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RESUMO 

 

A violência de gênero, enquanto fenômeno relacional atravessa toda a sociedade, atingindo 

mulheres, homens e pessoas LGBTI+s. A universidade é caracterizada como um espaço que 

abriga uma pluralidade de sujeitos sociais e, como resposta à essa diversidade, a violência 

muitas vezes se mostra como um mecanismo de controle hegemônico. Nesse aspecto, este 

trabalho atenta para o fato de que a violência de gênero pode perpassar espaços deveras 

privilegiados socialmente, como o espaço acadêmico. No intuito de dar visibilidade à violência 

de gênero contra as mulheres neste espaço, foi traçado como objetivo de pesquisa analisar as 

percepções dos sujeitos que compõem as entidades representativas estudantis (Diretórios 

Acadêmicos) dos cursos de Economia e Serviço Social quanto à violência de gênero na 

Universidade Federal Fluminense. Para tanto, os métodos de pesquisa qualitativa – revisão 

bibliográfica, etnografia, análise documental e entrevistas semiestruturadas com representantes 

dessas entidades – foram fundamentais no pavimento do percurso metodológico. Os resultados 

encontrados apontam para uma dificuldade na definição do conceito de violência de gênero, 

bem como a dificuldade de se perceber a população LGBTI+ enquanto possíveis vítimas deste 

tipo de violência. O estudo mostra ainda que, embora as estudantes entrevistadas apostassem 

em uma perspectiva educacional de transformação das relações de violências motivadas pelo 

gênero, essa questão não ganhou ênfase nas propostas que levantaram enquanto grupos que 

concorreram às eleições para os diretórios acadêmicos dos cursos analisados. Um imbróglio 

que, talvez, possa ser explicado pela ideia de que a temática de gênero é um debate de 

relevância “secundária” na academia. Desde a análise da sócio-historicidade da violência de 

gênero, até o exame das políticas públicas de enfrentamento da mesma (enquanto conquista 

dos movimentos feministas e LGBTI+s), um dos resultados da pesquisa foi a percepção de que 

há a dificuldade de se reconhecer a violência perpetrada contra os LGBTI+s. Nessa perspectiva 

heteronormativa perigosa, tende a se esquecer que os sujeitos desta pesquisa, as mulheres, 

compõem um grupo plural no que tange às suas cores e sexualidades.  

 

 

Palavras-chaves: violência de gênero. violência no âmbito acadêmico. LGBTI+fobia. 

violência contra as mulheres. 
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ABSTRACT 

 

Gender violence, as a relational phenomenon, crosses the whole of society, affecting women, 

men and LGBTI + s people. The university is characterized as a space that shelters a plurality 

of social subjects and, in response to this diversity, violence often shows itself as a mechanism 

of hegemonic control. In this aspect, this work is attentive to the fact that gender violence can 

permeate socially privileged spaces, such as academic space. In order to give visibility to 

gender violence against women in this space, it was designed as a research objective to analyze 

the perceptions of the subjects that make up the representative student bodies (Academic 

Directorates) of the courses of Economy and Social Work regarding gender violence in the 

University Federal Fluminense. For this, the methods of qualitative research - bibliographic 

review, ethnography, documentary analysis and semi-structured interviews with 

representatives of these entities - were fundamental in the pavement of the methodological 

path. The results found point to a difficulty in defining the concept of gender violence, as well 

as the difficulty of perceiving the LGBTI + population as possible victims of this type of 

violence. The study also shows that although the interviewed students bet on an educational 

perspective of transforming gender-based violence relationships, this issue did not gain 

emphasis on the proposals they raised as groups that ran for election to the academic directories 

of the courses analyzed. An imbroglio that may perhaps be explained by the idea that the gender 

issue is a debate of "secondary" relevance in academia. From the analysis of the socio-

historicity of gender violence, to examining public policies to confront it (while conquering the 

feminist and LGBTI + s movements), one of the results of the research was the perception that 

it is difficult to recognize the violence perpetrated against LGBTI + s. In this dangerous 

heteronormative perspective, it tends to forget that the subjects of this research, the women, 

make up a plural group in what concerns their colors and sexualities. 

 

Keywords: gender violence. violence in the academic sphere. LGBTI+ophobia. Violence 

against women. 
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Introdução 

 

Antes de fazer qualquer explanação, afirmo que este trabalho é fruto de seis anos de 

inquietações – iniciadas no momento em que ingressei no curso de Serviço Social da 

Universidade Federal Fluminense, situado no campus Gragoatá, no ano de 2012. Desde essa 

época, tenho estreitado o meu contato com os estudos de gênero. Na aproximação com essa 

temática de pesquisa, um novo mundo me foi apresentado, na medida em que certezas que 

antes acreditava serem sólidas, foram diluídas; adquiri novos conhecimentos que ultrapassaram 

as barreiras do meu “eu profissional”, compondo a minha ética pessoal, social e política; 

convivi com o que me é diferente, aprendendo com tais diferenças; dentre outras pequenas 

revoluções que ocorreram dentro de mim, enquanto sujeito social.  

Chamar essas mudanças de “revoluções” pode soar um tanto quanto exagerado para 

alguns, mas sublinho esse substantivo porque a transformação que vivi (e vivo) me fez assumir 

um compromisso ético político para a eliminação de quaisquer prisões, simbólicas ou 

concretas, que são criadas ao redor de alguns indivíduos – prisão que um dia já me enclausurou, 

quando, no momento em que resolvi entrar na universidade, fui socialmente desestimulada, por 

ser uma mulher ainda muito jovem, pobre e morar em uma cidade distante. 

Nessa jornada, que admito ser ainda muito curta, integrei o Núcleo de Proteção 

Histórica sobre Proteção Social/Centro de Referência Documental (NPHPS/CRD) em dois 

momentos: inicialmente, como bolsista de desenvolvimento acadêmico, no ano de 2015, ainda 

na graduação; atualmente como estudante de mestrado acadêmico em Política Social. Nesse 

espaço, o meu leque de saberes é constantemente ampliado – aqui incluo o objeto deste 

trabalho, a violência de gênero no âmbito acadêmico, mais especificamente a violência que 

ocorre no espaço em que ocupo, a Universidade Federal Fluminense. 

Nasci e cresci em uma pequena cidade conservadora do interior do Estado do Rio de 

Janeiro, Cachoeiras de Macacu, e em grande parte da minha trajetória considerei como atos 

violentos apenas aqueles que atentavam fisicamente contra a vida de alguém – negligenciando 

todas as formas pelas quais a violência pode se apresentar, já que hoje sei que esse é um 

fenômeno social que atravessa toda a vida em sociedade, violando os direitos humanos que 

através de muito embate foram conquistados. 

A violência é uma problemática ardilosa e possui caráter multifacetado, podendo se 

expressar em forma de violência sexual, física, psicológica, entre outras, que afeta diariamente 
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a vida de diversos sujeitos sociais, em toda a sua pluralidade. Nesse aspecto, os escritos da 

filósofa Hannah Arendt (1994) elucidam algumas das minhas dúvidas quanto ao modo como a 

violência opera, ao passo em que neles é possível encontrar a informação de que violência anda 

de “mãos dadas” com o poder, uma vez que se caracteriza como um conceito excludente, 

compreendido como recurso instrumental que sobrevém ao momento em que o poder perde a 

sua capacidade hegemônica. 

Em síntese, nesses sete anos imersa no “ensino superior”, compreendi que na relação 

social entre seres contrastantes, que são os seres sociais, há aqueles que historicamente são 

designados à maiores patamares de poder. Diante da cultura machista e patriarcal que impera 

em nossa sociedade, creio que não seja equívoco afirmar que esse é o caso dos homens, 

sobretudo os brancos, heterossexuais e cisgêneros1. Nesse sentido, neste estudo, debruço-me 

acerca de uma violência específica: a violência de gênero, que Saffioti (1994, p. 460) define 

como “um verdadeiro flagelo mundial”.  

No que corresponde a violência de gênero, percebo que se trata de uma manifestação 

que se origina das relações de poder, historicamente desiguais, estabelecidas entre os sujeitos 

sociais, tais como entre homens e mulheres, homens e homens e mulheres e mulheres. Penso, 

em consonância com os estudos de Scott (1995), Louro (1996), Buttler (1993) – e demais 

autoras que, com seus escritos, me introduziram à temática de gênero – que essas relações são 

determinadas antes mesmo do nosso nascimento, no momento em que se descobre o sexo, ainda 

no período gestacional. 

 De modo impositivo, os papéis que mulheres e homens devem exercer no decorrer de 

toda a sua vida são construídos, considerando, nessa perspectiva, homens como seres racionais, 

independentes, ativos e desafiadores; enquanto as mulheres, socialmente designadas ao espaço 

privado, são vistas como frágeis, cuidadoras e submissas a qualquer figura masculina. Admito 

que, em certo grau, já acreditei nessa falácia.  

Admitir tal fato põe luz a importância de se utilizar “gênero” enquanto categoria 

analítica e relacional, compreendida por Scott (1995) enquanto elemento constitutivo das 

relações sociais que se fundam nas diferenças percebidas entre os sexos.  Ainda que não 

englobe somente as relações existentes entre homens e mulheres, noto que, nesse processo, 

 
1 Resumidamente, podemos definir o heterossexual como o sujeito social que possui atração sexual e/ou romântica 

por pessoas do sexo oposto ao seu – uma prática socialmente aceitável. Cisgênero, ou apenas “cis”, é o termo 

empregado para se referir ao sujeito que se identifica com o seu “gênero de nascença”. Digo, eu nasci com uma 

vagina e, assim, socialmente me identificaram enquanto uma mulher. De fato, ao longo de toda a minha vida, me 

identifico como tal – ou seja, sou uma pessoa cisgênero.  
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uma “dominação masculina”2 tende a ser legitimada. Nas palavras de Welzer-Lang (2001, p. 

461) a “opressão das mulheres pelos homens é um sistema dinâmico no qual as desigualdades 

vividas pelas mulheres são os efeitos das vantagens dadas aos homens”.3 

Nessa relação, que julgo envolver o processo de heteronormatividade compulsória, 

assim como construções de feminilidade e masculinidade, a violência perpetrada especialmente 

contra as mulheres e pessoas LGBTI+I+4 é naturalizada, perpassando práticas sociais que 

operam nos mais variados espaços. Nesse ponto, devo alertar que essa é a relação existente 

entre a violência de gênero e a violência contra as mulheres – ainda que sejam práticas 

frequentemente confundidas, a violência contra as mulheres é uma das faces da violência de 

gênero. 

A violência de gênero pode ocupar os espaços domésticos e intrafamiliares, mas não se 

limita a estes – acontece também nos espaços públicos, instituindo formas de violência como 

o assédio, violência sexual, física, psicológica, dentre outros5. É uma prática violenta 

relacionada aos padrões socialmente construídos, sejam de lugares a serem ocupados ou papeis 

sociais que devem ser representados, decorrentes do gênero. Ou seja, a violência de gênero 

inclui a violência contra LGBTI+s tanto quanto inclui a violência contra as mulheres. 

 Ao compreender que na realização de textos acadêmicos deve-se “recortar” e delimitar 

os objetos e sujeitos de pesquisa, afim de tornar o trabalho viável, optei por focar o meu estudo 

na violência de gênero perpetrada contra as mulheres. Utilizo-me do termo “violência de 

gênero” pois reconheço que esse é um fenômeno relacional capaz de se reproduzir em nível 

societal e, assim, atinge as mulheres em toda pluralidade de identidades que possam apresentar. 

Falo de mulheres. Mulheres que podem ser cisgênero, transgênero, heterossexual, 

bissexual, homossexual, ou possuir qualquer outra sexualidade dissidente. Mulheres que 

podem ser brancas, negras, altas, baixas, gordas, magras, ricas ou pobres. Mulheres que são 

mães, ou que não pretendem desempenhar essa função em suas vidas. Mulheres plurais, mas 

que possuem a posição de estudante da Universidade Federal Fluminense em comum – na 

 
2 Bourdieu, 2002. 
3 Ressalto, nesse ponto, que tal vantagem não é dada igualmente a todos os homens, pois a dominação masculina 

também se exerce sobre os chamados “pequenos homens”, uma vez que a nossa sociedade “estrutura o masculino 

de maneira paradoxal e inculca nos pequenos homens a idéia de que, para ser um (verdadeiro) homem, eles devem 

combater os aspectos que poderiam fazê-los serem associados às mulheres.” (WELZER-LANG, 2001, p. 462). 

Para Welzer-Lang, os pequenos homens são os homens que fogem do padrão de masculinidade socialmente 

imposto. 
4LGBTI+ é a sigla que se refere a Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Travestis e Intersexuais, e demais 

pessoas cuja sexualidade diverge da heterossexual hegemônica. O sinal de + adicionado ao final, nesse sentido, 

visa a inclusão de pessoas que não estejam evidenciadas na sigla. 
5 No decorrer desta dissertação, me debruçarei acerca dessas expressões da violência. 
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medida em que o meu campo de análise são os cursos de Economia e Serviço Social da 

instituição.6 

Minha motivação, assim, é o forte silenciamento que acredito envolver este fenômeno, 

quando é praticado no ambiente acadêmico. Não sou capaz de precisar todos os motivos que 

permeiam tal silenciamento, mas percebo que, socialmente, tende a ser adotado o pensamento 

do senso comum de que, em ambientes acadêmicos, os indivíduos encontram-se mais distantes 

das posturas socioculturais machistas e sexistas às quais foram condicionados, desde tenra 

idade.  

Nessa falsa crença, muitas vezes se nega que a universidade, como qualquer outro 

espaço social, caracteriza-se como um local onde vivências entre diferentes indivíduos são 

construídas. Assim, dizer que essas vivências são perpassadas por conflitos me parece 

redundante. Esses conflitos podem ser percebidos sem muito esforço, basta ir confraternizar 

com colegas na Cantareira7, uma praça frequentada por grande parte dos atores sociais da 

universidade, para notar que a violência é uma prática frequente no espaço que nos circunda – 

já perdi o cálculo de quantos casos de assédio, LGBTI+fobia, racismo, dentre outros, presenciei 

ali. 

Um dos casos que mais ganhou destaque dos veículos de comunicação ocorreu no início 

do ano de 2018. Uma jovem lésbica, após ter sido incisivamente assediada por homens, em um 

dos bares da Cantareira, foi estuprada por um deles, no caminho que percorria para chegar em 

sua casa.8 A cultura violenta está tão intrínseca e naturalizada na sociedade que esse homem, 

após cometer tal ato repulsivo, “justificou-o” – dentre muitas aspas, pois tal ato não é passível 

a quaisquer justificativas – com a famosa frase machista “Agora você vai aprender a gostar de 

homem”. Essa jovem, por apresentar uma sexualidade que foge do padrão heterossexual 

predominante naquele espaço, representava um “corpo estranho”, como diz a poesia de 

Matheusa Passareli – uma jovem de 21 anos que era estudante de Artes da Universidade 

 
6 As motivações para tal escolha esclarecerei nas próximas páginas. 
7 A Cantareira, conhecida por alguns como a “Lapa de Niterói”, é uma praça cercada de bares, pubs e restaurantes. 

