservadores, os quais 

levaram o país à uma crise política, econômica e social resultando em um Golpe que 

impediu que esta mulher terminasse o seu segundo mandato.  

 Quando as mulheres avançam, o patriarcado, o capitalismo e o racismo retrocedem – 

como dizem os grupos políticos feministas, tal qual a MMM. E foi assim que os maiores 

avanços na produção de políticas públicas federais para mulheres, LGBTs e negros/as, 

criados sob o governo de uma mulher, hoje são alvo de ataques pelos mesmos grupos 

políticos conservadores que destituíram a primeira presidenta do Brasil. 

 

1.3 Conjuntura de conservadorismo e perdas de direitos 

 

A Constituição de 1988 nasce em meio a contradições econômicas, políticas e 

sociais. O Brasil estava adequando-se ao neoliberalismo, por isso, enquanto alguns artigos 

da nova Carta trazem o conteúdo garantista (como o art. 5º), outros, como o art. 170, 

abriam-se ao liberalismo econômico.  

No momento político que se criou a Assembleia Constituinte, de 198775, que 

originou a CF de 1988, não havia preocupação com a política de igualdade entre sexos 

por parte dos poderes políticos institucionais. Exemplificamos isso com o fato de que dos 

594 parlamentares constituintes apenas 26 eram mulheres, uma proporção absurda com 

visível exclusão do segmento feminino76. 

                                                 

75 Segundo o relatório da Constituinte, da época, apresentam-se os seguintes partidos como representantes 

da pluralidade de ideais que foram votados para decidir os rumos da CF de 1988: “As eleições para a 

Constituinte realizaram-se em 15 de novembro de 1986 com a participação de nada menos que 30 partidos. 

Foram eles: PDS - Partido Democrático Social, PDT - Partido Democrático Trabalhista, PT - Partido dos 

Trabalhadores, PTB - Partido Trabalhista Brasileiro, PMDB - Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro, PPB - Partido do Povo Brasileiro, PDC - Partido Democrata Cristão, PMC - Partido 

Municipalista Comunitário, PTN - Partido Trabalhista Nacional, PH - Partido Humanista, PSC - Partido 

Social Cristão, PL - Partido Liberal, PCB - Partido Comunista Brasileiro, PC do B - Partido Comunista do 

Brasil, PFL - Partido da Frente Liberal, PMB - Partido Municipalista Brasileiro, PN - Partido Nacionalista, 

PTR - Partido Trabalhista Renovador, PLB - Partido Liberal Brasileiro, PASART - Partido Socialista 

Agrário e Renovador Trabalhista, PCN - Partido Comunitário Nacional, PNR - Partido da Nova República, 

PMN - Partido da Mobilização Nacional, PS - Partido Socialista, PRT - Partido Reformador Trabalhista, PJ 

- Partido da Juventude, PND - Partido Nacionalista Democrático, PRP - Partido Renovador Progressista, 

PDI - Partido Democrático Independente, PSB - Partido Socialista Brasileiro. Desses partidos, apenas 13 

conseguiram eleger um ou mais representantes.”. 
76 A informação pode ser encontrada nos arquivos do sítio online da Câmara, que traz a lista dos deputados 
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Na Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, na 

Constituinte de 1987, sob a Presidência do constituinte João Menezes, estavam presentes 

4 mulheres entre 59 assentos. Nos relatos desta mesa de discussão percebemos que as 

falas dos homens além de predominarem alongam-se por mais tempo, além de que, as 

discussões eram genéricas, sobre uma falsa igualdade.  

Não por menos, a constituinte Anna Maria Rattes diz num discurso: “veja se as 

mulheres têm a oportunidade de se candidatar? A vida pública, até hoje, foi feita para os 

homens.”77 E em resposta um constituinte, Sr. Farabulini Junior, cortou o seu 

questionamento sobre a participação das mulheres na política com o seguinte tom: 

“Permita-me. Não vamos aqui examinar se somos homens ou mulheres.” E o tema da 

participação das mulheres na política cessou sem maiores discussões como se fosse algo 

secundário ou indiferente à criação de uma nova constituição. 

Em outra discussão sobre os direitos reprodutivos da mulher entrou em discussão 

a responsabilidade civil sobre o nascituro e sobre os casos legais de aborto. Esta discussão 

apesar de ganhar enfoque maior dos deputados e das deputadas constituintes, novamente, 

teve predomínio de argumentações masculinas. Sem eco em sua defesa, a deputada 

constituinte Anna Maria Rattes enfoca o debate sobre a decisão da mulher sobre seu 

próprio corpo com a seguinte resposta ao constituinte Costa Ferreira: “Permita-me, 

Excelência. Não cabe a ela, só cabe a ela. Existem no Brasil, milhares e milhares de 

mulheres que morrem porque fazem aborto com talo de couve. V. Exª, sabia disto? Que 

lei vai impedir isto?”. 

Ignorando completamente o debate central da questão da saúde da mulher, da 

vida de milhares de mulheres, o deputado constituinte apenas argumenta com base na 

penalização do aborto. Com coragem a constituinte, única mulher no debate, responde:   

 

“E essa mulher vai ser criminalizada por isso? (...) deveriam ser criminalizadas 

as pessoas que provocam esses abortos em mulheres de classe alta, em clínicas 

de luxo. Essas deveriam ser penalizadas. Mas, neste caso, aqui se penalizará a 

pobre mulher de classe baixa, que não tem o que comer, que tem de usar talo 

de couve para fazer aborto. Uma mulher que chega a fazer um aborto está na 

última instância de sua condição (...)”. 