Por ser localizada no bairro de São Domingos – bairro que abriga o Campus Gragoatá da Universidade Federal 

Fluminense, bem como próximo de demais campi da Universidade, como o Campus Praia Vermelha e o Campus 

Valonguinho –, comporta inúmeros estudantes em seus eventos, sobretudo no período da noite. Ressalto ainda 

que muitos desses eventos são organizados pelos próprios estudantes, como “isoporzinhos” (basicamente, uma 

festa regada à música e bebidas alcoólicas baratas, que são refrigeradas em isopores durante toda a noite). 
8 O caso, como disse, ganhou destaque nos veículos de comunicação, como no site do principal jornal da cidade, 

O Fluminense http://www.ofluminense.com.br/pt-br/pol%C3%ADcia/mulher-de-22-anos-%C3%A9-violentada-

ap%C3%B3s-deixar-bar-na-cantareira (acessado em 01/02/19) 

http://www.ofluminense.com.br/pt-br/pol%C3%ADcia/mulher-de-22-anos-%C3%A9-violentada-ap%C3%B3s-deixar-bar-na-cantareira
http://www.ofluminense.com.br/pt-br/pol%C3%ADcia/mulher-de-22-anos-%C3%A9-violentada-ap%C3%B3s-deixar-bar-na-cantareira
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Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Era, pois, Matheusa Passareli teve a sua vida ceifada neste 

ano, por ser uma mulher transexual.9 

Como diz a poesia de “Theusa”, como era apelidada pelos amigos, “[...] ser corpo 

estranho é ter tomado consciência da importância de existir, quando desde criança viver no 

mundo era seguir padrões em detrimento de sua própria natureza. Detrimento do bem-estar de 

ser quem quiser. Da liberdade de poder habitar”. Diante de casos terrivelmente perturbadores 

como esses, me vejo sem palavras. As palavras somem, sobretudo porque, em ambos os casos, 

não houve uma nota oficial sequer, das universidades, acerca dos crimes ocorridos.  

A postura tomada por aqueles que nos representam, nos imponentes prédios da Reitoria, 

parece ser a de que esse tipo de violência não ocorre nos limites da universidade ou que, quando 

ocorre, não passa de um caso pontual – o que, por inúmeras razões, afirmo ser mentira. 

Compartilho de todo aquele pensamento de Leonardo Boff de que “Todo ponto de vista é a 

vista de um ponto”, mas, nesse caso, reitero ser mentira, pois a sociedade, inclusive a 

universidade, é altamente perigosa para as mulheres e LGBTI+s. A todo momento esses grupos 

são confrontados com práticas violentas que, orientadas por um ódio que cega aqueles que as 

praticam, são utilizadas para “domesticá-los”, trazê-los para mais perto do padrão socialmente 

aceitável. 

Nesse processo de invisibilização da temática, pelos dirigentes da Universidade, como 

ficam os estudantes? Aliás, como os estudantes pensam essa problemática? Qual a postura dos 

organismos dirigidos pelos estudantes? É a partir desses questionamentos que este trabalho se 

constituiu. 

 Nessa perspectiva, atuo juntamente ao projeto de pesquisa “Observatório de Violência 

de Gênero - Analisando a Universidade Federal Fluminense”, coordenado pela professora Rita 

Freitas, desenvolvido no âmago do Núcleo de Pesquisa Histórica sobre Proteção Social/ Centro 

de Referência Documental (NPHPS/CRD). O objetivo desse projeto é estudar a existência da 

violência de gênero na Universidade Federal Fluminense, abrangendo sujeitos sociais como os 

estudantes, docentes e demais funcionários. Em consonância, o objetivo desta dissertação de 

mestrado é analisar o modo como os estudantes da Universidade Federal Fluminense dos cursos 

de Economia e Serviço Social, através das suas entidades representativas, como os Diretórios 

Acadêmicos, vêm tratando a temática da violência de gênero contra as mulheres. 

 
9 Sobre o assassinato de MatheusaPassareli: https://www.brasildefato.com.br/2018/05/12/assassinato-brutal-de-

matheusa-passareli-censuram-nos-o-direito-a-vida/ (acessado em 01/02/19) 

https://www.brasildefato.com.br/2018/05/12/assassinato-brutal-de-matheusa-passareli-censuram-nos-o-direito-a-vida/
https://www.brasildefato.com.br/2018/05/12/assassinato-brutal-de-matheusa-passareli-censuram-nos-o-direito-a-vida/
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A escolha por esses dois cursos se deveu a três motivos: o primeiro surgiu do 

conhecimento de que o mestrado acadêmico é um curso pensado para ser realizado no período 

de apenas dois anos. Nesse período, deve-se cursar um determinado número de disciplinas, 

publicar artigos, etc., além de escrever o texto da dissertação. A UFF é uma universidade de 

grande porte, possuindo 57.608 estudantes de graduação e cerca de 337 cursos de pós-

graduação e, por este motivo, por mais que soe tentador realizar uma pesquisa em todos os 

campi da universidade, pelo curto tempo disponível, isso não se mostrou viável. 

Assim, optei pelos cursos de Serviço Social e Economia porque eu pertenço às rotinas 

de ambos os cursos e, desta forma, conheço as suas realidades. Isso ficou claro para mim a 

partir do momento em que realizei o meu primeiro relato etnográfico10, no qual narrei a minha 

entrada nesses espaços.  Isto posto, esse se mostra como o meu segundo motivo, uma vez que, 

além de ser graduada em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense, atualmente 

curso o mestrado acadêmico em Política Social, que funciona no mesmo prédio que abriga a 

Escola de Serviço Social. No que tange ao curso de Economia da Universidade Federal 

Fluminense, após ter concluído a minha primeira graduação, reingressei na universidade e, 

atualmente, sou estudante do 5º período do curso de Economia 

O terceiro motivo, por sua vez, se encontra nos contrastes existentes entre esses cursos: 

ainda que os prédios que os abrigam estejam lado a lado (Bloco E e Bloco F, respectivamente) 

no Campus Gragoatá, há uma distância abissal entre eles. O Serviço Social se destaca por ser 

um curso da área de humanas, com o corpo discente majoritariamente feminino (cerca de 87% 

dos estudantes de Serviço Social da UFF são mulheres) e uma certa tradição na luta em prol 

das ditas “minorias” sociais. Concomitantemente, a Economia é fortemente ligada aos estudos 

matemáticos, com o corpo discente majoritariamente composto por homens (cerca de 70% dos 

estudantes de Economia da UFF são do gênero masculino) e o seu posicionamento quanto às 

“minorias” sociais não é tão abertamente declarado.11 

No intuito de dar visibilidade à violência de gênero contra as mulheres no âmbito 

acadêmico, tracei como objetivo geral desta dissertação analisar as percepções dos sujeitos que 

compõem as entidades representativas estudantis dos cursos de Economia e Serviço Social 

quanto à violência de gênero contra as mulheres, buscando perceber a existência de um 

processo de invisibilização desse fenômeno na Universidade Federal Fluminense. Dentre os 

 
10 O relato pode ser acessado, na íntegra, nos apêndices desta dissertação. 
11 Todos os dados referentes aos números da Universidade Federal Fluminense, tais como o quantitativo de 

estudantes, o gênero que se identificam, etc., foram retirados do site https://app.uff.br/transparencia/graduacao 

(acessado em 19/01/19) 

https://app.uff.br/transparencia/graduacao
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objetivos específicos, destaco: 1) Analisar o grau de conhecimento dos atores sociais da 

universidade no que tange a violência de gênero e a sua rede de atendimento; 2) Analisar as 

percepções dos sujeitos que compõem as entidades representativas estudantis dos cursos de 

Economia e Serviço Social quanto à violência de gênero contra as mulheres; 3) compreender 

de que forma a violência de gênero aparece nas falas e documentos emitidos pelas entidades 

representativas estudantis; 4) Examinar as propostas existentes no sentido de denunciar e 

combater a violência de gênero. 

A equipe do “Observatório de Violência de Gênero” – composta por professores do 

Núcleo de Pesquisa Histórica sobre Proteção Social/ Centro de Referência Documental 

(NPHPS/CRD), estudantes de graduação, mestrado e doutorado –, desenvolveu formulário 

online que foi enviado a todos os atores sociais que compõem à universidade; ou seja, alunas, 

professores e funcionários. A primeira coleta de informações contou com 742 respostas, sendo 

60,7% mulheres e 39,3% homens, em sua maioria estudantes de graduação heterossexuais. Foi 

possível apreender, ainda que de forma preliminar, pois o projeto está em andamento, que 

43,6% afirmam já ter sofrido violência de gênero, sendo que 29,9% dos casos ocorreram dentro 

da universidade. 

Dentre os locais onde ocorreram a violência, existem respostas que mencionam desde 

o Restaurante Universitário às salas de aula dos mais variados cursos, incluindo os cursos de 

Economia e Serviço Social – campos de pesquisa desta dissertação. O período do dia em que 

se realizaram é surpreendente: 59.6% dos casos ocorrem no período da tarde – destaco esse 

dado pois é comum a associação da prática violenta ocorrendo à noite, quando a parca 

iluminação e a diminuição do fluxo de pessoas transitando nas ruas tende a ser um aliado do 

agressor.  

Um outro dado alarmante trazido por esse formulário é que em 89,2% dos casos (que 

representa cerca de 292 pessoas) as vítimas não recorreram à nenhuma rede de apoio. Acredito 

que a justificativa para o silêncio dessas 292 pessoas pode se revelar como um reflexo da 

cultura machista, que criminaliza as vítimas, fazendo com que essas sofram, literalmente, em 

silêncio. Além disso, percebo que o conhecimento quanto as redes de apoio e atendimento às 

vítimas ainda é pouco disseminado entre os estudantes, e os atores sociais da universidade, em 

geral. Nesse aspecto, cerca de 76,5% dos entrevistados disseram não conhecer, ou conhecer 

pouco, a rede de atendimento às pessoas vítimas de violência de gênero no município em que 

vivem. Há ainda quem diga que “apenas hoje sei que certos fatos eram violências” e, por este 

motivo, a necessidade de procurar a rede de atendimento, após sofrer a agressão, não estivesse 
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claro. No que se refere à procura por apoio dentro da universidade, algumas pessoas apontaram 

que procuraram pelos Coletivos, Diretórios Acadêmicos e até mesmo o auxílio de Docentes. 

Ao final do formulário, existiu a possibilidade daqueles que responderam, de deixar um 

comentário, caso desejassem. Quanto aos comentários realizados, há muito conservadorismo 

em alguns relatos. De forma anônima, pessoas afirmaram que “a violência de gênero não 

existe”, além de indagarem “quando vocês pararão de impor a ideologia de gênero nas 

instituições públicas?”12, deslegitimando a importância de se debruçar sobre o tema, e 

confirmando a minha hipótese de que a violência de gênero no âmbito acadêmico é, 

frequentemente, invisibilizada13. Por outra via, também há comentários que pedem por 

“comprometimento maior em relação a tais casos [de violência] e responsabilidade 

institucional”, outros admitem que “eu não me sinto confortável e talvez nem mesmo seguro 

dentro da uff” e que “a universidade é agressiva demais em relação as mulheres”.14 

Diante deste exposto, creio que a urgência deste estudo se revelou, no sentido de dar 

luz à uma problemática que, diariamente, é posta o mais distante dos holofotes. Almejei, para 

tanto, responder a seguinte pergunta: De que modo as percepções das entidades representativas 

estudantis dos cursos de Economia e Serviço Social acerca da violência de gênero contra as 

mulheres rebatem, ou são produtos, de um possível processo de invisibilização desse 

fenômeno, na Universidade Federal Fluminense? Nada obstante, para respondê-la, foi 

necessário dividir esta dissertação de mestrado em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo, intitulado de “O alicerce da violência de gênero e as lutas sociais 

– rompendo silêncios” se debruça sobre o contexto histórico e social que funciona como uma 

espécie de combustível para a violência de gênero ainda se fazer muito presente em nosso 

cotidiano. Apesar do foco deste trabalho ser as percepções das entidades representativas 

estudantis dos cursos de Economia e Serviço social acerca deste fenômeno, é urgente traçar o 

contexto histórico em que a violência de gênero emerge e se naturaliza. A primeira parte deste 

 
12 É inegável que esse questionamento é fruto do momento histórico em que vivemos no país. A tal “ideologia de 

gênero” é uma expressão frequentemente usada por aqueles que criticam a ideia de que as relações de gêneros são 

uma construção social. Muito utilizada por representantes políticos conservadores e religiosos, geralmente é 

empregada em discursos que afirmam que nós, estudiosos da área de gênero, pretendemos persuadir as pessoas – 

impositivamente falando – a aderirem as nossas ideias, sem que estas possam ser criticadas ou questionadas. O 

exemplo mais utilizado por esse grupo de pessoas é que, ao propor estudos de gênero nas escolas, estaríamos 

encorajando as crianças a optarem pela transição de sexo, e demais absurdos – visto que refletir acerca das 

construções de gênero é refletir sobre a pluralidade das identidades e o direito de ser quem se é. 
13 Houve, também, comentários favoráveis à pesquisa, que reconhecem a relevância deste tema, como “considero 

a proposta de pesquisa bastante oportuna, tendo em vista que a palavra-chave “intolerância” faz-se presente 

constantemente” e “ótima pesquisa!” 
14 No decorrer desta dissertação, para melhor entendimento das origens das falas destacadas, os trechos retirados 

dos comentários depositados na pesquisa do Observatório de Violência de Gênero aparecerão grifados em itálico. 
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capítulo, assim, se destina a abordar o conceito de gênero enquanto categoria de análise, 

tornando possível que a parte dois, “violência, violência de gênero e suas expressões”, fosse 

compreendida. Por fim, falo da pluralidade dos sujeitos sociais e das frentes de resistência 

contra a violência de gênero. No papel implicado de feminista, não poderia deixar de falar, 

nesse espaço, da importância que este movimento possui na desnaturalização e no 

enfrentamento da violência de gênero. Outro movimento que deve ser recordado é o 

movimento LGBTI+, uma vez que os sujeitos envoltos por esta pesquisa possuem identidades 

sociais e sexualidades diversas que, muitas vezes, fogem do padrão hegemônico, se tornando 

alvos da violência – o movimento LGBTI+ também atua na luta para a desnaturalização da 

violência de gênero. Nesse capítulo, a perspectiva de ecologia dos saberes (SANTOS, 2006) 

fora fundamental para reconhecer que o conhecimento acadêmico e militante possuem a mesma 

relevância, bem como podem articular-se. 

No segundo capítulo, “Políticas públicas de enfrentamento da violência de gênero – 

contribuições dos movimentos sociais”, abordo a trajetória dos movimentos feministas e 

LGBTI+, enquanto movimentos que abrigam inúmeras identidades e demandas, na construção 

de políticas públicas que visam romper, principalmente, com a violência de gênero. Este 

capítulo também se propõe entender qual o status das políticas públicas de enfrentamento à 

violência de gênero nos últimos anos, frente aos constantes cortes no orçamento das políticas 

públicas, sobretudo às que se destinam às problemáticas de gênero. Para tanto, se adentra ao 

lócus desta pesquisa – a cidade de Niterói, afim de mapear a rede de enfrentamento da violência 

de gênero existente na cidade. Outra dimensão apresentada é a relevância de se pensar a 

universidade enquanto parte integrante e ativa dessa rede de enfrentamento, sobretudo quando 

se fala de Niterói e a UFF, cujas histórias se confundem e entrelaçam-se. São apresentados, 

nesse sentido, os projetos existentes na UFF que possuem por objetivo o enfrentamento da 

violência de gênero. 

No terceiro capítulo, “A violência de gênero contra as mulheres no contexto da 

Universidade Federal Fluminense”, se fez necessária a apresentação geral da universidade, 

através da exposição de sua história e divisão em campi; e da sua configuração em números – 

como o número de estudantes, professores e funcionários. Nesse capítulo, as movimentações 

que ocorrem na universidade, objetivando enfrentar a violência existente nos campi, também 

são apontadas.Os dados preliminares acerca da violência de gênero, colhidos pelo 

“Observatório de Violência de Gênero – Analisando a Universidade Federal Fluminense”, 

nesse aspecto, são apresentados. Na medida em que este trabalho se debruça sobre as 

percepções das entidades representativas estudantis dos cursos de Economia e Serviço Social 
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quanto à violência de gênero contra as mulheres, é dado foco às configurações e histórias desses 

cursos. Concomitantemente, foi necessária a realização da análise documental dos materiais 

produzidos pelas Chapas que concorreram aos diretórios acadêmicos em ambos os cursos, 

buscando saber se a violência de gênero foi um fenômeno apontado pelas chapas. 

O quarto, e último, capítulo, “A violência de gênero na UFF: o que as entidades 

representativas estudantis dos cursos de Economia e Serviço Social têm a falar sobre?”, surgiu 

da necessidade de uma maior aproximação com os grupos estudados. Inicio fazendo um resgate 

do percurso metodológico traçado no decorrer de toda esta pesquisa. Em um segundo momento, 

se parte para a análise das falas com os grupos sujeitos que protagonizam esta dissertação. É 

importante frisar que as perguntas escolhidas para as entrevistas visaram compreender as 

percepções das entrevistadas quanto à violência de gênero. A necessidade das entrevistas 

também se confirmou a partir dos silêncios e questionamentos que surgiram no processo de 

análise documental. No processo de análise das entrevistas, foi essencial retomar aos conceitos 

trabalhados no primeiro capítulo da dissertação, visando embasar teoricamente as reflexões que 

derivaram das falas das estudantes entrevistadas. 

 Em síntese, este estudo busca colocar holofotes em um problema que tende a ser pouco 

visível na academia: a violência de gênero contra as mulheres, enfatizando que essa é uma 

problemática que atinge espaços deveras privilegiado, como a Universidade. Isto posto, o 

enfoque dado à essa violência enquanto violência de gênero é utilizado como mecanismo de se 

apreender o substantivo “mulher” como passível de comportar inúmeras identidades (seja de 

gênero, sexual, de raça, de classe, dentre outras), fugindo, assim, de um entendimento 

puramente heteronormativo. 
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CAPÍTULO I– O alicerce da violência de gênero e as lutas sociais: rompendo silêncios 

 

 A violência de gênero é um fenômeno social que se alicerça nas relações, histórica e 

socialmente desiguais, que se estabelecem entre os sujeitos sociais. Embora esse fenômeno se 

expresse em múltiplas formas, muitas vezes é naturalizado. A violência é uma prática tão 

intrínseca em nosso cotidiano que, por vezes, percebê-la requer um árduo exercício – sobretudo 

quando se fala da violência perpetrada contra as mulheres e as pessoas LGBTI+s. No caso dos 

LGBTI+s, sua sexualidade dissidente rompe com o padrão socialmente aceitável, então a 

violência é utilizada para “domesticá-los”, fazer com que se adequem ao sistema. Quando se 

fala da violência que permeia a vida das mulheres, é importante salientar que nós somos vistas 

como meros objetos – passíveis de sofrer quaisquer manipulações perante a presença de um 

homem. 

 É notável que a violência de gênero deriva do não-reconhecimento do outro e de sua 

pluralidade. A pluralidade das identidades em todas as suas intersecções, nesse sentido, é vista 

como uma espécie de “mau presságio”, que deve ser combatida e hegemonizada. Há, 

entretanto, frentes de resistência. Existem grupos que, além de não acatarem que o padrão seja 

lhe empurrado “garganta abaixo”, lutam à favor de sua proteção em uma sociedade 

essencialmente machista e patriarcal – como os movimentos feministas e LGBTI+. 

1. Gênero: uma importante categoria de análise  

 

Uma afirmação que sempre faço é a de que, no universo acadêmico, apesar de ser 

constante o uso de frases como “isso é uma questão de gênero” ou “‘A’ e ‘B’ são representações 

sociais de gênero”, tanto em debates como em salas de aula, são raras as vezes em que se 

conceitua esse termo. Digo, acredito que não seja errôneo eu afirmar que esse conceito não é 

de ciência de todos – eu mesma, durante grande parte da minha vida, acreditei que gênero e 

sexo eram sinônimos. Essa minha visão conservadora apenas fora desnudada a partir do 

momento em que ingressei na universidade.  

Devo acrescentar, nada obstante, que isso apenas aconteceu de forma rápida porque 

integrei um curso da área de ciências sociais aplicadas, com tradição em se debruçar sobre esse 

conceito. Penso que, dificilmente, isso aconteceria se eu tivesse optado por um curso na área 

das ciências exatas – que raramente se dedicam a estudar os sujeitos socias e o espaço em que 

se encontram inseridos. Sem mais delongas, afinal, o que “gênero” significa? 
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Definir o conceito de gênero pode não ser uma das tarefas mais fáceis de se realizar, 

isso porque, além de apresentar um número considerável de significados, um tanto 

contrastantes entre si, agrega no seu âmago “uma dose apreciável de ideologia” (SAFFIOTI, 

2004, p. 136). Sua criação remete aos anos de 1980 – sendo objeto de estudo feminista –, 

rompendo com o determinismo biológico. Contrapondo com o conceito de sexo15, o conceito 

de gênero implica a sócio-historicidade das relações construídas. Nesse processo, são 

identificadas de forma mais intensa as relações desiguais que, historicamente, são estabelecidas 

entre os sujeitos. 

Assim, ao contrário do que algumas pessoas tendem a acreditar, o estudo de gênero não 

se limita ao estudo sobre a mulher, pois seu objetivo não é o de “focalizar apenas as mulheres 

como objeto [...], mas, sim, os processos de formação da feminilidade e da masculinidade, ou 

os sujeitos femininos e masculinos”. (LOURO, 1996, p. 10). Em suma, entendo “gênero” 

enquanto um fator que diferencia socialmente os indivíduos. Veja bem, com essa afirmação, 

não estou negando que corpos sexuados constituem esse estudo, entretanto, como Louro (1997, 

p. 21-22) enfatiza, seus fundamentos se firmam na “construção social e histórica produzida 

sobre as características biológicas”. 

 Dessa forma, papéis sociais são construídos e naturalizados como pertencentes a um 

determinado grupo: são divididos entre “papéis masculinos” e “papéis femininos”. Esses papeis 

estão tão intrínsecos em nossa sociedade que são pré-determinados antes mesmo do nosso 

nascimento. Acredito que começa a ser construído quando a mulher, grávida, depara-se cercada 

de expectativas quanto a descoberta do sexo do seu bebê, pois ele será determinante na escolha 

da cor do enxoval da criança que está por vir. Tradicionalmente, a cor rosa é designada às 

meninas e o azul ao menino. Como enfatiza Butler (1993), esta tradição contribui para que o 

indivíduo tenha a sua “identidade tenuamente construída através do tempo” (1993, p. 200). 

A priori, essa cultura de divisão de cores entre os sexos pode soar inocente, todavia 

acredito que ela participa de um processo de imposição de gostos a serem preferidos que, 

cotidianamente, são reafirmados através da influência de propagandas que podem ser 

facilmente encontradas em qualquer veículo de comunicação. Ao caminhar por centros 

comerciais, noto que nas seções de roupas, por exemplo, a paleta de cores é dividida entre: 

rosa, roxo e vermelho (para as meninas), e azul, verde e marrom (para os meninos). Desse 

 
15 Saffioti (2004, p.110) atenta ao fato de que não deve-se dicotomizar “sexo” e “gênero” como inconciliáveis. Ao 

afastarmos do essencialismo biológico, devemos ser cautelosos para não cairmos num “essencialismo social” 

(p.110). Tais conceitos estão articulados e numa totalidade em movimento. Negando a dicotomia, afirma que “não 

existe uma sexualidade biológica independente do contexto social em que é exercida” (p.108). 
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modo, mesmo que queiramos adquirir produtos com outras cores, esta tarefa se mostrará 

dificultosa. Em grupos de amigos, é constante eu reclamar que acho a seção de roupas ditas 

masculinas “mais legal” que a feminina, porque, sim, isso se estende por toda a nossa vida. 

Roupa, em nossa sociedade, possui gênero. 

No que tange as atividades recreativas, às meninas são oferecidos brinquedos que 

remetem as atividades domésticas que essas estão socialmente condicionadas a realizar, quando 

adultas, dentre esses: tábuas de passar roupas, panelas, batedeiras e bonecas. Para os meninos, 

brinquedos empreendedores e com cunho violento, tais como kits de pequeno construtor, 

carrinhos, ferramentas, armas, espadas, etc. Desse modo, no decorrer do nosso crescimento, 

somos bombardeados de mais expectativas, pela sociedade.  

Costumo explicar a feminilidade e a masculinidade como grandes checklists, onde 

devemos marcar um “x” em todos os itens presentes na lista para nos encaixarmos socialmente. 

Quando falo isso, algumas pessoas me indagam sobre como se dá esse processo. Bem, acredito 

que ele é definido socialmente pela nossa genitália. É nossa genitália que “define” como 

devemos nos portar, sentir, pensar, enfim, padroniza e condiciona todas as nossas ações, 

independentemente do espaço em que estamos ocupando. No checklist da feminilidade, 

podemos encontrar itens como se depilar diariamente, ser gentil, ser magra, usar acessórios 

decorativos, como brincos e batom – veja bem, exceto batons escuros, socialmente essas cores 

tendem a marcar a mulher como “puta”, desonrada –, etc. 

Através da minha vivência enquanto mulher, acredito que posso afirmar que esses itens 

que citei, dentre outros, nos são empurrados “garganta abaixo”. Assim, a digestão nem sempre 

é um processo fácil. Para além disso, muitas vezes ocorrem sem o nosso consentimento. Como 

exemplo, cito um fato pessoal: dois dias após o meu nascimento, tive as minhas orelhas furadas. 

A justificativa? Eu tinha pouco cabelo, poderiam me confundir com um menino. O pequeno 

brinco em minhas orelhas, dessa forma, simbolizava um “x” nessa checklist da feminilidade, 

que em essência é cruel. 

O checklist da masculinidade, por sua vez, carrega itens como ser forte, alto, viril, 

pragmático, dentre outros. A masculinidade, assim como a feminilidade, pode ser cruel: 

homens, socialmente, são impedidos de demonstrar qualquer tipo de afeto, porque esse seria 

um sinônimo de fraqueza – um atributo considerado feminino. Bourdieu (2002) afirma que 

essa divisão de atributos, bem como de coisas, consideradas femininas e masculinas são 

objetivadas na inserção de características de oposições homólogas, como “alto/baixo”, 

“claro/escuro”, dentre outros. O autor argumenta que: 
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Esses esquemas de pensamento, de aplicação universal, registram como que 

diferenças de natureza, inscritas na objetividade, das variações e dos traços distintivos 

(por exemplo, em matéria corporal) que eles contribuem para fazer existir, ao mesmo 

tempo que as “naturalizam”, inscrevendo-as em um sistema de diferenças todas 

igualmente naturais em aparência; de modo que as previsões que elas engendram são 

incessantemente confirmadas pelo curso do mundo. (BOURDIEU, 2002, p.15).   

 

Nessa acepção, Louro (1997) nos revela que, na verdade, esses papéis sociais são 

padrões socialmente impostos. Nesse ponto, não posso falar de gênero sem citar Scott (1995), 

uma das autoras mais clássicas da temática. Para a autora, assim como Louro (1997), “gênero 

é o conceito utilizado para demonstrar que os papéis sociais são construções históricas e 

culturais que tendem a definir o que é ser homem ou o que é ser mulher” (SCOTT, 1995, p. 

12). 

Isso me recorda de que, em nossas análises, devem constar questões como as 

desigualdades entre os sujeitos, as relações de poder que compõem a hierarquia entre os 

gêneros, etc. Gênero, dessa forma, pode ser apreendido como constituinte da identidade dos 

sujeitos:   

Ao afirmar que o gênero institui a identidade do sujeito (assim como a etnia, a classe, 

ou a nacionalidade, por exemplo) pretende-se referir, portanto, a algo que transcende 

o mero desempenho de papéis, a idéia é perceber o gênero fazendo parte do sujeito, 

constituindo-o. O sujeito é brasileiro, negro, homem, etc. Nessa perspectiva admite-

se que as diferentes instituições e práticas sociais são constituídas pelos gêneros e 

são, também, constituintes dos gêneros. Estas práticas e instituições "fabricam" os 

sujeitos. (LOURO, 1997, p. 25)   

 

Ainda que, como havia afirmado anteriormente, não seja um conceito de ciência de 

todos, as relações baseadas no gênero estão presentes, de forma naturalizada, em todas as 

instâncias e espaços sociais. Inegavelmente, essas relações são construídas através de um 

processo que envolve a dominação entre os sexos, podendo articular-se com a questão da 

“dominação masculina” (BOURDIEU, 2002). Nesse sentido, penso que seja de suma 

importância a análise das relações de poder que a atravessa.  

Antes de quaisquer afirmações, digo que essas relações de poder são, em essência, 

desiguais.  Através de Scott (1995), acredito que seja possível perceber que as mudanças que 

ocorrem nas relações sociais tendem a corresponder a mudanças nas representações de poder. 

Isso porque é necessário pressupormos uma articulação entre teoria e política, que resulta, 

independentemente do contexto societário, em relações de poder desiguais. Note, “é preciso 

não perder de vista a perspectiva foulcaultiana de que o poder circula” (FREITAS, 2017, p. 2) 

e que esse se articula em outros campos, além do gênero, mas em uma sociedade com cultura 

machista, como a que estamos inseridos, penso que a maior parcela de poder sempre estará 

concentrada nas mãos de uma figura que representa a masculinidade. 
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Quando digo “figura que representa a masculinidade” no lugar de simplesmente dizer 

“homens”, me refiro ao fato de que gênero está estritamente ligado ao discurso. As construções 

sociais baseadas no gênero atravessam as gerações através de um discurso capaz de abalar as 

estruturas e atores sociais. Para Scott (1995), esse discurso tem a capacidade de instituir o real. 

Butler (1993), em seus trabalhos, o compreende como uma atividade que é performada. A 

autora ainda sintetiza que “sujeitado ao gênero, mas subjetivado pelo gênero, o “eu” nem 

precede, nem segue o processo dessa “criação de um gênero”, mas apenas emerge no âmbito e 

como a matriz das relações de gênero propriamente ditas. (BUTLER, 1993, p. 7).  Com essa 

afirmação, penso que Butler (1993) nos apresenta a compreensão de que corpo e sexo são 

construções sociais, ou seja, não são atribuições pré-determinadas. 

A dinâmica social que nega essas categorias enquanto processos sociais carrega como 

ressonância estruturas hierárquicas baseadas, novamente, em um determinismo biológico: a 

crença é a de que as relações de poder desiguais entre o feminino e o masculino são 

naturalmente construídas, e definidas através da genitália que o sujeito possui. Na contramão, 

ao considerarmos gênero enquanto uma categoria analítica, há a possibilidade de desconstrução 

desse pensamento já tão enraizado em nossa sociedade e discursos: 

A categoria gênero contribui para desnaturalizar as desigualdades entre homens e 

mulheres, sendo entendida de modo histórico e relacional e não como “oposições 

decorrentes de traços inerentes aos distintos seres” para que não se incorra no erro de 

deixar identificar os diferentes poderes detidos e sofridos por homens e mulheres 

(SAFFIOTI, 1992, p.193)  

 

Nesse ponto, sinto que devo ser portadora de más notícias e atentar que – como diz o 

ditado popular – “falar é fácil, fazer é difícil”. Superar essa relação desigual de poder é algo 

extremamente árduo; muito porque, por vezes, sequer são percebidas. Percebo que, 

especialmente em debates feministas, uma das questões que mais giram entorno dessa temática 

é: “Quando nós, mulheres, vivenciaremos uma mudança nas construções dessas relações 

desiguais de poder?”.  