                                                 

constituintes: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/25-

anos-da-constituicao-de-1988/constituinte-1987-1988 . Acesso em julho de 2017. 
77 Ata da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, na Constituinte de 

1987, sob a Presidência do constituinte João Menezes, Assembleia Nacional Constituinte, 

<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/25-anos-da-

constituicao-de-1988/constituinte-1987-1988 >, acessado em julho de 2017. 
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As principais questões que dizem respeito à mulher foram ignoradas e estendem-

se no decorrer dos anos sob a negação patriarcal do estado brasileiro sobre o direito da 

mulher sobre seu próprio corpo. Entender a formação da nossa atual Constituição é 

importante, para reconhecer a importância dos movimentos de mulheres, também 

perceber que as mulheres mesmo que afastadas deste processo político 

institucionalmente, fizeram parte de outras movimentações políticas a fim de conquistar 

as suas pautas, criando potenciais instrumentos para garantia da maior participação 

política de mulheres. 

Desde a CF, as políticas de inclusão das mulheres na política se limitaram a 

regulamentação das eleições quanto a porcentagem das vagas de cada partido e coligação. 

A Lei nº 9.100 de 1995 é um exemplo que estabeleceu o número mínimo de 20% de vagas 

ocupadas por mulheres, já em 1997 a nova Lei 9.504 estabeleceu que o mínimo seria 30% 

e o máximo de 70% para cada sexo.  

São pequenos avanços que, no entanto, não estabeleceram uma sanção aos 

partidos que não cumprem o mínimo e nem reservaram um fundo financeiro para criação 

de programas que incentivem a participação da mulher na política. 

Esses avanços pouco significaram dentro do plano prático. Acontece que não se 

interfere na mudança da realidade a partir da definição de novos direitos numa reforma 

constitucional, quando, ao mesmo tempo, não se criam mecanismos para absorver a 

demanda para a participação popular. Para as mulheres, essa realidade de exclusão na 

participação política dá-se pela construção social de seu papel na história de dominação 

pelo patriarcado78.  

Nas palavras de Maria Julia, militante da Marcha Mundial das Mulheres 

(MMM), patriarcado é: 

Trata-se de um sistema que estabelece uma relação antagônica entre homens e 

mulheres, colocado-as como subalternas aos primeiros. Organiza a sociedade 

e o Estado ao redor da superioridade masculina. Essa superioridade e o 

domínio masculino se dão em todos os âmbitos (econômico, político e 

cultural), e em todas as relações sociais (família, comunidade, instituições etc); 

é pilar, portanto, da forma como se organiza nossa sociedade, desde o Estado 

até os padrões de sexualidade. (...) Baseia-se, ainda, em uma construção social 

do corpo que objetifica as mulheres, justificando a violência e a apropriação 

do seu corpo por parte dos homens – como a prostituição, por exemplo79.  

 

                                                 

78Patriarcado, de modo genérico, significa a dominação masculina sobre as mulheres, na formação social 

em que os homens concentram o poder.   
79 MONTERO, 2014 
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O sistema patriarcal foi inserido no Estado masculino, logo, o direito sempre foi 

heteronormativo, ora excluindo a mulher da vida social, ora corroborando na construção 

de um “dever-ser” feminino totalmente voltado às obrigações do lar, do respeito ao 

marido/pai e do patrão. 

É significante apenas às mulheres o patriarcado interferir na construção histórica 

do que são espaços femininos. Isso contribui para que nos dias de hoje as mulheres ainda 

desempenhem atividades voltadas ao cuidado.  

Por muito tempo a forma de organização do tempo das mulheres sobre suas vidas 

passava apenas por dois ponteiros: o da reprodução (ter filhos) e o do trabalho doméstico 

(para o homem provedor do lar). Hoje, com a entrada das mulheres no mercado de 

trabalho, o tempo da organização social mudou.  

As mulheres competem com os homens por vagas de trabalho e também por 

espaço e participação política. Nesta competição, elas fazem parte de um grupo que há 

anos é excluído da tomada de decisões, restando a elas o papel de obediência e aceitação.  

Exemplificamos isto citando que o sufrágio para participação nas votações eleitorais, para 

as mulheres brasileiras só foi possível no ano de 1932, através do Decreto nº. 21.076, sob 

o governo de Getúlio Vargas, mas, com a participação feminina não-obrigatória e para os 

demais, homens, com mais de 21 anos, o voto era obrigatório. Hoje, quase inexistem 

mecanismos de participação da mulher na política para além da votação. 

Para aprofundar esta discussão, percebemos o quanto é necessário caracterizar a 

cena política brasileira para evidenciar os personagens políticos que participam do 

momento mais conservador vivido desde a ditadura de 1964.  

Entendemos que neste espaço de tempo os retrocessos desta conjuntura 

confundem-se e retroalimentam-se, na medida em que o neoliberalismo e o 

conservadorismo avançam entrelaçados através da consolidação de atos políticos, 

econômicos e sociais amparados pelo Poder Legislativo. 

Representantes ruralistas, religiosos e militares compõem parte do Senado Federal 

e da Câmara dos Deputados, dentre outros segmentos conservadores, identificados pelo 

reacionarismo às pautas dos movimentos sociais populares, principalmente aquelas que 

questionam o tradicional modelo familiar heterossexual, branco e liberal. 

Na cena da Câmara dos Deputados80, a partir dos dados levantados pelo 

                                                 

80
 “O Congresso eleito em 2014, renovado em 46,78% na Câmara e em 81,48% em relação às vagas em 

disputa no Senado, é pulverizado partidariamente, liberal economicamente, conservador socialmente, 
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Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), está a bancada 

conservadora que é composta por 251 deputados, entre eles fortes representações dos 

evangélicos (Marcos Feliciano, PSC-SP), dos ruralistas (Luiz Carlos Heinze, PP-RS), dos 

militares defensores do regime ditatorial (Jair Bolsonaro, PP-RJ). Também estão 

presentes, “fechando” a ampla maioria, os grandes empresários brasileiros. 

Neste momento, discutiremos a amplitude que essa ideologia conservadora toma 

quando são considerados os aspectos do patriarcado no envolvimento Estado-

neoliberalismo-patriarcado81. 