Recentemente, em minhas “viagens” pelo youtube – plataforma de vídeos – assisti à um 

documentário que afirmava que, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, realizado no 

ano de 2017, a estimativa é de que apenas em 211716 o mundo atinja a igualdade entre homens 

e mulheres. Curiosa como sou, fui pesquisar quanto a situação do Brasil – descobri que o que 

se espera é que sejamos um dos últimos países a alcançar essa tão almejada igualdade. Também 

fomos um dos últimos países a abolir a escravidão, no século XIX. Coincidência? Talvez. 

 
16https://www.folhadelondrina.com.br/colunistas/opiniao-da-folha/desigualdade-de-genero-992445.html 

(acessado em 25/09/18) 

https://www.folhadelondrina.com.br/colunistas/opiniao-da-folha/desigualdade-de-genero-992445.html
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Creio que uma das explicações para a lentidão do processo que leva à superação de 

desigualdades sociais, dando ênfase na desigualdade de gênero, pode ser encontrada em Scott 

(1995), quando esta entra no debate político da questão: as mulheres, historicamente, são 

excluídas da política e, inevitavelmente, esse fato agrega rebatimentos sociais. Assim, ouçamos 

a autora: 

A alta política, ela mesma, é um conceito de gênero porque estabelece a sua 

importância decisiva de seu poder público, as razões de ser e a realidade da existência 

da sua autoridade superior, precisamente graças à exclusão das mulheres do seu 

funcionamento. O gênero é uma das referências recorrentes pelas quais o poder 

político foi concebido, legitimado e criticado. Ele se refere à oposição 

masculino/feminino e fundamenta ao mesmo tempo seu sentido. Para reivindicar o 

poder político, a referência tem que parecer segura e fixa fora de qualquer construção 

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

o processo social das relações de gênero tornam-se, os dois, parte do sentido do poder, 

ele mesmo. Colocar em questão ou mudar um aspecto ameaça o sistema por inteiro. 

(SCOTT, 1995, p. 27)  

 

Confesso que na primeira vez em que li essa afirmação da autora, o grau de importância 

de se estudar gênero, enquanto categoria analítica e relacional, me atingiu em cheio. O 

resultado? Me aprofundei nos estudos da área e apreendi que a categoria gênero, em si, é muito 

recente. Soihet (2007) estima que essa começou a ser trabalhada no Brasil apenas a partir da 

década de 1990, após a tradução do texto “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”, de 

Scott, para o português.17 

Piscitelli (2002) destaca que a categoria gênero é um progresso, porque ao ganhar 

espaços nos trabalhos, livros e textos acadêmicos, substituiu a categoria mulher – uma categoria 

que não apresenta margem para problematizações e desconstruções; porque homogeniza todas 

as mulheres como sendo todas iguais. Nesse ponto, é importante enfatizar que, como relembra 

Louro, a assimilação ao conceito de gênero não se deu sem muitas polêmicas em relação às 

feministas, pois para estas, gênero poderia retirar a centralidade das mulheres nas análises. 

Por outra via, afirmar que, no “pacote” da homogeneização trazida pela categoria 

“mulher”, se encontra a invisibilidade dada às mulheres e o que representamos é, no mínimo, 

redundante. Acredito que uma das características mais humanas que, enquanto mulheres, nos 

é negada é o que tange a nossa sexualidade. É possível elucidar questões referentes à 

sexualidade através dos estudos de Beauvoir (1967), cuja frase de sua autoria, “ninguém nasce 

mulher, torna-se mulher”, é massivamente utilizada pelo movimento feminista para reafirmar 

que não há predeterminação biológica, psíquica e econômica definidora da imagem que uma 

mulher deve assumir na sociedade, pois se trata de um produto de uma construção social.  

 
17 A tradução do texto de Scott foi realizada pela ONG SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia, do 

Estado de Pernambuco. 
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Essa afirmação de Beauvoir (1967), considerada por muitos “ousada” para a época, me 

agrada, pois como diz a própria autora, atribuir uma natureza à mulher e dizer-lhe que caminho 

essa deve trilhar é planejar destituí-la de sua própria humanidade. Em suas palavras:  

A mulher? É muito simples, dizem os amadores de fórmulas simples: é uma matriz, 

um ovário; é uma fêmea, e esta palavra basta para defini-la. Na boca do homem o 

epíteto "fêmea" soa como um insulto; no entanto, ele não se envergonha de sua 

animalidade, sente-se, ao contrário, orgulhoso se dele dizem: "É um macho!" O termo 

"fêmea" é pejorativo, não porque enraíze a mulher na Natureza, mas porque a confina 

no seu sexo. (BEAUVOIR, 1967, p.25).  

 

Mais uma vez, a biologia é apropriada para legitimar a opressão exercida contra a 

mulher, ao deslegitimar a sua sexualidade. Pensar nessa realidade me faz crer que, socialmente, 

é como se lamentassem: “ser mulher é isso, não há nada o que se possa fazer para mudar”. 

Nesse viés, são naturalizadas a feminilidade e a masculinidade. Ou seja, é tido como natural 

que a mulher seja delicada, dócil, tendo como o seu instinto ser mãe, pois a sua natureza é 

cuidar. Saffioti (2009, p. 13) vai além e diz que “[...] as mulheres são manipuladas, estando o 

controle do exercício de sua sexualidade sempre em mãos masculinas.” (SAFFIOTI, 2009, 

p.13). O homem, por sua vez, é legitimado como um conquistador hipersexualizado, que não 

foge a nenhuma briga e debita no álcool as suas mazelas. 

Cabe ressaltar que a reprodução deste pensamento – por parte até das próprias mulheres 

– deve-se ao fato de que a sexualidade também é construída através de uma consciência social 

a qual o homem é tido como um ser soberano. Romper com tal construção social, muitas vezes, 

mostra-se como uma tarefa revolucionária. Mirian Goldenberg (2008)18 considera Leila Diniz 

um dos principais ícones de mulher revolucionária, no Brasil. Na geração dessa figura 

irreverente, haviam disputas entre as influências religiosas que negavam a sexualidade da 

mulher, a não ser que seu exercício fosse praticado dentro dos limites da vida conjugal – crença 

que, no auge do ano de 2019, ainda existe – e, por outro lado, despontava o movimento 

feminista que “pela contracultura e pela psicanálise, buscava a igualdade entre homens e 

mulheres nos mundos público e privado.” (GOLDENBERG, 2008, n.p). 

Nesse sentido, a resposta do porquê Leila Diniz é considerada um mito quando se refere 

à revolução feminina brasileira é a própria quem fornece: “Sobre a minha vida, meu modo de 

viver, não faço o menor segredo. Sou uma moça livre. A liberdade é uma opção de vida” (citada 

por GOLDENBERG, 2008, n.p). Sendo ela uma figura pública famosa, ao optar por exibir seu 

corpo grávido em um biquíni, tornou-se a primeira mulher a exibir sua gravidez. Para além 

 
18 GOLDENBERG, Mirian. Amantes constantes. Folha de São Paulo. Caderno Mais. São Paulo, 04/05/2008. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs0405200808.htm (acessado em 08/08/16)  
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disso, ao escolher ter um filho fora do casamento, contribuiu para que o estigma de “mãe 

solteira” fosse rompido.   

O ato de se debruçar acerca do conceito de gênero, inevitavelmente, nos leva à inúmeras 

inquietações. É como no “efeito dominó” ou “efeito em cadeia”: uma descoberta nos compele 

a esbarrar em outra e, assim, por conseguinte. Nesse sentido, ao falar de sexualidade, bem como 

de gênero, é importante que adentremos no conceito de “heterossexualidade compulsória”, 

abordado por Butler (1993). Para a autora, a sociedade se constrói a partir da crença de que há 

apenas uma sexualidade possível: a heterossexual. Assim, os relacionamentos socialmente 

visíveis e legitimados são apenas os que ocorrem entre pessoas do sexo oposto. Petry e Meyer 

(2011), nessa acepção, afirmam que o sentido desse padrão heteronormativo é regular os corpos 

e sexualidades que os sujeitos possam vir a apresentar. Me agrada, também, a ideia de 

“heterossexualidade como uma instituição política”, trazida por Rich (2012).  

Em meio a tantas regras e padrões instituídos socialmente, aqueles que ousam fugir dos 

seus cotidianos de gênero são fortemente repreendidos, recriminados e censurados. Nesse 

aspecto, é imprescindível para o prosseguimento desta dissertação analisar como se caracteriza 

a violência de gênero e suas expressões na sociedade, uma vez que é justamente esse fenômeno 

que me propus analisar, na Universidade Federal Fluminense. Passemos para o próximo ponto, 

portanto.  

 

2. Violência, violência baseada no gênero e suas expressões 

 

A violência é um fenômeno social que atravessa toda a vida em sociedade. Apenas por 

essa afirmação, já se percebe que não se trata de um fenômeno de análise fácil e simples. No 

período em que cursei a graduação em Serviço Social, participei de algumas disciplinas que, 

em suas discussões, esbarraram no debate da violência. Isso foi possível porque o Serviço 

Social é uma profissão com um “leque” muito grande de campos de atuação e, dessa forma, 

mantém uma relação de troca intensa com os sujeitos sociais, bem como a sociedade. Estou 

falando isso porque, nessas discussões que mencionei, apreendi que, no que tange o fenômeno 

da violência, devemos nos atentar para inúmeros condicionantes. 

É um fenômeno complexo em sua essência – envolve não apenas a relação que se 

estabelece entre os sujeitos, mas também a que se firma entre esses mesmos sujeitos e a política, 

instituições, dentre outros. Ou seja, é uma problemática que se desenvolve em nível 

interpessoal e societal – muitas vezes, sendo encarada como algo natural, intrínseco ao ser 

humano. Há quem acredite, assim como o teórico político Thomas Hobbes, que “o homem é o 
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lobo do homem”. Entretanto, será que a violência é, de fato, um fenômeno natural? Aliás, o 

que é violência? 

 Uma das definições mais utilizadas é a trazida pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que em seu “Relatório mundial sobre violência e saúde” (2002) a define como o “uso 

intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou efetivamente, contra si mesmo, 

outra pessoa ou grupo ou comunidade, que ocasiona ou tem grandes probabilidades de 

ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alterações do desenvolvimento ou privações”. (KRUG 

et al., 2002, p. 5). 

Creio que essa definição da OMS, apesar de curta, é sobremaneira esclarecedora. A 

violência é um fenômeno que atinge o ser humano em todas as esferas de sua vida. Essa 

afirmação pode parecer óbvia, mas socialmente ainda há um processo de se reconhecer apenas 

a expressão da violência que atenta fisicamente contra os sujeitos. Eu mesma, durante grande 

parte da minha vida, não possuía o entendimento de que suas expressões vão além das agressões 

físicas. 

É um fenômeno difícil de entender e de conviver, pois não há sequer um espaço em que 

podemos nos considerar isentos de seus rebatimentos. Não estou querendo afirmar que todas 

as pessoas que nessa terra habitam são favoráveis às práticas violentas, mas como diz Minayo 

(2005, p. 13), as manifestações da violência 

[...] são aprovadas ou desaprovadas, lícitas ou ilícitas segundo normas sociais 

mantidas por usos e costumes ou por aparatos legais da sociedade. Mutante, a 

violência designa, pois – de acordo com épocas, locais e circunstâncias – realidades 

muito diferentes. Há violências toleradas e há violências condenadas.   

 

Penso que quando a autora diz que “há violências toleradas e há violências 

condenadas”, ela se refere ao fato de que a nossa cultura, em sua essência, favorece ações 

violentas. Faço essa afirmação porque acredito que vivemos em uma sociedade baseada em 

hierarquias – seja de gênero, raça, etc. – e, muitas vezes, a violência é o instrumento utilizado 

por quem está “no topo” dessa pirâmide hierárquica, na tentativa de obter mais poder, ou 

inviabilizar que outro sujeito o possua. Nesse processo, Minayo (2005, p. 14) percebe que suas 

“[...] manifestações provocam ou são provocadas por uma forte carga emocional de quem a 

comete, de quem a sofre e de quem a presencia”.  

Percebo que o que ocorre, no âmago das práticas violentas, entretanto, é a coisificação 

das vítimas. É como se o algoz não reconhecesse a vítima como seu semelhante, um ser 

humano, mas como um objeto que pode ser manipulado como esse bem entender. Nessa 

acepção, Chauí (1998, p. 21) salienta que “a violência se opõe à ética porque trata seres 
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racionais e sensíveis, dotados de linguagem e de liberdade como se fossem coisas, isto é, 

irracionais, insensíveis, mudos, inertes ou passivos.”. Para a autora, portanto, a “violência é um 

ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações 

intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, intimidação, pelo medo e pelo terror” 

(CHAUÍ, 1998, p. 2).  

Como diz Chauí (1998), é “um ato de brutalidade” que, por vezes, sequer é percebido 

por quem a pratica e por quem a sofre. Nesse caso, a autora afirma que podemos chamá-la de 

“violência perfeita”; uma manipulação capaz de fazer a vítima interiorizar as vontades de seu 

agressor enquanto legítimas. Nesse ponto, me recordo do conceito de “poder simbólico” 

cunhado por Bourdieu (2002), que percebo se tratar de um poder que se deixa ver menos, ou 

que é até mesmo invisível. Em suma, o poder simbólico age através da ausência de importância 

dada a sua existência, fundamentando uma série de outros poderes e atos, como a violência 

simbólica. De acordo com Bourdieu (2002, p. 45-46): 

Violência simbólica, violência suave, insensível, invisível as suas próprias vítimas, 

que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do 

conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento, ou 

em última instância, do sentimento. Essa relação social extraordinariamente ordinária 

oferece também uma ocasião única de apreender a lógica da dominação, exercida em 

nome de um princípio simbólico conhecido e reconhecido tanto pelo dominante 

quanto pelo dominado, de uma prioridade distintiva, emblema ou estigma, dos quais 

o mais eficiente simbolicamente é essa propriedade corporal inteiramente arbitrária.  

 

A violência simbólica talvez possa ser sintetizada pelo fato de que, embora exista, o 

quadro de violência não é reconhecido, ou enxergado, pelos atores sociais que o compõe. Mais 

uma vez, a cultura entra em cena: vivemos em uma cultura que, em seus discursos, reproduz 

desigualdades e preconceitos que favorecem a manutenção da ordem hegemônica. O que eu 

quero dizer com isso é que, durante toda a nossa vida, somos alvejados de discursos que 

deslegitimam a nossa existência, que nos colocam na posição de incapazes, inferiores, etc. e, 

caso incorporemos esses discursos em nosso cotidiano, acabamos por fazer a manutenção da 

violência simbólica – uma violência sorrateira, quiçá invisível. 

Para melhor entender essa dinâmica, penso que seja necessário falar de um outro 

conceito trazido por Bourdieu (2002), o habitus. O habitus, ou simplesmente disposições, pode 

ser compreendido como uma estrutura social que dispõe a cada sujeito como esse deve ser, 

estar e/ou se portar, de acordo com a posição que ocupa na sociedade. Para além disso, suas 

ações devem estar em sincronia com o grupo a que pertence. Nesse aspecto, tomo como 

exemplo o fato de que, no habitus que envolve as mulheres, é esperado que sejamos submissas 

a qualquer figura masculina.  
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O habitus, enquanto cultura, está na vida de todos, e é por nós alimentado e reproduzido. 