Os projetos legislativos (decretos, portarias etc.) apresentados nestes últimos anos 

têm significativamente o objetivo de limitar os direitos sexuais e reprodutivos das 

mulheres, não reconhecendo a participação de LGBTs na sociedade, perpetuando um 

padrão heterossexual de núcleos familiares e eliminando a possibilidade da discussão do 

gênero do âmbito político e educacional82.  

Iniciemos pelo PL 6.583/2013, o Estatuto da Família, proposto em outubro de 

2013 pelo Dep. Fed. Anderson Ferreira (PR-PE), empresário e evangélico. O referido 

estatuto tem por objetivo instituir apenas o reconhecimento legal de união estável formada 

no modelo heterossexual tradicional. Vejamos: “Art. 2º: Para os fins desta Lei, define-se 

entidade familiar como o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma 

mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes” (grifo nosso). 

Nas palavras do proponente, em sua justificativa ao projeto, temos as mesmas 

palavras que são:  

 

(...) Primeiro propugna duas ideias: o fortalecimento dos laços familiares a 

partir da união conjugal firmada entre o homem e a mulher, ao estabelecer 

o conceito de entidade familiar; a proteção e a preservação da unidade 

familiar, ao estimular a adoção de políticas de assistência que levem às 

residências e às unidades de saúde públicas profissionais capacitados à 

orientação das famílias (Brasil, 2013) (grifo nosso). 

 

Esta é uma das tentativas de institucionalizar um conceito restritamente liberal e 

                                                 

atrasado do ponto de vista dos direitos humanos e temerário em questões ambientais”. (2014, DIAP) 
81

 Nestes termos, entende Souza (2015) que, o regime de capitalismo neoliberal, acentuado com a erupção 

do colapso do sistema financeiro global em 2008, tem intensificado as normas e os papéis pré-existentes e 

polarizados de género (...) retrocesso nas políticas de relações de igualdade de género, inclusivamente na 

construção das instituições sociais.  
82

 Ressaltando que a maior parte do fundamentalismo religioso que implica na defesa desses modelos 

resulta também no constrangimento àquelas e àqueles que não seguem esta imposição heteronormativa, 

influenciando discursos de ódio, como não menos, incitando agressões e homicídios a mulheres e LGBTs. 
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heterossexual83 de família, excluindo uma numérica lista de possibilidades de modelos 

afetivos, que nos dias atuais são considerados de um modo amplo como ‘família’, 

incluindo as mulheres, chefes de família, solteiras e mães, as quais não possuem vínculo 

“afetivo” ou “familiar” com algum homem. Estas já estariam automaticamente excluídas 

da amplitude de proteção deste Estatuto. O projeto, que não foi alterado, aguarda 

encaminhamento para ser votado no Senado. 

No mesmo sentido, e por não aceitar a diversidade de relações entre os sexos, o 

pastor e empresário Dep. Fed. Marco Feliciano (PSC-SP)84 propôs o Decreto Legislativo 

637/2012, que vai de encontro e tem por objetivo susta a decisão do Superior Tribunal 

Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, que reconhece como entidade 

familiar a união entre pessoas do mesmo sexo. 

A sua justificativa, baseada na defesa da “família”, em suas próprias palavras:  

 

Somente duas pessoas de sexo diverso podem constituir a “união estável” 

reconhecida pela nossa Carta Magna. A menos que se reformasse a 

Constituição, os militantes homossexualistas jamais poderiam pretender o 

reconhecimento da união estável entre dois homossexuais ou entre duas 

lésbicas. Isso é o que diz a lógica e o bom senso. (BRASIL, 2012) (grifo 

nosso) 

 

É a defesa do §3º, do artigo 226, da Constituição Federal, do que se trata esse 

destaque, no entanto o que se defende é a construção de um artigo realizado por homens 

na Assembleia Constituinte de 1988, ressaltando que o mesmo parágrafo foi defendido 

pelo Bispo Roberto Augusto85 e não por princípios de um estado laico. 

Insatisfeito, o Deputado acusou de “golpe” a atitude do Supremo Tribunal Federal 

em reconhecer a união homoafetiva, como também alertou que o “Estado brasileiro 

perdeu a segurança jurídica” diante de uma defesa de “ideologia” que afundou todo o 

sistema jurídico em “areia movediça”86. E, ao passo que considera inaceitável a “entidade 

                                                 

83
 O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, em 2011, a união estável para casais do mesmo sexo. O 

STF, a quem cabe interpretar a Constituição Federal e a Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

de 2013, proibiu que cartórios de todo o Brasil se recusasse a celebrar casamentos civis de casais do mesmo 

sexo. 
84 Outra proposta polêmica do Deputado foi a “Cura Gay”, votada a portas fechadas, arbitrariamente, 

quando presidiu a Comissão de Direitos Humanos em 2013. 
85

 Bispo Roberto Augusto também foi o primeiro deputado federal constituinte, foi vice-reitor da Faculdade 

Teológica Universal do Reino de Deus, Professor de Evangelismo na Mesma Faculdade. 
86 Em sua defesa de proposta de Decreto Legislativo, o deputado Marco Feliciano utiliza quatro referências 

bibliográficas, uma delas é o seguinte sítio 

católico<http://blog.cancaonova.com/felipeaquino/2011/05/18/a-corte-constitucional-francesa-e-

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/196612-RECONHECIMENTO-DA-UNIAO-DE-HOMOSSEXUAIS-PELO-STF-DIVIDE-OPINIOES-NA-CAMARA.html
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familiar homossexual”, defende a utilização das Forças Armadas como meio de se 

cumprir a Constituição Federal: “caso o poder violador – no caso, o Judiciário – se recuse 

a admitir a sustação de sua decisão por parte do Congresso, este poderá servir-se das 

Forças Armadas, conforme estabelecido no artigo 142 da Constituição” (BRASILIA, 

2012). Encerra a defesa do Decreto-Legislativo alertando que se o Poder Legislativo não 

frear o Poder Judiciário “chegará o momento em que este Congresso poderá ser fechado, 

deixando a onze Ministros – nenhum deles eleitos pelo povo – a tarefa que hoje nos 

compete de elaborar leis” (BRASILIA, 2012). Percebemos que o discurso religioso e 

tautológico do pastor e Dep. Marco Feliciano não se preocupa em construir bases sólidas 

e realistas para ancorar seus argumentos, é uma pura defesa conservadora, um 

reacionarismo. 