Nas palavras do autor, “assim, as disposições (habitus) são inseparáveis das estruturas 

(habituâmes, no sentido de Leibniz) que as produzem e as reproduzem, tanto nos homens como 

nas mulheres, e em particular de toda a estrutura das atividades técnico-rituais, que encontra 

seu fundamento último na estrutura do mercado de bens simbólicos” (BOURDIEU, 2002, p. 

55). 

Creio que o debate desse conceito seja importante para que possamos nos afastar dos 

discursos meritocratas, por exemplo, que desconsideram que estamos inseridos em uma 

sociedade desigual em essência e que, portanto, não estamos dispostos às mesmas condições – 

além disso, ainda que pertençamos a um grupo, possuímos nossa subjetividade. Somos 

violentados diariamente e, concomitantemente, somos invisibilizados pela sociedade. De 

acordo com Ribeiro (2013, p. 10), “a invisibilização negadora corresponde ao silenciamento 

das inúmeras formas de violência que permeiam as sociedades contemporâneas”, além de 

constituir em si própria uma forma de violência.  

Falar do poder simbólico e do habitus, talvez, dê a sensação de que eu esteja “fugindo” 

do tema deste subitem, todavia acredito que essa discussão seja necessária porque, no que se 

refere aos estudos de gênero – sobretudo os que abordam a violência, – esses são fenômenos 

sociais intrínsecos em nosso cotidiano; se fazendo presentes nas práticas sociais violentas que 

são perpassadas pelo gênero e que, contraditoriamente, tendem a não ser por nós, sujeitos 

sociais, vislumbradas. Sim, elas existem, mas é como se, sobre elas, estivesse uma espécie de 

véu da invisibilidade – as tornando impassíveis a quaisquer sinais de reconhecimento de sua 

existência. 

Sinto que estou sendo prolixa quando me refiro às minhas experiências e vivências, mas 

não poderia deixar de falar que apenas vislumbrei a existência desse poder simbólico, em meu 

cotidiano, quando entrei em contato com as expressões e significações teóricas, frequentemente 

utilizadas por acadêmicos na tentativa de “dar luz”, e enfrentar essa problemática. Nesta 

perspectiva, a partir do momento em que essa “coisa”, essa violência, passou a ter um nome 

por mim reconhecido, passei também a reconhecê-la.  

Creio que isso tenha ocorrido porque, como diz Mills (1972, p. 215), “dar, 

simplesmente, nome a uma experiência nos convida a explicá-la”. Em suma, ao tomar ciência 

dos conceitos como “violência contra as mulheres”, “violência doméstica”, “violência 

intrafamiliar” e “violência de gênero” – este último, enfoque desta dissertação –, compreendi 

que, ainda que esses fenômenos sejam perpassados pela “grande área” de gênero, são distintos 
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entre si. Para melhor visualização de suas significações teóricas, neste momento me dedicarei 

a explicá-los. 

Considero que a “violência contra as mulheres” nos remeta ao conceito de “violência 

perfeita”, uma vez que essa não pressupõe um fenômeno relacional. Em todas as práticas com 

essa motivação, nós, mulheres, somos vistas como um objeto passível a ser manipulado, não 

como sujeito social – detentoras de direitos. De acordo com o site do Senado Federal19, esse é 

um tipo de violência que não faz distinção de classes sociais, raças e etnias; absolutamente 

todas as mulheres são suscetíveis a sofrê-la, em algum momento de nossas vidas. Usualmente 

praticada por homens, a “violência contra as mulheres resulta da socialização machista” 

(SANTOS e IZUMINO, 2005, p. 4) e, portanto, é um fenômeno estrutural, de responsabilidade 

de toda a sociedade. 

A “violência contra as mulheres” é facilmente confundida com outros dois fenômenos: 

a violência doméstica e a violência intrafamiliar. A violência doméstica é, sim, um fenômeno 

que pode atingir inúmeras mulheres, entretanto por se realizar no espaço privado, possui a 

capacidade de atingir uma multiplicidade de sujeitos – tais como idosos, crianças, adolescentes, 

etc.  A diferença entre a violência doméstica e a violência intrafamiliar é que, apesar de em 

ambos os fenômenos estarmos todos sujeitos a sofrer com seus rebatimentos, na medida em 

que possuem caráter relacional, a violência intrafamiliar se realiza no âmbito familiar – um 

espaço que, socialmente, se acredita ser um local seguro, isento de práticas violentas – , e não 

apenas no espaço doméstico. 

Tênues são as linhas que delimitam esses fenômenos, pois, ainda que possuam suas 

particularidades, todos atingem as mulheres – o que também ocorre quando se fala da 

“violência de gênero”. Em momentos anteriores, disse que na relação social entre seres 

contrastantes, há aqueles que historicamente são designados à maiores patamares de poder – 

que é o caso dos homens, sobretudo os brancos, heterossexual e cisgênero. O que isso tem a 

ver com a violência de gênero? Bem, percebo que a violência de gênero se trata de uma 

manifestação que se origina dessas relações de poder, historicamente desiguais, estabelecidas 

entre homens e mulheres, homens e homens e mulheres e mulheres. 

Essa relação, nada obstante, envolve o processo de heteronormatividade compulsória, 

bem como construções de feminilidade e masculinidade e, assim, a violência perpetrada 

sobretudo contra as mulheres e pessoas LGBTI+ é naturalizada, perpassando práticas sociais 

 
19https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/a-violencia-contra-a-mulher (acessado em 

03/10/18) 

https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/a-violencia-contra-a-mulher
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nos mais variados espaços. Sem dúvidas, esse é um fenômeno que abarca a violência contra as 

mulheres, a violência doméstica e a violência intrafamiliar, contudo não deve ser confundido 

com os mesmos –   sua distinção se encontra no fato de que esse é um fenômeno relacional que 

se (re)produz em nível societal e não atinge apenas as mulheres. Para Faleiros (2007, p. 62), 

essa característica se justifica no fato de que a nossa sociedade 

[...] estrutura-se – social, cultural, econômica e politicamente – a partir da 

concepção de que os seres humanos estão divididos entre machos e fêmeas, 

correspondendo a cada sexo lugares, papéis, status e poderes desiguais na vida 

privada e na pública, na família, no trabalho e na política.  

 

Em consonância, Morera et al (2014, p. 48) diz que “ao discorrer sobre a violência de 

gênero, deveríamos lançar um ‘olhar plural’, ou seja, enfatizar a dimensão multifacetada das 

diversas formas de atuação e suas distintas modulações histórico-culturais”. A importância de 

se adotar esse “olhar plural”, assim, está no papel que a reflexão acerca do fenômeno da 

violência de gênero desempenha no processo de sua desnaturalização, na sociedade. 

Disse que a violência contra as mulheres pode ser uma expressão da violência de gênero 

– estruturando a desigualdade de gênero, ao passo em que ser mulher em uma sociedade onde 

prevalece a “dominação masculina” é ter os nossos direitos humanos constantemente postos à 

perigo de violação. Entretanto, como – e por quê – essa violência atinge as pessoas LGBTI+? 

Bem, acerca desse cenário, Faleiros (2007, p. 62) nos esclarece que 

Como o gênero feminino é considerado inferior e subalterno, os homens que 

assumem o “gênero não-masculino” – transexuais, travestis, homossexuais – 

tornam-se “objetos” de dominação e de punição violenta (psicológica, social 

e física); são marginalizados de certas profissões e de postos de decisão ou 

mesmo eliminados fisicamente.  

 

Isso ocorre porque se espera que os padrões de gênero, que nos são impostos desde 

antes mesmo de nosso nascimento, sejam por nós acatados e seguidos. Ou seja, se em nossa 

subjetividade optarmos por enfrentar esse padrão – considerado o único modelo legítimo a ser 

seguido – somos repreendidos de forma opressiva. Expressar a nossa subjetividade, 

socialmente, é um ato de coragem – diria que é, até mesmo, revolucionário –, porque, como 

diz Santos (2016, p. 16), “grande parte da sociedade brasileira ainda discrimina tudo aquilo que 

é diferente dos padrões, diante disso, o homossexual, por não se encaixar no padrão 

heteronormativo da sociedade, ainda tem sido encarado como uma ameaça aos chamados “bons 

costumes”. 

Essas opressões recebem nomes. O ódio às mulheres é chamado de misoginia. A sigla 

LGBTI+, diluída, abre espaço para que diversas violências sejam práticas visíveis, tais como: 

a homofobia, "definida como hostilidade geral – psicológica e social – contra quem, 
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supostamente, sente desejo ou tem práticas sexuais com indivíduos do mesmo sexo” (DIAS, 

2009, p. 91); a lesbofobia, a violência contra as mulheres homossexuais que, além de sofrerem 

opressão social por serem mulheres, sofrem discriminação pela sua sexualidade dissidente; 

bem como a transfobia, que Jesus (2012) define como a discriminação e/ou preconceito 

motivados pela identidade de gênero de pessoas transgêneros, travestis e transexuais. Destaco, 

nesse aspecto, que a transfobia é uma prática que essas pessoas sofrem desde tenra idade, uma 

vez que somos formados através de uma cultura cisnormativa. De acordo com Pontes e Silva 

(2017, p. 409) 

A cisnormatividade opera, portanto, inscrevendo como pré-discursivas as 

marcas corporais relacionadas ao ‘sexo biológico’, tomando-as 

posteriormente como critérios naturais e objetivos para definição do sexo-

gênero; pela noção de que os corpos, se normais, terão seus gêneros definidos 

a partir de duas alternativas, sendo elas: macho/homem, fêmea/mulher, 

associação entre ‘sexo biológico’ e ‘gênero cultural’; e permanência, que se 

refere à continuidade e persistência da identificação de gênero designada com 

base no sexo ao longo da vida, avaliada pela reiteração das expectativas de 

gênero associadas aos homens e às mulheres.   

 

Ainda que não exista muitos trabalhos sobre, diria que também existe a Bifobia – o 

preconceito que envolve àqueles que se sentem sexualmente atraídos pelo sexo oposto ao seu, 

tanto quanto se sentem atraídos pelo seu próprio sexo. Socialmente, essas pessoas são 

consideradas “indecisas”, não sendo plenamente aceitas na comunidade LGBTI+, tampouco 

pelos heterossexuais. 

A violência de gênero, assim como o fenômeno da violência em si, engloba diferentes 

tipos de abuso ou, como prefiro dizer, expressões. Assim, não se deve limitar a violência às 

agressões físicas, como eu ingenuamente tendia a fazer – esse é um fenômeno extremamente 

mais complexo. Por outro lado, entendo quando socialmente se limita a violência a esse ato: 

quando não se faz possível visualizar fisicamente as marcas de uma violência, para a sociedade 

é como se ela não tivesse ocorrido. Contudo, nessa armadilha visual que está o processo de 

naturalização de inúmeras violências que predominam, em suma, o campo mental e psicológico 

de quem as sofre.  

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)20, o fenômeno “violência” pode 

tomar as seguintes formas: violência física, que se caracteriza na ação ou omissão que ocasiona 

em danos corpóreos à uma pessoa; a violência moral, por sua vez, é a ação de atentar contra a 

honra e a reputação alheia, através de discursos onde predomina a calúnia e a difamação e a 

 
20http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/lei-maria-da-penha/formas-de-violencia (acessado em 04/10/18) 

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/lei-maria-da-penha/formas-de-violencia
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violência patrimonial, que acredito ser uma das mais desconhecidas, é o ato que implica danos 

materiais – como perda, subtração ou destruição de objetos pessoais, bens, etc21.  

Há, ainda, a violência psicológica, que se manifesta pelo isolamento, ameaça direta ou 

indireta, intimidação, manipulação, dentre outras práticas, que implicam danos à saúde mental 

e psicológica. A violência sexual, através do uso da força, coerção, chantagem, manipulação, 

etc., age no sentido de obrigar uma pessoa a manter relações ou contatos sexuais, sem o seu 

consentimento. Nessa violência, as vontades pessoais das vítimas são totalmente anuladas e, 

assim, essas são subjugadas, pelos seus agressores, ao estupro – ou tentativa de estupro –, 

atentado violento ao pudor e ao assédio sexual. Destaco, nesse ponto, que as vítimas desse tipo 

de violência tendem a ser questionadas, socialmente, pelos seus antecedentes. Digo, questiona-

se quais eram as suas vestimentas no momento da agressão, em qual horário e onde esse 

ocorrera, afim de encontrar, na vítima, um motivo que “justifique” a violência. 

O assédio moral e sexual vincula-se, sobretudo, aos conceitos machistas de que as 

mulheres são objetos que podem ser manipulados para satisfazer os desejos sexuais dos 

homens, onde e quando estes quiserem. Penso que encontrar uma mulher que nunca tenha 

sofrido algum tipo de assédio é muito difícil, pois o assédio é uma prática que está em todos os 

espaços sociais. Exercer o direito de ir e vir para nós, mulheres, é lidar constantemente com 

inúmeros abusos, em sua maioria verbais, vindos de desconhecidos. É surreal, mas em nossa 

cultura dizer frases obscenas para uma mulher apenas pelas suas vestes é algo considerado 

natural/normal, beirando à tradição.  

Falar da objetificação da mulher é falar, também, de uma outra expressão da violência: 

o tráfico de mulheres. Nessa prática, a objetificação da mulher é tanta que estas são postas à 

escravidão sexual, sendo vendidas como objetos de para satisfazer, principalmente, os homens. 

Durante o contato com uma colega de pós-graduação, cujo objeto de pesquisa é a violência 

obstétrica, compreendi que essa também é uma expressão da violência motivada pelo gênero. 

Massivamente invisibilizada, a Defensoria Pública de São Paulo a conceitua como “a 

apropriação do corpo e processos reprodutivos das mulheres por profissionais da saúde, por 

meio de tratamento desumanizado, abuso de medicalização e patologização dos processos 

naturais [...] impactando na sexualidade e negativamente na qualidade de vida das mulheres”22.  

 
21 A Lei popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, 11.240/06, no enfrentamento da violência contra as 

mulheres, trabalha com os seguintes tipos de violência: violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. 

No próximo capítulo, nos debruçaremos sobre o texto da Lei. 
22http://www.sentidosdonascer.org/wordpress/wp-content/themes/sentidos-do-

nascer/assets/pdf/controversias/Violencia-obstetrica.pdf (acessado em 06/10/18) 

http://www.sentidosdonascer.org/wordpress/wp-content/themes/sentidos-do-nascer/assets/pdf/controversias/Violencia-obstetrica.pdf
http://www.sentidosdonascer.org/wordpress/wp-content/themes/sentidos-do-nascer/assets/pdf/controversias/Violencia-obstetrica.pdf
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No hall das expressões da violência, também figura a violência institucional – uma 

violência que se motiva pelas desigualdades sociais que, inevitavelmente, também se 

encontram presentes nas práticas institucionais. Em Aguiar (2010), apreende-se que a violência 

institucional tende a ser acompanhada de uma prática de inferiorização do sujeito social e de 

suas questões, à medida em que é possível notar uma espécie de banalização dos atos 

descriminalizantes, por parte dos agressores.  

Nesta dissertação, a violência institucional perpassa a pesquisa enquanto expressão da 

violência de gênero. Essa ligação pode ser compreendida através de Aguiar (2010, p. 24) 

Todos, sujeitos concretos que são ao mesmo tempo produtores e reprodutores 

de representações sociais, normas, valores, códigos simbólicos e hábitos dos 

grupos sociais aos quais pertencem [...] todo individuo é um agente criativo 

na construção de sua identidade de gênero, ou seja, na forma como se coloca 

enquanto homem ou mulher em relação às normas da sociedade em que vive, 

no exercício de suas práticas cotidianas, de sua sexualidade e nas relações de 

poder nas quais se engendra. 