Em continuidade ao discurso conservador em defesa da “família”, apresentamos 

o Estatuto do Nascituro, um antigo projeto apresentado em 2007 e ressuscitado neste 

momento oportunamente conservador pelo atual presidente da Câmara dos Deputados, 

Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Economista, radialista e evangélico87, o Deputado foi 

relator do PL 478/2007, que tem por objetivo criar direitos para o “nascituro”; o que gera 

repercussões e retrocessos que vão além dos que confrontam a autonomia reprodutiva das 

mulheres88. Segundo o PL, nascituro é o concebido, mas não nascido. Em sua defesa o 

artigo 5º criminaliza de forma genérica todas as atividades que envolvam o “nascituro”: 

“Art. 5º: Nenhum nascituro será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, sendo punido, na forma da lei, qualquer 

atentado, por ação ou omissão, à expectativa dos seus direitos” (BRASIL, 2007). 

Esse Estatuto89 consegue excluir todas as possibilidades jurídicas de aborto e 

                                                 

ohomossexualismo/> 
87Um bom empresário-evangélico, pois é proprietário do registro de 288 domínios de internet, tais 

como facebookjesus.com.br, compracrente.net.br, jesustube.net.br e windowslivejesusmessenger.com.br, 

segundo Vera Magalhães, repórter da VEJA http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-

line/congresso/eduardo-cunha-o-dono-do-endereco-www-facebookjesus-com-br/. 
88 O PL vetaria pesquisas com células-tronco e a fertilização in vitro, por exemplo: “Art. 2º Nascituro é o 

ser humano concebido, mas ainda não nascido. Parágrafo único. O conceito de nascituro inclui os seres 

humanos concebidos “in vitro”, os produzidos através de clonagem ou por outro meio científica e 

eticamente aceito” (BRASIL, 2007). 
89

 Segundo o próprio Estatuto: “Art. 13 O nascituro concebido em um ato de violência sexual não sofrerá 

qualquer discriminação ou restrição de direitos, assegurando-lhe, ainda, os seguintes: I – direito 

prioritário à assistência pré-natal, com acompanhamento psicológico da gestante; II – direito a pensão 

alimentícia equivalente a 1 (um) salário mínimo, até que complete dezoito anos; III – direito prioritário à 

adoção, caso a mãe não queira assumir a criança após o nascimento. Parágrafo único. Se for identificado 

o genitor, será ele o responsável pela pensão alimentícia a que se refere o inciso II deste artigo; se não for 

identificado, ou se for insolvente, a obrigação recairá sobre o Estado” (BRASIL, 2007). 



122 

 

ainda defende o registro do agressor do ato criminoso do estupro como genitor oficial do 

“nascituro”.  

No mesmo sentido, existem outras iniciativas parlamentares que restringem os 

direitos das mulheres ou retrocedem nos que já foram conquistados, por exemplo, a PEC 

164/2012 considera todas as práticas de aborto como questões criminais. Há também a 

iniciativa do Dep. Eduardo Cunha de tipificar como crime a indução ou instigação ao 

aborto, ou seja, atividades educativas e políticas sobre o tema seriam passíveis de 

criminalização, este é o PL 5069/2013. Outro exemplo foi a revogação da Portaria 

415/2015, que tinha a intenção de tratar o aborto como caso de saúde pública e, portanto, 

daria a oportunidade de as mulheres realizarem o atendimento no SUS.   

Em 2015, alguns atos indicaram um evidente recuo nas pautas de gênero, a 

destacar: a retirada definitiva da discussão de “gênero” do Plano Nacional de Educação; 

a proposta de um deputado para a criação e entrega nas escolas do Kit-macho e Kit-fêmea 

(com essa iniciativa vimos o sepultamento do PL 122/2014, proposta de criminalizar a 

homofobia); a perda do patamar de Ministério de Estado da Secretaria Especial de 

Políticas para Mulheres (SEPM); e o ataque com caráter mais aproximado da misoginia, 

a MP 696/2015, de autoria de Roberto Alves (PRB), votada pelo Senado um dia após o 

dia internacional de luta das mulheres, aprova a retirada da perspectiva de gênero da 

SEPM. Este seria o cenário conservador enfrentado pela mulher brasileira. 

As mulheres brasileiras atualmente sofrem sob condicionantes que variam de 

acordo com sua classe, orientação sexual e raça. Fazem parte, portanto, das porcentagens 

de mulheres mais atingidas pelos atos de violência, das que mais morrem por causa de 

abortos malsucedidos, das que são exploradas sexualmente (por patrões, vizinhos, 

familiares), das que tem o trabalho roubado e que, portanto, são economicamente 

superexploradas e enfrentam a restrição de direitos e de autonomia neste cenário 

conservador e neoliberal. 

Esta é uma caricatura inicial para demonstrar o interesse comum existente entre 

os neoliberais e os conservadores, ou seja, uma simplória demonstração de que há um 

pacto para a continuidade do retrocesso neoliberal e conservador no Brasil. 

A superexploração determinada pela divisão sexual do trabalho, sublinhada pela 

opressão de gênero, amplia as repercussões dos retrocessos causados por essa bancada 

conservadora neoliberal. Além de esgotar o sentido político das questões de gênero, a 

nova composição conservadora tende a frear os avanços sobre os direitos reprodutivos e 
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autonomia das mulheres. Os projetos de leis (e demais atos normativos) neoliberais que 

ampliam os problemas para a mulher da classe trabalhadora somam-se aos projetos de 

leis que a oprimem nesta insurgência heterossexual90, branca e elitista. 

  Até 2014 o Brasil estava vivendo um período de importantes transferências 

financeiras para diminuição das desigualdades sociais, para movimentação do mercado 

de consumo, para a promoção de políticas de inclusão em diversas categorias sociais, 

haviam programas de distribuição de renda e de proteção ao trabalhador. Nesse período, 

na contramão das políticas requeridas pela crise, o neodesenvolvimentismo num aspecto 

contraditório também aprofundou o papel do Estado na economia, ampliou os programas 

sociais e avançou nas pautas sindicais-trabalhistas. 

Quando a economia brasileira começa a apresentar as primeiras debilidades, em 

consequência da crise internacional, já há um grande clima de insatisfação, criado 

principalmente pela grande mídia, sobre a relação do desgaste econômico estar 

diretamente relacionado ao governo do Partido dos Trabalhadores (PT), que tinha como 

Presidenta a Dilma Rousseff. Sabidamente, no mesmo período, a busca pela hegemonia 

política é retomada pelo imperialista EUA utilizando-se do neoliberalismo como porta-

bandeiras, ao exemplo do momento econômico vivido na Argentina e na Venezuela. 

Somado a todo o interesse das instituições financeiras internacionais em retomar 

o plano de restauração do programa neoliberal no continente sul-americano, estão as 

forças conservadoras e reacionárias que já vinham atentando por meio de reformas e 

propostas normativas que dizem respeito, principalmente, aos avanços na luta por direitos 

de alguns setores sociais, como, LGBTs, mulheres e negros (as). 

Neste cenário, um cerco político foi rapidamente montado culminando num 

processo de impeachment, o qual findou pela cassação do mandato da até então Presidenta 

da República oficialmente eleita, Dilma Rousseff, no fim de agosto de 2016.  Podemos 

rapidamente apontar, a partir das reflexões levantadas pelo próprio momento tão atual, 

três principais pontos que elevam esta crise à três aspectos: o ideológico/político, o 

econômico e o social.  

Primeiramente, o desgaste político/ideológico que gera o impeachment - que vem 

                                                 

90
 Aqui replicamos o conceito de heterossexualidade discutido por FALQUET (2008), o qual atua como 

uma instituição social, amplamente endossada ao Estado e à Nação e que desempenha um importante papel 

na circulação de pessoas. (...) contribui de modo central não somente na organização da aliança, da filiação 

e da herança, mas de modo mais fortemente ainda na construção e na naturalização dos sexos, mas também 

das raças e das classes. 
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à tona desde 2014 - somado à reorganização estratégica entre os partidos que são 

classicamente considerados de “direita”, levou a uma acelerada reorganização de pautas 

num ajuste de agenda de propostas normativas conservadoras e neoliberais 

(desvalorização do salário mínimo, cortes dos direitos trabalhistas, ataques aos programas 

sociais, como o SUS e à universidade pública, perseguição ideológica como o projeto 

“Escola sem partido”, a violência policial legitimada pela lei antiterrorismo, 

ressurgimento de bandeiras em defesa da ditadura militar etc.). 

Num segundo viés, o curso econômico. A crítica da falta de esforço do último 

governo (PT) em resistir à esteira da crise econômica internacional com medidas 

anticíclicas bem-sucedidas: ao não mudar a gestão sobre o câmbio flutuante, juros altos e 

superávit primário, por exemplo, como também a taxa de juros que aumenta a dívida e o 

déficit públicos.  

Por isso o mercado de trabalho está estagnado, a taxa de desemprego é crescente 

e com ela o aprofundamento das desigualdades sociais também o é. Há uma política do 

PT de desmonte da principal empresa brasileira, a Petrobrás, para desestatização completa 

da exploração sobre o pré-sal. 

Por último, a sociedade brasileira sofre com os problemas estruturais que apenas 

se acentuam, como por exemplo, a Reforma Agrária e a Reforma Urbana que são 

bandeiras historicamente presentes nas lutas sociais e sempre escanteadas, são 

completamente inviabilizadas.  

Como também, as que estão no cotidiano da sobrevivência, como o SUS, o 

transporte público, a Educação, o saneamento, também começam a sofrer cortes, pois esta 

crise começa a se propagar com reflexos nos orçamentos estaduais e municipais, com 

ajustes fiscais autoritários. Além do papel da grande mídia que naturaliza os gestos 

autoritários da violência institucional, com a crescente repressão e assassinato a 

população negra e jovem das periferias. 

Um adendo, para a caracterização do cenário brasileiro, é o agravamento disto 

tudo com o maior crime ambiental já ocorrido no Brasil, o desastre provocado pela 

corporação de mineração, a Samarco. O rompimento da barragem em Mariana (MG) 

resultou em mortes humanas e um irreparável dano ao ecossistema, que não sofreram 

graves sanções o que demonstra o quanto o sistema econômico e político agem em 

unidade, retroalimentam-se. 

No dia 31 de agosto de 2016, o até então vice-presidente, Michel Temer (PMDB), 
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toma posse como presidente do Brasil, após a votação de um impeachment sem crime, o 

qual, afastou Dilma Rousseff de seu cargo sem retirar seus direitos políticos. Já em seu 

primeiro pronunciamento, o até então presidente interino, discursou que reivindicava sua 

autoridade e já anunciava a utilização das forças armadas em defesa de seu governo, o 

qual, muitos acusam de ilegítimo. Assim, acontece neste presente momento político, em 

curso, um desfecho com requintes de autoritarismo. 