 

Onde entram as instituições, nesse aspecto? Bem, as instituições, para além de ser 

representadas por prédios, normas, dentre outros, são vivenciadas por pessoas – sujeitos sociais 

plurais, cada qual com a sua história, vivência, características raciais, sexuais, de gênero, etc., 

que, inevitavelmente, imprimem toda a sua pluralidade de identidades em seus exercícios 

profissionais. Quando se fala de violência de gênero, como afirmei em páginas anteriores, se 

fala de uma violência ainda muito naturalizada em nossa sociedade – ou seja, na universidade 

não é diferente. Na universidade, a cultura sexista vigente na sociedade também impera, seja 

nas salas de aulas, nos espaços de convivência entre os estudantes, na relação entre estudantes 

e funcionários, dentre outros. 

Em casos de violência de gênero, o que tende a ocorrer, é o que Pedrosa e Spink (2011, 

p. 131) chamam de “atendimento realizado de maneira mecânica, sem vínculo, afeto e respeito 

pelo outro presente na relação de cuidado”. A realidade da UFF é algo que adentrarei, de fato, 

apenas no terceiro capítulo deste trabalho, mas já adianto que o atendimento às vítimas da 

violência de gênero, na instituição, muitas vezes é feito apenas através de um portal online da 

Ouvidoria23. No site em questão, é possível denunciar o ato violento, entretanto não se sabe 

quais medidas são tomadas, frente à denúncia.  

Esse comportamento burocrático, além de “revitimizar” a mulher – na medida em que 

lhe nega o acolhimento imediato –, revela o que Deslandes (2002) chama de “atitude natural” 

por parte dos profissionais e instituições. A rotina burocrática, assim, se torna tão mecânica 

 
23https://sistema.ouvidorias.gov.br (acessado em 25/01/19) 

https://sistema.ouvidorias.gov.br/
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que os profissionais tendem a naturalizá-la – naturalizando, também, os casos de violência que 

recebem. A UFF, inegavelmente, é uma instituição pública – toda a violência de gênero 

perpetrada contra as mulheres, naquele espaço, perpassa também o âmbito institucional. 

Nesse ponto, destaco que a escolha de ter apresentado a violência institucional por 

último neste item, dentre todas as outras expressões da violência, deriva da ciência de que a 

violência institucional, sobretudo enquanto expressão da violência de gênero, pode caminhar 

ao lado de todas as outras práticas violentas aqui explicitadas – no caso da violência perpetrada 

no ambiente acadêmico, aponto que esta pode ganhar uma grande potencialidade, quando se 

pensa na relação professor(a)-aluno(a) e professor(a)-funcionário(a). 

Laura Mury (2004, n.p), em texto para o Relatório da Rede Social de Justiça e Direitos 

Humanos de 200424, diz ainda que 

A violência institucional é aquela praticada nas instituições prestadoras de 

serviços públicos como hospitais, postos de saúde, escolas, delegacias, 

judiciário. É perpetrada por agentes que deveriam proteger as mulheres 

vítimas de violência garantindo-lhes uma atenção humanizada, preventiva e 

também reparadora de danos. 

 

Durante o período em realizava o meu estágio obrigatório em Serviço Social, ainda na 

graduação, tive a infelicidade de ter entrado em contato direto com esse tipo de violência. Não 

apenas como expectadora, quando ouvia discursos preconceituosos serem destinados aos 

usuários da instituição em que eu fora encaminhada para apreender o exercício diário da 

profissão – algo que fere gravemente o nosso Código de Ética profissional; mas como vítima.  

No último dia do meu primeiro semestre de estágio, minha até então supervisora de 

campo rasgou todos os documentos comprobatórios de que, de fato, cumpri o meu papel como 

estagiária na instituição. A justificativa? Supostamente, eu era muito nova para seguir na 

profissão. Isso me remete à um outro abuso: a violência psicológica.  Preciso dizer que tal ato 

violento perpetrado minha supervisora de campo me causou sérios problemas quanto ao meu 

desenvolvimento no curso de Serviço Social?  

Depois de experienciar essa violência, sinto que perdi um pouco do gás que me movia 

a seguir com os estudos – ainda que hoje, além de ter concluído a graduação, tenha me inserido 

em um curso de mestrado acadêmico e em uma outra graduação, em Economia. Confio que 

esse exemplo, embora seja uma experiência pessoal, auxilia na compreensão de que as 

expressões da violência, muitas vezes, caminham juntas, entrelaçam-se. 

 
24 O Relatório da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos de 2004 pode ser acessado em 

https://www.social.org.br/index.php/relatorios/relatorios-portugues/51-direitos-humanos-no-brasil-2004.html 

(acessado em 11/02/19) 

https://www.social.org.br/index.php/relatorios/relatorios-portugues/51-direitos-humanos-no-brasil-2004.html
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Iniciei este subitem dizendo que a violência está em todos os espaços sociais e, da 

mesma forma, o concluo. A violência é uma prática que não se limita ao espaço doméstico e 

privado, ela ultrapassa quaisquer muros – no caso desta dissertação, afirmo que é um fenômeno 

que entra na universidade pelas portas da frente. Ou seja, essa é uma problemática que não se 

limita à ambientes onde predomina a pobreza, atinge também espaços profundamente 

privilegiados. A sua naturalização, por conseguinte, é “quebrada” quando algumas pessoas 

passaram, além de exercer a sua sexualidade de forma livre, a não aceitar os padrões e papeis 

socialmente impostos – ocuparam as ruas na luta pela legitimação de sua existência. 

Assim, antes de me debruçar acerca das particularidades da violência na Universidade 

Federal Fluminense, acredito que seja preciso adentrar em uma outra discussão: a dos sujeitos 

sociais. Durantes essas páginas, afirmei que somos sujeitos plurais – sendo assim, será que 

experienciamos a violência da mesma forma? Existe algum grupo que se opõe à cultura 

violenta vigente e tem lutado contra ela? É a partir dessas indagações que darei prosseguimento 

a este texto. 

 

3. A pluralidade dos sujeitos sociais e as frentes de resistência contra à violência de 

gênero 

 

Viver em sociedade é viver com o que nos é diferente. Digo isso porque acredito ser 

inegável o fato de que todos nós possuímos nossas particularidades, e diferenças. Somos 

diferentes em aspectos que perpassam toda a nossa vida, não limitando às nossas características 

físicas ou preferências construídas. Por "preferências construídas", me refiro ao fato de que 

somos fruto de uma construção social. Uma das lições creio ser possível tirar da leitura de "O 

18 Brumário de Luís Bonaparte", de Karl Marx (2011), é a de que, ao tecer nossos estudos, é 

preciso situar nossos objetos/sujeitos de pesquisa em seu contexto histórico-social, porque 

somos produtos do espaço/tempo em que vivemos. 

Stuart Hall (2002) nos atenta que a ideia do sujeito iluminista – que é compreendido 

como um indivíduo totalmente centrado, com a identidade plenamente unificada e dotado de 

razão – é extremamente fantasiosa. Somos plurais, nossas identidades não são fixas, são móveis 

e definidas/construídas historicamente. Nas palavras do autor, "o sujeito assume identidades 

diferentes em diferentes momentos" (Hall, 2002, p. 13). Essa afirmação me recorda do 

conteúdo produzido por Daphne Patai (2010) em "História oral, feminismo e política" que, no 

papel de estrangeira, "branca, entrevistando mulheres [brasileiras] de inúmeros tons de pele, 
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tipos físicos, situações financeiras [...]"25, em faixas etárias iguais ou diferentes da dela, se viu 

exercendo, por vezes, o papel de irmã, de amiga, de mãe, de tia, de patroa, etc.  

Através dessa percepção plural dos sujeitos sociais, Castells (1999) sinaliza que a 

construção das nossas identidades é permeada por um contexto de relações de poder. O gênero, 

por exemplo, pode ser um fator a me ligar à uma outra mulher; mas talvez a minha cor, a classe 

à qual pertenço, o lugar em que vivo e os espaços que frequento podem nos distanciar. Isso 

ocorre porque vivemos em uma sociedade permeada de estigmas. Um breve exemplo: assim 

como na cultura machista a mulher é designada a exercer um papel inferior ao do homem, como 

nos subitens anteriores afirmei; as nossas raízes racistas colocam os negros em situações 

desfavoráveis em relação aos brancos. Se a pessoa em questão for uma mulher, e negra, não se 

mostra dificultoso perceber quão estigmatizada será26.  

Esse é apenas um exemplo para recordar que o estigma está diretamente relacionado a 

identidade social dos sujeitos, assim como dos grupos que estes compõem. Percebo que se cria, 

de acordo com as considerações de Goffman (1981, p. 4), uma marca em determinados sujeitos, 

ditos "minorias", afim de desvalorizá-los socialmente, ou seja, estigma é "a situação do 

indivíduo que está inabilitado para aceitação plena". Norbert Elias et al (2000) chama esses 

sujeitos de outsiders27. Para o autor, os outsiders, ao contrário dos estabelecidos, são pessoas 

vistas como "não membros" da sociedade, excluídas dos espaços apenas por serem quem são.  

"Superioridade social e moral, autopercepção e reconhecimento, pertencimento e 

exclusão são elementos dessa dimensão da vida social que o par estabelecidos-outsiders 

ilumina exemplarmente: as relações de poder" (Elias et al. 2000, p. 8). Nessa dinâmica, aqueles 

que estão em uma relação de poder superior, de fato, possuem uma arma poderosa: com seus 

discursos, conseguem moldar a percepção de autoimagem daqueles que almejam dominar.  

Nesse processo, tomando por ilustração, é inteligível porque algumas mulheres 

acreditam que é errado frequentarem determinados espaços ou possuírem certos 

comportamentos, visto que o que escutamos desde o início de nossa infância é que "é feio 

mulher frequentar bares" ou "mulher deve ser recatada, ninguém gosta de mulher atirada". O 

mesmo acontece quando uma pessoa LGBTI+, seja qual for a letra da sigla que lhe representa, 

“recusa” a sua sexualidade, a considera errada e tenta ao máximo se encaixar no padrão 

 
25PATAI, 2010, p. 34. 
26 Isso me remete ao conceito de interseccionalidade, que considera as diversas identidades do sujeito – sejam de 

gênero, raça ou sexual. Tratarei do assuntoem um momento posterior deste item. 
27Palavra em inglês que significa "estranho", "intruso", "forasteiro", "indivíduo não iniciado". 
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heteronormativo – o discurso hegemônico é incorporado ao nosso discurso de autoimagem, 

porque construímos a nossa subjetividade através da subjetividade do outro. 

Todo esse debate me remete ao fato de que as formas de pertencimento também são 

capazes de construir normas ou rotinas. Uma das formas de pertencimento mais conhecidas, 

trazida por Hall (2002), são as chamadas "culturas nacionais", que buscam "costurar" as 

diferenças em uma única identidade. Geralmente, quando nos referimos à essa identidade, 

dizemos a nossa nacionalidade. Para o autor, nada obstante, esse é um processo permeado de 

contradições e jogos de poder, por mais que exista uma tentativa (falha) de unificação.  

Como defendi, as sociedades, sobretudo a moderna, são marcadas pelas diferenças. 

Diferenças de posições, de visões, antagonismos e, desta forma, diferentes identidades. 

(PIERUCCI, 1990). Acredito que o ponto central está na percepção de que as diferenças do 

outro são tão legítimas quanto as nossas. Aliás, através dessa compreensão, percebo a 

mobilização de diversos movimentos sociais, compostos por inúmeros sujeitos, que exigem 

que a sociedade e o Estado reconheçam que suas diferenças são produtos de uma sociedade 

hierárquica, que se baseia em relações desiguais de poder. 

É praticável fazer essa afirmação porque, como diz Bauman (2005, p. 19), “as 

‘identidades’ flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e lançadas 

pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar alerta constantemente para defender as primeiras 

em relação às últimas”.  A sociedade, inegavelmente, impõe como devemos ser e agir, mas 

compartilho do pensamento de Bauman (2005) de que é indispensável lutar, e defender, as 

identidades que escolhemos, e que acreditamos, ter. 

Esse pode parecer um pensamento um tanto quanto messiânico, visto que a nossa 

cultura, por vezes, se revela tão fechada às discussões quanto um dogma, mas quando faço essa 

afirmação, me refiro ao fato de que há a possibilidade de se criar frentes de resistência. Na 

medida em que almejam ampliar os seus direitos, lutar contra as violências sofridas e legitimar 

a sua existência, pessoas com características e interesses em comum se organizam, 

politicamente, colocando em pauta as demandas concernentes às particularidades de suas 

identidades. 

São inúmeros os grupos que se formam com esse mesmo intuito, mas como o intento 

desta dissertação é estudar o fenômeno da violência de gênero contra as mulheres dentro da 

dinâmica da Universidade Federal Fluminense, darei ênfase ao movimento feminista e o 

movimento LGBTI+ – os movimentos sociais a atuar na desnaturalização dos cotidianos de 

gênero, assim como das violências que dele derivam, a partir da ampliação das políticas 

públicas que debruçam-se sobre essa temática. Acredito que tais movimentos sociais, no 
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decorrer dos tempos, vêm se consolidando enquanto movimentos de caráter transformador, 

uma vez que, em síntese, lutam pela igualdade.  

 Em suma, nesse contexto de reconhecimento da pluralidade das identidades, avança o 

movimento feminista e o movimento LGBTI+: 

As muitas formas de fazer-se mulher ou homem, as várias possibilidades de 

viver prazeres e desejos corporais são sempre sugeridas, anunciadas, 

promovidas socialmente (e hoje possivelmente de formas mais explícitas do 

que antes). Elas são também, renovadamente, reguladas, condenadas ou 

negadas. Na verdade, desde os anos sessenta, o debate sobre as identidades e 

as práticas sexuais e de gênero vem se tornando cada vez mais acalorado, 

especialmente provocado pelo movimento feminista, pelos movimentos de 

gays e de lésbicas e sustentado, também, por todos aqueles e aquelas que se 

sentem ameaçados por essas manifestações. Novas identidades sociais 

tornaram-se visíveis, provocando, em seu processo de afirmação e 

diferenciação, novas divisões sociais e o nascimento do que passou a ser 

conhecido como "política de identidades" (LOURO, 2000, p. 4) 

 

Ao ler Descarries (2002), pude compreender que o movimento feminista possui como 

pauta principal o projeto de uma sociedade na qual a lógica patriarcal, e todo o seu poder 

regulador, sofra profunda transformação – a fim de se fazer valer os princípios de igualdade, 

de equidade e de justiça social –, revertendo a ideia de que “o mundo pertence aos homens”, 

reconhecendo e legitimando a cidadania das mulheres. Concomitantemente, o movimento 

LGBTI+ “engrossa” esse coro pela igualdade, uma vez que o repúdio aos preconceitos, 

violência e discriminações vividas por pessoas que fogem do estereótipo de sexualidade 

heterossexual – independentemente do sexo ou gênero – consta como uma de suas principais 

pautas. 

Falar de cidadania, nada obstante, "pressupõe não apenas o reconhecimento da 

igualdade, mas, fundamentalmente, da diferença, e que vivemos em um mundo plural, onde a 

diversidade se torna cada vez maior.” (DIAS, 2009, p. 109). Através dessa concepção, quando 

questionei “Será que experienciamos a violência da mesma forma?”, há algumas páginas atrás, 

quis chamar a atenção para o fato de que se somos sujeitos sociais plurais, diferentes em nossa 

essência, a resposta para esse questionamento só poderia ser negativa. 

Nessa característica plural das identidades, há um outro conceito que também precisa 

ser apontado: o conceito de interseccionalidade, que basicamente é a compreensão de que 

somos compostos pela intersecção entre classe, raça, sexualidade, gênero, geração, etc. 