Passamos agora a elucidar quais foram as principais mudanças institucionais no 

âmbito interno, que nos permitem refletir sobre uma possível guinada na construção de 

uma sociedade da austeridade em presente curso no país. 

Em seu primeiro pronunciamento enquanto Presidente Interino, Michel Temer 

(PMDB), em maio de 2016, inspirado na frase “Não fale em crise: trabalhe!91”, discursou 

sobre a necessidade de a sociedade brasileira empenhar-se com ânimo para sair desta crise 

com harmonia. Discursou: “Há pouco tempo, eu passava por um posto de gasolina, na 

Castello Branco, e o sujeito colocou uma placa lá: 'Não fale em crise, trabalhe'. Eu quero 

ver até se consigo espalhar essa frase em 10 ou 20 milhões de outdoors”.  

Mas, ao utilizar esta frase, o Presidente Interino da República teve como intenção 

reaver os ânimos dos milhões de brasileiros que já sofriam as consequências da crise, 

como o desemprego, sugerindo que a “motivação” da placa poderia reverter o clima da 

crise. Discursou:  

“Quero apenas sublinhar a importância do respeito às instituições e a liturgia 

das questões institucionais. É uma coisa que temos que recuperar no nosso 

País. Uma cerimônia não presidencial, mas institucional, em que as palavras 

não sejam propagadoras do mal estar entre os brasileiros, mas ao contrário, que 

sejam de paz, harmonia e solidariedade entre os brasileiros. (...) Confiança dos 

valores que formam o caráter e a vitalidade da nossa democracia. Confiança 

na recuperação da economia nacional, nos potenciais do País e em suas 

instituições políticas (...) deste momento que é de grande dificuldade. Reitero 

como tenho dito ao longo do tempo que é preciso urgentemente pacificar a 

nação e reunificar o Brasil”92. (grifo nosso) 

 

Para além deste discurso, os novos ministros nomeados vêm fazendo declarações 

públicas que fazem entender que a retirada de direitos da população é uma necessidade 

para superação da crise. Podemos ilustrar com duas situações discursivas que 

repercutiram na grande mídia. A primeira, representada por Henrique Meirelles (então 

                                                 

91 Placa encontrada pelo Presidente Michel Temer no quilômetro 68, na cidade de Mairinque, que liga o 

interior paulista à capital, enquanto o mesmo desempenhava o papel de presidente interino. 
92 Discurso proferido e utilizado pela grande mídia em diversos meios de comunicação. Sugerimos o 

seguinte acesso <http://www.brasilpost.com.br/2016/05/12/temer-posse-ministros_n_9937822.html>. 
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Ministro da Fazenda) que defendeu uma reforma da previdência que prejudica 

trabalhadores, disse: “direitos adquiridos é um conceito impreciso”. Em outra 

oportunidade, o então Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, justificando as 

repressões policialescas às manifestações de rua, declara que os direitos não são 

absolutos.  

Destacamos entre essas medidas golpistas, as seguintes: Suspensão do MCMV93; 

nova ofensiva contra direitos sociais94; Reforma trabalhista (direitos como FGTS, férias, 

Previdência Social, 13º salário e licença-maternidade foram flexibilizados); paralisação 

do Direitos Humanos por 90 dias95 e a Privatização dos Correios e da Casa da Moeda96, 

medidas que impactam a classe trabalhadora. 

Outro dado relevante é a taxa de desemprego no Brasil que subiu e que tende a 

continuar crescente, trata-se de 13,1% de acordo com o Pnad97, seriam aproximadamente 

14 milhões de pessoas desempregadas, sendo a maior taxa de desemprego desde 2012.   

Infelizmente, neste período de golpes, as medidas que visam diminuir a taxa de 

desemprego pautam-se pelo melhor caminho que leve ao reerguimento dos mercados 

                                                 

93 “Que a paralisação de novas contratações e de obras do Minha Casa Minha Vida atingem os mais pobres 

a gente já sabe. O que pouca gente percebe é que a suspensão também impacta na economia. São 6,1 

milhões de famílias impactadas, número estimado para os que precisam de moradia digna, e 1,3 milhão de 

vagas de trabalho que deixam de ser criadas, das quais 660 mil diretamente nas obras e outras 682 mil ao 

longo da cadeia, segundo o estudo “Perenidade dos programas habitacionais”, da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV)”. Retirado do sítio virtual <http://alertasocial.com.br/1807-suspensao-do-mcmv-atinge-em-cheio-

os-mais-pobres-e-paralisa-economia/> 
94 O corte se dará a partir do congelamento de gastos com despesas sociais a partir de 2017: “Esta medida 

afetará diretamente a função de Estado prevista na Constituição. Tanto essa nova redação do PLDO 2017 

quanto a PEC 241/16 afetam estruturalmente a capacidade financeira do Estado de executar as políticas 

públicas que garantem os direitos e impactará na vida dos brasileiros e brasileiras de forma profunda. É 

ainda importante destacar que, caso esse artigo que congela as despesas primárias seja mantido no texto da 

LDO de 2017, seus efeitos serão potencializados pela Desvinculação de Receitas (DRU), ampliada a partir 

de 2017, que saiu de 20% para 30%. Isso quer dizer que, dos recursos já congelados, 30% do Orçamento 

da Seguridade Social deixará de ser aplicado diretamente na Previdência, na Saúde e na Assistência”. 

Retirado do sítio virtual < http://alertasocial.com.br/governo-temer-faz-nova-ofensiva-contra-direitos-

sociais/> 
95 Segundo Portaria Oficial, emitida em Junho de 2016, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, 

determinou “a paralisação do funcionamento de todas as áreas relacionadas a Direitos Humanos, por 

90 dias, em especial órgãos colegiados, excetuando apenas as áreas policiais. Para o professor e 

ativista social, militante do Movimento Negro, Douglas Belchior, a suspensão é prova de que o 

governo não prioriza defesa dos direitos humanos. Estão suspensas atividades como conselhos de 

crianças e proteção a ameaçados de morte”. Notícia retirada do portal virtual 

<http://www.vermelho.org.br/noticia/282503-1>. 
96 Enquanto presidente interino, Michel Temer, preparava-se para vender ações da “União em estatais e em 

várias empresas privadas. Para fazer caixa e incrementar o ajuste fiscal (...) entre outros, a abertura de 

capital dos Correios e da Casa da Moeda e a venda de fatias do governo federal em até 230 empresas do 

setor elétrico, sendo 179 Sociedades de Propósito Específico (SPEs) nas mãos da Eletrobrás”. Acesso em: 

<http://oglobo.globo.com/economia/governo-temer-quer-abrir-capital-de-correios-casa-da-moeda-

19309524#ixzz4JNcHK5oW>. 
97 Pesquisa Nacional por Amostra sede Domicílios Contínua (Pnad). 

http://oglobo.globo.com/economia/governo-temer-quer-abrir-capital-de-correios-casa-da-moeda-19309524#ixzz4JNcHK5oW
http://oglobo.globo.com/economia/governo-temer-quer-abrir-capital-de-correios-casa-da-moeda-19309524#ixzz4JNcHK5oW
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internos e externos. Já passamos por momento semelhante, como no neoliberalismo 

acentuado dos anos 90, a resposta ao desemprego se deu e agora se dá a partir da 

flexibilização das normas, da incorporação da precarização nas normas, pelas Reformas 

(Trabalhista e Previdenciária), e corte dos gastos básicos (Saúde, Educação, etc.). 

Atualmente uma intervenção militar foi decretada sobre o Estado do Rio de 

Janeiro, além das vítimas diárias da atuação policialesca, das repressões durante as 

manifestações públicas contra as Reformas, a então vereadora Marielle Franco (PSOL-

RJ) foi vítima de homicídio, que ainda está sob investigação, com indícios que o crime 

tenha sido cometido por policiais. Marielle, mulher, negra, mãe solteira, LGBT, moradora 

de uma zona periférica do Rio de Janeiro, dias depois que ocupou a relatoria da Comissão 

da Câmara de Vereadores/as e de denunciar o envolvimento de policiais militares num 

crime em Acari(RJ) foi executada com quatro tiros na cabeça. Como sua luta foi em 

defesa de vidas, milhares de pessoas em todo país mobilizam-se na mesma defesa. 

 

 

Considerações finais 

 

Gostaríamos de iniciar o encerramento destas reflexões com a apresentação do 

desafio que é construir e buscar teorias constituídas a partir da realidade, teorias que se 

firmem e se afirmem a partir de um arcabouço teórico-reflexivo que parte do 

protagonismo da realidade brasileira e do desvendamento das realidades peculiares que 

somam e enriquecem a vida das mulheres deste imenso território de diversas culturas. 

Olhar atentamente a realidade de paraibanas que se engajaram na vida política, 

tornando esta vida parte de seu trabalho cotidiano nos faz abrir novos questionamentos 

no sentido de procurar conhecer as experiências de vida de outras mulheres de outras 

regiões que compartilham seus espaços de vida entre desafios e rupturas cotidianas. 

Começamos o projeto deste trabalho dissertativo confiantes que as teorias da divisão 

sexual do trabalho, baseadas principalmente nas materialistas francófonas, seriam o 

suficiente para o estudo em questão. No entanto, ao decorrer das reflexões sobre estas 

narrativas e no processo de captura e divisão para escrita e leitura, percebemos que há 

lacunas teóricas que não podem se utilizar de uma simples transfusão de teorias europeias 

ou norte americanas sobre o caso das realidades de mulheres brasileiras. 

 A partir do que refletimos, da busca por referenciais teóricos, outro desafio foi o de 
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verificar que as narrativas são fontes não tão utilizadas para o desenvolvimento de um 

trabalho científico, mas, por contradição da própria construção cientifica, constituem em 

nossa opinião uma fonte mais que relevante, necessária para transcrever sobre temáticas 

de relevância social a fim de apontar meios para superar questões atuais. 

Nosso trabalho a partir das entrevistas foi o de conhecer mais profundamente os 

desafios das mulheres e o que as move para a superação das opressões que as limitam 

socialmente. Optamos por ampliar as lentes de investigação conhecendo as suas 

trajetórias de vida, a partir dos aspectos subjetivos narrados reconhecemos que existe uma 

base objetiva ideológica e material que perpassa todas essas estórias, tais quais o 

capitalismo, o patriarcado e o racismo.  

Outro ponto a que devemos romper com a academia é a cisão entre o espaço 

produtivo versus o espaço reprodutivo, seguindo esta sequência, apontamos que a 

construção da consciência política para estas mulheres pode ser constituída desde os seus 

primeiros encontros com seus limites dentro de sua estrutura social mais próxima, a partir 

de idades variadas, o que contradiz também que apenas a partir da atividade política 

organizada (institucional ou não) que esta consciência se forma. Ou seja, percebemos que 

há uma diferença de experiências entre estas mulheres que compete com qualquer ideia 

linear de sua própria história. 

Quando todas narram suas vidas desde a infância são apontadas condicionantes 

sociais limitadoras ou castradoras de suas possibilidades ou oportunidades de realizar 

ações que ultrapassem o papel de mulher que tal território, família, igreja e escola 

desejam. Para superação dessas condicionantes e posterior (contínua) ruptura, as 

mulheres seguem um movimento pessoal dentro de um contexto social de confrontos, 

seguidos por consequências e sintetizados em rupturas que não se encerram por si. No 

entanto, há uma base social que as impede de crescer enquanto personalidades, que 

moldam suas subjetividades, e esta base objetivamente apresenta-se como uma das 

primeiras fontes de questionamento. 