Facchini (2008, p. 8) define esse conceito "como 'opressões múltiplas' que podem ser 

identificadas em sujeitos específicos, como é o caso das 'lésbicas negras'". O que quero dizer é 

que, mesmo que “gênero” – categoria que discuti no início deste capítulo –, identifique um 

sistema complexo de opressão que atinge uma gama variada de sujeitos, em sua maioria 
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mulheres e pessoas LGBTI+, ainda não é suficiente para esclarecer toda a opressão sofrida por 

esses grupos, porque cada identidade que compõe dado sujeito social interfere nas possibilidade 

de suas experiências. Assim, 

A interseccionalidade remete a uma teoria transdisciplinar que visa apreender 

a complexidade das identidades e das desigualdades sociais por intermédio de 

um enfoque integrado. Ela [Crenshaw] refuta o enclausuramento e a 

hierarquização dos grandes eixos da diferenciação social que são as categorias 

de sexo/gênero, classe, raça, etnicidade, idade, deficiência e orientação sexual. 

O enfoque interseccional vai além do simples reconhecimento da 

multiplicidade dos sistemas de opressão que opera a partir dessas categorias e 

postula sua interação na produção e na reprodução das desigualdades sociais 

(BILGE, 2009, p. 70). 

 

No espaço acadêmico que propus estudar, assim como em toda a sociedade, há a 

convivência de pessoas de todos os gêneros, sexualidades, raças e etnias. Nesse sentido, no 

decorrer deste trabalho, creio que seja de suma relevância eu ter em mente a perspectiva de 

ecologia dos saberes, trazida por Santos (2006). De forma breve, a ecologia dos saberes se 

refere ao reconhecimento da pluralidade dos saberes, assim como na valorização dos mesmos. 

Nas palavras do autor, é “a prática de articular a diversidade através da identificação e da 

promoção de interações sustentáveis entre entidades parciais heterogêneas” (SANTOS, 2006, 

p. 18.). Com essa afirmação, Santos aponta a necessidade de exercitar a nossa escuta quanto 

aos movimentos que nos cercam, respeitando os saberes que, neles, são construídos. 

No meio universitário, campo de pesquisa desta Dissertação, isso significa ter a clareza 

de que, para além dos conhecimentos “oficiais”, que são apresentados em salas de aulas, há a 

existência de outros saberes – que são tão válidos quanto os primeiros – como aqueles 

produzidos no âmbito dos movimentos sociais. A título de exemplo, enquanto pesquisadora, 

tenho acesso à inúmeros textos28 que abordam a questão do machismo e seus reflexos na vida 

das mulheres. Concomitantemente, enquanto mulher, vivencio em minha pele, diariamente, 

esses reflexos – que fazem com que a minha postura, ao me debruçar sobre tal temática, seja 

ativista.  

Em Santos (2011, p. 11), a pesquisa ativista possui uma perspectiva crítica que rejeita 

“as pretensões de neutralidade política, substituindo-as pela legitimidade de assumir 

voluntariamente o engajamento político enquanto valor ético que não se deve ser negociável”. 

Nessa acepção, se encontra o compromisso com a devolutiva das pesquisas para a sociedade, 

pois, afinal, a quem serve o conhecimento que produzimos? Além disso, se reitera a 

 
28 Como, por exemplo, Bourdieu (2002), Scott (1991), Louro (1997) e demais textos trabalhos nesta 
dissertação. 
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responsabilidade que firmamos com os elementos que estudamos. Parafraseando a afirmação 

de Foucault (1989) de que “o poder circula”, “o saber circula” e não se encontra localizado 

apenas nas fontes ditas oficiais, mas também nas chamadas fontes ativistas. 

O que eu quero dizer é que, no espaço em que insisto veementemente que há práticas 

violentas, a Universidade Federal Fluminense, também existem “frentes de resistência” contra 

a cultura que hierarquiza os sujeitos sociais, privilegiando uns e violentando tantos outros – 

particularmente, participei de grupos, coletivos, feministas formados dentro da Universidade. 

Nessa discussão, atento para o fato de que as lutas feministas não são recentes, apesar de ser 

essa a impressão da sociedade. Castells (1999) chama atenção para o fato de que estão presentes 

em todas as etapas da experiência humana. A luta LGBTI+ no Brasil, por sua vez, remonta ao 

final dos anos 1970, em resistência ao período ditatorial que tomava conta do país. (ROCHA 

et al., 2017) 

De acordo com Castells (1999), movimentos sociais, como os que aqui destaco, 

representam identidades de resistência, coletivamente construídas. Para tanto, a "identidade 

coletiva" se realiza no momento em que os atores sociais, acessando o material cultural ao seu 

alcance, constroem uma nova identidade cultural, capaz de redefinir a sua posição na sociedade 

e, assim, abalando toda a estrutura social. 

Nas palavras de Castells (1999, p. 24), em suma, tais identidades de resistência são  

criadas por atores que encontram-se em posições/condições desvalorizadas 

e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo assim, trincheiras 

de resistência e sobrevivência com base em princípios diferentes dos que 

permeiam as instituições da sociedade, ou mesmo opostos a esses últimos [...]. 

(CASTELLS, 1999, p. 24) 

 

Sinto que é importante ressaltar que o movimento feminista do qual aqui falo é um 

movimento, em si, plural. Destaco isso porque, quando se fala do movimento LGBTI+, percebo 

ser mais fácil a visualização do seu caráter plural, uma vez que esse é um movimento composto 

de pessoas de variados gêneros, sexualidades, raças, classes, etc. – Por ser um movimento 

composto apenas por mulheres, o movimento feminista, por vezes, tende a ser encarado como 

um movimento totalmente homogêneo. 

Não existe apenas uma forma de se fazer feminismo, uma vez que as mulheres que o 

compõe possuem identidades diversas; esse é um movimento político com muitas vertentes. 

Assim, não existe um feminismo, mas feminismos, porque, dependendo das identidades que 
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possuem, as mulheres podem sofrer opressões diversas. Creio que a pluralidade do movimento 

se trata de reivindicar uma “diferença” dentro da diferença, como afirma Soihet (2007).29 

Para além disso, acredito que quando não usamos o termo “feminismo” no plural, 

recaímos na tendência social geral de se apagar as diferenças. Como encontra-se em Soihet 

(2007), as mulheres não formam uma categoria homogênea como, socialmente, somos 

orientados a acreditar. As correntes presentes no movimento feminista se diferenciam pois 

apontam raízes diferentes para o problema da opressão contra as mulheres e, deste modo, 

diferentes formas de combatê-lo.  Se trata de considerar toda a pluralidade de identidades que 

as mulheres podem apresentar.  

Neste trabalho, não irei me aprofundar sobre essas correntes – como o feminismo 

liberal, feminismo radical, feminismo negro, transfeminismo, etc. –, meu intuito é promover o 

entendimento de que quando falo de "movimentos feministas", falo de um movimento plural, 

formado por vozes diferentes, com propostas diferentes, mas que possuem um objetivo em 

comum: alcançar a igualdade de gênero; pauta compartilhada com o movimento LGBTI+. 

Sendo assim, quais foram as conquistas desses movimentos no que se refere o combate da 

desigualdade de gênero? Acredito que tocar nesse assunto seja de suma importância para o 

desenvolvimento deste trabalho, pois nos permitirá refletir, posteriormente, acerca do porquê 

da violência de gênero ainda se fazer latente, visto que as conquistas desses importantes 

movimentos carregam o objetivo de desnaturalizá-las. Tais conquistas foram conseguidas a 

partir de políticas públicas para este público. É a isso que me dedicarei no próximo capítulo. 

  

 
29Soihet, 2007, p. 287. 
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CAPÍTULO II – Políticas públicas de enfrentamento da violência de gênero: a 

contribuição dos movimentos sociais 

 

 É fato que nem todas as políticas públicas existentes são frutos de uma “pressão 

popular”, todavia, quando se fala de políticas públicas que versam sobre o enfrentamento da 

violência de gênero, é inegável que há grande participação dos movimentos feministas e 

LGBTI+s. Diante da nossa inconstante democracia – na medida em que a democracia 

brasileira, historicamente, tem se intercalado com períodos de ditadura militar –, lutar pela 

legitimação da pluralidade de identidades e por uma rede de proteção para aqueles que sofrem 

repressões apenas por serem quem são, é um desafio. 

 As conquistas, nada obstante, nunca são imediatas. São processos – um processo que 

perdura até os dias de hoje, frente à onda conservadora em que vivemos no país. As políticas 

públicas conquistadas, assim, tendem a existir no papel, mas na prática se vive uma realidade 

de cortes de gastos que age no sentido de dificultar a sua materialização, em forma de serviços. 

No lócus desta pesquisa, a cidade de Niterói, a realidade não é diferente. Niterói possui a 

particularidade, entretanto, de contar a Universidade Federal Fluminense enquanto uma 

extensão de sua rede de enfrentamento à violência de gênero. A instituição de ensino superior 

possui programas e pesquisas que, além de pesquisar o fenômeno da violência de gênero, 

oferecem serviços à sociedade – complementando a rede existente em Niterói. 

 

1. Políticas públicas de enfrentamento da violência de gênero: uma conquista dos 

movimentos feministas e LGBTI+ 

 

O que é uma política pública? Essa pergunta pode fazer até mesmo aqueles que estudam 

a temática titubearem. Se você, leitora, chegou até aqui, sabe que minha a imersão no universo 

acadêmico ainda é recente, mas creio que já posso afirmar que nesse espaço estamos sujeitos a 

adquirirmos alguns vícios – como o de repetir frases e conceitos, de modo tão frequente, que 

acabam virando espécies de “chavões”. São ideias que, de tão reditas, sem o auxílio de algum 

processo de reflexão sobre os seus possíveis significados, acabam por perdê-los – tornam-se 

esvaziadas. Parafraseando Bourdieu, em um esboço de autoanálise, percebo que esse é um vício 

que eu, por vezes, me flagro caindo. 

Entretanto, nesta dissertação de mestrado, quando falo em “políticas públicas”, estou 

em conformidade com  Schimidt (2008, p. 2311), quando diz que “o conceito política pública 

remete a esfera do público e seus problemas. Ou seja, diz respeito ao plano das questões 
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coletivas, da polis.” Concomitantemente, percebo que falar de políticas públicas de gênero é 

falar, principalmente, de políticas públicas destinadas especialmente às violências sofridas 

pelas mulheres e LGBTI+s. Inegavelmente, o movimento feminista, em toda a sua pluralidade, 

impactou políticas públicas em diferentes áreas, como a Política Nacional de Atenção Integral 

à Mulher30 e demais políticas – embora tenhamos um longo caminho pela frente – na área do 

trabalho; na conquista de equiparação de salários; política e segurança, por exemplo, mas aqui 

centrarei na questão da violência. 

Penso que o foco que essas políticas dão às mulheres se revela como a confirmação de 

que, de fato, somos um grupo estigmatizado socialmente, vide toda a discussão que 

anteriormente foi traçada sobre o impacto das construções de gênero e demais identidades na 

vida dos sujeitos sociais – sobretudo das mulheres. Para mim, a pergunta que sobressai, nesse 

ponto, é: Quando e como começaram as tentativas de desconstrução da naturalização da 

violência derivadas do gênero? De antemão, afirmo que admito ter sido a partir do "sair" das 

mulheres.  

De acordo com Michelle Perrot (1999), "sair" foi o movimento realizado pelas mulheres 

que souberam se apoderar dos espaços, encurtando o seu caminho até o poder. Nessa acepção, 

"sair fisicamente: deambular fora de casa, na rua, ou penetrar em lugares proibidos – um café, 

um comício –, viajar. Sair moralmente dos papéis que lhes são atribuídos, ter opinião, passar 

da submissão à independência: o que pode acontecer tanto no público como no privado." 

(PERROT, 1999, p. 503) 

Em síntese, o "sair" das mulheres marca o reconhecimento, e tentativas de rompimento, 

com as opressões que sofrem, tornando possível a formação de grupos para se pensar tal 

questão. Diria que as mobilizações do movimento LGBTI+ é, também, um sair. Um sair do 

padrão heteronormativo, que tende invisibilizar e invalidar a sua existência – não é à toa que 

temos a expressão “sair do armário” para significar o momento em que os indivíduos LGBTI+s 

assumem suas sexualidades É somado a esse processo a inclusão, e o incentivo, dos estudos de 

gênero nos mais diversos cursos de ciências humanas.  

Reafirmo que essa aproximação da academia com o debate de gênero foi essencial para 

o reconhecimento da violência derivada do gênero, pois esta carrega consigo a possibilidade 

de desconstrução de inúmeros padrões de gênero socialmente construídos. Além disso, ainda 

em 1990, houve uma iniciativa de agregar pesquisadoras interessadas na área de estudos de 

 
30http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf (acessado em 05/10/18) 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf
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gênero e mulheres – culminando, por exemplo, na criação de um Grupo de Estudos de Gênero, 

articulando nacionalmente uma rede de contato entre pesquisadoras31. 

De acordo com Farah (2004), "o conceito de gênero, ao enfatizar as relações sociais 

entre os sexos, permite a apreensão de desigualdades entre homens e mulheres, que envolvem 

como um de seus componentes centrais desigualdades de poder"32 e, dentre os estudos que esse 

conceito prioriza espaço, encontra-se a temática da violência contra as mulheres. À medida em 

que este é inserido enquanto uma categoria analítica, nas produções acadêmicas, é perceptível 

o desenvolvimento de debates, seminários, congressos, pesquisas, dentre outros, que põem luz 

sobre a tirania dos rebatimentos do machismo na sociedade, bem como estratégias para revertê-

los.  

A legitimação de um espaço para se pensar essa categoria analítica, sem dúvidas, 

constitui-se em um avanço – um avanço que só fora possível por meio da participação de 

inúmeros atores sociais que reconhecem o problema da violência contra as mulheres enquanto 

um problema social. Assim, no que tange a inserção do fenômeno da violência contra as 

mulheres na agenda governamental de políticas públicas do governo, acredito que fora 

essencial, endossando os debates acadêmicos sobre gênero, a participação dos movimentos 

feministas.  

Como o movimento feminista brasileiro atuou nesse processo? Bem, podemos apontar 

largos passos políticos que foram traçados pelas mulheres na década de 197033. Dentre suas 

maiores conquistas, cito a célebre frase “quem ama não mata”, que intitula um manifesto criado 

grupos feministas fluminenses, após os “[...] assassinatos de Eloisa Ballesteros Stacioli e Maria 

Regina Santos de Souza Rocha ocorridos em Belo Horizonte/Minas Gerais” (MEDEIROS, 

2011, p. 7), derivados da violência doméstica, terem vindo à tona. Ouçamos as vozes dessas 

mulheres, propagada através deste manifesto: 

Nós, Feministas do Rio de Janeiro, repudiamos esses assassinatos e 

protestamos contra todas as formas de violência que sofremos no nosso dia a 

dia, lembrando que esses crimes acontecem com mulheres de todas as classes 

sociais embora só cheguem às manchetes dos jornais quando se trata de 

mulheres da classe média alta. (...) Manifestamos nossa solidariedade às 

 
31Soihet (2007, p. 283).  
32O texto de Farah (2004) pode ser encontrado em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2004000100004 (acessado em 19/07/18), 

porém não é paginado. 
33 Há relatos de presença do feminismo, no Brasil, desde os anos de 1840 – Época em que a professora potiguar 

Nísia Floresta Augusta passou a publicar seus artigos sobre a questão feminina em jornais. Chiquinha Gonzaga 

também é um nome que deve ser lembrado, ao recursar-se assinar as suas composições com um pseudômino 

masculino. Nos anos 30, já havia movimentos sufragistas no Brasil. Enfim, o que quero dizer é que sei que há 

existência de ativismo feminista antes da década de 1970-1980– meu marco temporal, chamado de “segunda onda 

do feminismo” –, mas não vou me ater à essa discussão, neste trabalho. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2004000100004
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mulheres mineiras que iniciaram um movimento de luta contra todas as formas 

de violência que recaem sobre nós, mulheres. Que todas nós lutemos juntas 

em defesa de nossos direitos fundamentais de autonomia e liberdade! (citado 

por MEDEIROS, 2011, p. 7) 

 

Essa movimentação foi possível porque, de acordo com Paterman (1996, p. 47), a 

bandeira de “o pessoal é político”, levantada pelo movimento feminista, abre espaço para a 

discussão política de questões que, historicamente, são tratadas como exclusivas do privado 

[...] chamou a atenção das mulheres sobre a maneira como somos levadas a 

contemplar a vida social em termos pessoais, como se tratasse de uma questão 

de capacidade ou de sorte individual [...] As feministas fizeram finca-pé em 

mostrar como as circunstâncias pessoais estão estruturadas por fatores 

públicos, por leis sobre a violação e o aborto, pelo status de “esposa”, por 

políticas relativas ao cuidado das crianças, pela definição de subsídios 

próprios do estado de bem-estar e pela divisão sexual do trabalho no lar e fora 

dele. Portanto, os problemas “pessoais” só podem ser resolvidos através dos 

meios e das ações políticas. 
 