Por exemplo, motivações que são originadas por autoquestionamentos sobre o seu 

território, sua formação familiar ou escolar, quando é determinado o que é brincadeira de 

menina, ou quando se é rotulada de “diferente”, ou quando seu espaço é limitado pelo 

espaço de casa, ou quando não ter condições financeiras não lhe permite ter infância. São 

percursos pessoais vividos em sociedade e sobretudo em conflito, confrontos sociais 

demarcados por condições de classe, sexo e raça e narrados com a percepção de uma 
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consciência “tardia”, de quem sentiu a opressão à época do vivido, mas que, só teve 

condições de expressar tal indignação em palavras posteriormente, pois a sua própria 

própria opressão as é apresentada como parte integrante da vida em sociedade. 

Logo, quando apresentamos estes confrontos sociais, partindo de uma narrativa 

pessoal, estamos refletindo também o todo, pois, o acúmulo de opressões sobre a mulher 

são acúmulos históricos, sobretudo os que perpassam as opressões de classe e raça. 

Aferimos isto a partir da apresentação de outras personalidades mulheres paraibanas que 

viveram em outros contextos sociais e políticos mas que enfrentaram problemas similares 

para defesa de suas personalidades ou para a garantia de sua participação política.     

Estas estórias evidenciam realidades que ao mesmo tempo que são tão distintas 

também são similares. Delas podemos, restringindo analiticamente, capturar pontos que 

dizem respeito ao primeiro rompimento dentro do campo teórico: a construção do espaço 

privado versus o espaço público, os quais estão em aberta comunicação e provocam 

contínuas e mútuas  interferências, por exemplo, a maior abertura política institucional e 

não institucional possibilitou uma maior margem de participação social às mulheres o que 

as fortaleceu na escolha de suas formações profissionais, ou, por exemplo, a criação de 

coletivos de mulheres que permitem que todas troquem experiências e se fortaleçam, ou 

até mesmo a criação de delegacias especializadas em atendimentos. São mudanças no 

macro que advêm do micro e vice-versa que movem aos poucos o quebra-cabeça social 

das mulheres brasileiras, pois, a sua participação e suas conquistas estão continuamente 

sendo construídos. 

Quando ocupam os espaços da política institucional as mulheres enfrentam 

contradições e quando ocupam espaços da política não institucional também, como 

pontos similares está a própria condição de mulher, pois, estes espaços reproduzem as 

mesmas necessidades da sociedade capitalista as quais as mulheres devem apresentar-se 

segundo os padrões exigidos pela divisão dos sexos, com características que passam pela 

obediência, docilidade e maternidade, quando não são usadas para cumprir as cotas 

eleitorais ou para manter a paridade de gênero dos movimentos, casos que podem não 

revelar se o partido ou o movimento social tem uma real preocupação com as 

modificações estruturais que elevem a consciência da mulher enquanto categoria, ou seja, 

quando pouco se projetam políticas públicas para aumentar a sua participação social (na 

educação, na formação profissional, na construção teórica ou na formação política 

consciente) ou quando pouco se preocupam em manter uma paridade de coletividade de 
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mulheres com metodologias próprias para integração de suas pautas populares dando 

condições de nivelamento para rupturas significativas na participação popular 

(mecanismos de acolhimento de mulheres mães, metodologias para evitar a reprodução 

de violências simbólicas como a não integração de mulheres na direção dos movimentos). 

Como o nosso campo foi formado por mulheres militantes de movimentos populares, 

percebemos que durante a sua trajetória, apesar das contradições existirem nos âmbitos 

das políticas institucional e não institucional, estas optaram conscientemente por este 

ultimo espaço por compreenderem que as relações sociais a que estão sujeitas e que 

podem ser protagonistas das rupturas mais abrangentes, perpassam por condicionantes 

macropolíticos, ou seja, por uma conjuntura internacional que abrange mais mulheres de 

diversas sociedades e mais mulheres de distintas realidades mesmo que brasileiras. 

Quando elas nos contam sobre a conjuntura da América Latina, por exemplo, 

identificamos que há uma preocupação também em romper com a política do sistema 

capitalista e que para o papel que desempenham nos seus territórios, não estar na política 

institucional as possibilita promover lutas sociais para conquistas de direitos que 

provocam o amadurecimento coletivo da percepção de que os espaços institucionais estão 

atrelados ao Estado que é parte de um sistema econômico e que, portanto, não garantirá 

facilmente os direitos sociais, econômicos, culturais, restando a todas, a dimensão 

coletiva de que a permanência dentro de espaços que possibilitem mais confrontos 

promovidos por diversas categorias – não só por mulheres – fazem parte de sua afirmação 

política. Não deixando de lado, em nenhum momento, a afirmação que as metodologias 

políticas populares constituídas por coletivos identitários (mulheres, mulheres negras, 

mulheres LGBTs, mulheres de favelas, etc.) fortalecem suas pautas para dentro de seus 

movimentos populares (de homens e mulheres – mistos), como também, fortalecem suas 

pautas diante do aparelho institucional, provocando em seus territórios mudanças 

significativas nas vidas de mulheres que ainda não fazem parte deste trabalho político. 

Para nós este trabalho foi uma ferramenta para compreender que as mulheres não são 

uma massa homogênea que cresce em numero de participação na política, que enfrentam 

desafios que em alguns casos as impossibilitam de participar da política e em outros as 

impulsionam, e que, por fim, a ferramenta de participação popular e coletiva é uma de 

suas apostas sociais para transformação da vida das mulheres e para superação das 

contradições dentro de uma sociedade capitalista, racistas e patriarcal. É a indignação 

sobre o que lhes ocorre como limitação para sua participação em sociedade, limitações 
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maiores e desproporcionais quando comparadas aos homens de sua própria classe e raça, 

que as impulsionam a promover rupturas sociais e pessoais, pois, suas histórias – e as de 

tantas mulheres - estão marcadas de resistências cotidianas. 
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