Nessa acepção, o manifesto “Quem ama não mata” iluminou o fato de que a violência 

sofrida pelas mulheres não é natural, deriva de construções sociais. 

Essa violência é a forma exacerbada de domínio do homem sobre a mulher, 

que se considerando seu senhor e proprietário, atribui-se o direito de dispor 

sobre sua própria vida. Essa violência é expressão máxima de toda a opressão 

de uma moral machista que, sistematicamente difundida pelos meios de 

comunicação de massa, tenta sensibilizar a opinião pública contra nossos 

projetos de emancipação, independência e autonomia. Fatos como esses 

revelam uma moral machista que justifica a violência de sermos consideradas 

objetos sexuais; a violência de nos ser negada uma identidade própria; a 

violência da desigualdade de oportunidades de trabalho; a violência da dupla 

jornada de trabalho; a violência do mando do pai sobre a filha, do marido sobre 

a mulher; a das agressões sexuais que sofremos todos os dias nas ruas. (citado 

por MEDEIROS, 2011, p. 4) 

 

Dentre as conquistas advindas desse manifesto, cito as Delegacias de Defesa da Mulher 

(DMM), um instrumento ainda muito importante no enfrentamento da violência contra as 

mulheres. Uma vez que o movimento feminista hasteou sua bandeira de igualdade entre os 

gêneros, noto que a sua atuação se revela no sentido de pressionar o Estado a ouvir as suas 

pautas – tornando-se possível a criação de espaços que legitimem a sua cidadania, e viabilizem 

seus direitos. 

 No Brasil34, acredito que essa aproximação entre o movimento feminista e o Estado 

intensificou-se a partir do período de redemocratização do país que, em 1980, propiciou um 

clima de efervescência política – que fora estimulada, sobretudo, a partir das conquistas 

alcançadas através da Constituição Federal de 198835, popularmente conhecida como 

 
34Assim como na América Latina, no geral. 
35http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm (acessada em 24/07/18) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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“Constituição Cidadã” à medida em que declara que todos somos iguais, sem distinção de 

qualquer natureza. 

O movimento LGBTI+ brasileiro também figura no cenário político do país desde a 

década de 1970, acentuando em suas pautas os inúmeros relatos de violência e homicídio 

sofridos por pessoas que fugiam do padrão de sexualidade socialmente aceitável, o 

heterossexual. Esse movimento teve o seu coro engrossado após a criação do Jornal Lampião 

da Esquina – um jornal que era destinado à população LGBTI+ no Rio de Janeiro e que “trazia 

consigo uma linguagem acessível e muita das vezes irônica e rico em um leque de discussão e 

exposição, dentre eles debates, artigos, entrevistas e denúncias.” (ROZARIO, 2011)36; e 

compartilha com o movimento feminista o fato de ter estreitado o seu contato com o Estado 

durante o período de redemocratização. Nas palavras de Viana (2000, p. 38),  

[...] o país ensaiava novos passos rumos a uma democracia frágil. Os espaços 

de construção de novas entidades eram múltiplos. Mulheres, eram operários, 

estudantes, meninos de rua, CEB’s, homossexuais, negros, índios, ecologistas, 

pacifistas e tantos outros protagonistas de manifestações coletivas revelaram 

um país em ebulição, com variados problemas, a exigir do poder público novas 

práticas políticas que incorporassem as preocupações desses setores [...]   

 

Tal fase de efervescência política, como apreende-se em Montecinos (2003, p. 353), em 

relação às mulheres 

ofereceu oportunidades sem precedentes para corrigir a tradicional 

marginalização das mulheres na vida política [...] uma multiplicidade de 

grupos de mulheres mobilizou-se contra abusos cometidos contra os direitos 

humanos por governos autoritários, organizou reações coletivas ao 

desemprego e à pobreza, trocou informações e experiências, formando uma 

vasta e vibrante rede de trabalho transnacional de ativistas, acadêmicas e 

especialistas em política. 

 

Em consonância com as considerações de Montecinos (2003), creio que as mudanças 

trazidas por esse período político estimularam grupos sociais historicamente postos em 

situações desvalorizadas – socialmente considerados outsiders37 – a colocarem as suas questões 

em pauta, a exigirem o que lhes é de direito. Acredito que um dos pontos centrais seja o 

reconhecimento de que as desigualdades não são naturais, ou problemas de um indivíduo 

isolado – são problemas sociais. Por isso, há a necessidade de se planejar, em conjunto, meios 

de enfrentá-las. 

 
36 O texto não possui sinalização de páginas, mas pode ser acessado no seguinte link 

http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/QUESTOES_DE_GEN

ERO_ETNIA_E_GERACAO/MOVIMENTO_LGBT_E_LUTAS_POR_POLITICAS_PUBLICAS_CONQUIS

TAS_DESAFIOS_E_LUTAS_SOCIAIS_LGBT.pdf (acessado em 13/10/18) 
37Elias, 2000. 

http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/QUESTOES_DE_GENERO_ETNIA_E_GERACAO/MOVIMENTO_LGBT_E_LUTAS_POR_POLITICAS_PUBLICAS_CONQUISTAS_DESAFIOS_E_LUTAS_SOCIAIS_LGBT.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/QUESTOES_DE_GENERO_ETNIA_E_GERACAO/MOVIMENTO_LGBT_E_LUTAS_POR_POLITICAS_PUBLICAS_CONQUISTAS_DESAFIOS_E_LUTAS_SOCIAIS_LGBT.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/QUESTOES_DE_GENERO_ETNIA_E_GERACAO/MOVIMENTO_LGBT_E_LUTAS_POR_POLITICAS_PUBLICAS_CONQUISTAS_DESAFIOS_E_LUTAS_SOCIAIS_LGBT.pdf
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O trabalho de Montecinos (2003), nada obstante, me fez “sair da caixinha”. Digo, em 

seu trabalho, é possível perceber que, em termos de América Latina, as pautas do movimento 

feministas se tornaram proposições políticas – um ponto de inflexão – de grupos com viés de 

direita tanto quanto os de esquerda. Ao ter ciência dessa informação, saí da minha "bolha” 

porque, ao me considerar praticante das ideias trazidas pelos grupos políticos “de esquerda”, 

que creio ser os que mais lutam pela igualdade, foi revelador perceber que também existem 

pessoas no grupo oposto, conservador, que compartilham da defesa da igualdade de gênero, ou 

que se utilizam desse discurso. 

Não sei se há resposta exata para essa inflexão, mas Fraser (2007) destaca que os 

movimentos sociais, incluindo o movimento feminista, utilizam-se de inúmeras estratégias de 

participação social para trazer à tona, na cena política, os problemas que permeiam, até mesmo 

impedem, o exercício de sua cidadania. Paterman (2010, p. 30) vai além e diz que a cidadania 

das mulheres tem se revelado um problema, uma vez que “[...] as estruturas sexuais e raciais 

de poder a obstruem de forma sistemática”. É nesse contexto que, a partir dos anos 1980, o 

movimento feminista brasileiro, que anteriormente já havia resistido ao regime político 

ditatorial, fortalece-se. 

Há de se ressaltar, no entanto, que o caminho que se segue em vistas de desconstruir o 

problema da desigualdade entre homens e mulheres, assim como a violência que essa 

desigualdade resulta, é repleto de obstáculos. O processo é lento, pois se trata de uma cultura 

que perpassa toda as gerações – uma cultura que naturaliza a violação dos direitos humanos 

das mulheres e das pessoas LGBTI+, à medida em que se atinge o seu direito à vida, à saúde e 

à sua integridade física e mental. 

Diante de uma problemática tão complexa e intrínseca na sociedade, percebo que o 

processo de construção de uma agenda governamental, que abarque questões sociais, é 

atravessado por diversos conflitos. Nesse ponto, Castells (1999, p. 171) recorda que “essa não 

é, nem será, uma revolução de veludo” – Os anos 1990, ainda que sejam marcados por um 

avanço no que concerne os estudos de gênero, também são assinalados pela existência de um 

projeto neoliberal que promove um modelo de Estado essencialmente voltado para o capital, 

deixando as questões sociais para o segundo plano. Nas reflexões feitas por Cisne et al (2008, 

p. 88), “no Estado neoliberal, vivemos uma ambiguidade entre as necessidades de 

transformações estruturais e a lógica de redução dos investimentos sociais nas políticas.”. 

Na contramão, os movimentos sociais organizam-se. No que diz respeito 

especificamente ao movimento feminista brasileiro, 
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No início dos anos 1990 se multiplicaram as várias modalidades de 

organizações e identidades feministas. As mulheres pobres articuladas nos 

bairros através das associações de moradores, as operárias através dos 

departamentos femininos de seus sindicatos e centrais sindicais, as 

trabalhadoras rurais através de suas várias organizações começaram a 

autoidentificar-se com o feminismo, o chamado feminismo popular. As 

organizações feministas de mulheres negras seguem crescendo e ampliando a 

agenda política feminista e os parâmetros da própria luta feminista. “...a 

existência de muitos feminismos era amplamente reconhecida, assim como a 

diversidade de pontos de vista, enfoques, formas organizativas e prioridades 

estratégicas feministas nos anos noventa” (ALVAREZ, 1994, p. 278 apud 

COSTA, 2013, p. 8).   

 

Coexistente com a mobilização feminista, o movimento LGBTI+ nos anos de 1990 se 

voltou para a luta contra a HIV/AIDS38 – uma infecção viral, ainda sem cura, que pode ser 

transmitida, dentre outras maneiras, através de práticas sexuais sem o uso de preservativos. O 

movimento LGBTI+ se voltou para essa luta porque, socialmente, se acreditava que essa 

doença era exclusiva das pessoas que não praticavam a heterossexualidade ou que exerceriam 

práticas tidas como "promíscuas". Através de Simões e Facchini (2009), apreendi que a 

epidemia que, de fato, acometeu inúmeras pessoas LGBTI+ no Brasil, de certo modo, abalou 

o movimento – alguns militantes, assustados com os efeitos fatais da doença, buscaram a “cura” 

para a sua homossexualidade. Saber disso é assustador, sobretudo porque ainda hoje há quem 

acredite que existe uma “cura” para a homossexualidade, uma “cura” que nega quem se é, uma 

“cura” que, na verdade, afirmo ser uma violência simbólica. 

Esse período, entretanto, não significou apenas uma desmobilização do movimento 

LGBTI+, pois, ainda assim, esse se expandiu por todo o país. O movimento que se seguiu, 

pautado na pluralidade intrínseca LGBTI+, ampliou-se no país, buscando pela cura da AIDS e 

tentando desvincular essa doença às características de pessoas homossexuais, uma vez que é 

sabido que qualquer pessoa, independentemente da sua sexualidade, está sujeita a adquiri-la, 

basta fazer sexo desprotegido com quem possui o vírus, utilizar uma seringa que já fora 

utilizada anteriormente, etc. 

Em suma, esse foi um momento em que a homossexualidade ganhou visibilidade na 

sociedade. 

O revigoramento do movimento LGBT apresenta traços distintos em relação 

aos períodos anteriores. Alguns desses traços, identificados por Regina 

Facchinni na virada do século, continuam válidos apara pensar suas 

características atuais: presença marcante da mídia; ampla participação em 

movimentos de direitos humanos e de resposta à epidemia da Aids; vinculação 

a redes e associações internacionais de defesa de direitos humanos de gays e 

lésbicas; ação junto a parlamentares com proposição de projetos de lei nos 

 
38 HIV é uma sigla para vírus da imunodeficiência humana. É o vírus que pode levar à síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS). https://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/ 

(acessado em 14/10/18) 

https://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/
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níveis federal, estadual e municipal; atuação junto a agências estatais ligadas 

e prevenção de DST e Aids e promoção de direitos humanos; formulação de 

diversas respostas diante da exclusão das organizações religiosas; criação de 

redes de grupos ou associações em âmbito nacional e local; e organização de 

eventos de rua, como as grandes manifestações realizadas por ocasião do dia 

do Orgulho LBGT (SIMÕES E FACCHINNI, 2009, p. 138).  

 

Se soma a esse processo de reconhecimento da pluralidade das identidades o nível 

internacional que ganham as conferências, congressos, dentre outras mobilizações, realizadas 

para se debater as questões de gênero, congregando, principalmente, mulheres de inúmeras 

nacionalidades que aspiram o reconhecimento da gravidade de um mesmo fenômeno social: a 

violência contra as mulheres. Prá e Epping (2012, p. 46) destacam que “importantes mandatos 

sobre igualdade de gênero surgiram de conferências mundiais e interamericanas, nas quais os 

governos nacionais se comprometeram a promover a igualdade de gênero na formulação de 

políticas e programas públicos.” 

Com o entendimento de Bauman (2001) de que vivemos um momento no qual, através 

do advento da globalização, não apenas avanços tecnológicos são disseminados, mas também 

ideias e sentimentos, há de se perceber a relevância que tais conferências internacionais, sobre 

a problemática da violência contra as mulheres, possuem para o movimento feminista, e 

cenário, brasileiro – através de articulações, estratégias para o enfrentamento desse problema 

são discutidas. Farah (2004) destaca algumas dessas conferências: 

O feminismo internacional, nos últimos anos, tem lutado pela incorporação da 

perspectiva de gênero pelas políticas públicas, em encontros e conferências 

mundiais, como a ECO-92, sobre Meio Ambiente; a Conferência Mundial 

sobre Direitos Humanos, em 1993; a Conferência sobre População e 

Desenvolvimento, em 1994; a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Social, em 1995; a Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1995; e o Fórum 

Social Mundial, de 2001 a 2003.39 

 

Em suma, entendo que as décadas de 1980 e 1990 marcam a ampliação dos direitos das 

mulheres e LGBTI+s no Brasil. Nesse ponto, recordo que as políticas públicas firmadas nessas 

décadas são frutos de uma luta que se iniciou com os movimentos da década de 1970. Assim, 

comecemos falando das mulheres. Dentre as conquistas, cito a ratificação, pelo Congresso 

Nacional, da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação à mulher 

(CEDAW), em 1984; a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, (CNDM) em 

1985, que por meio da Lei nº 7.353/85 tinha por objetivo “[...] promover políticas que visassem 

eliminar a discriminação contra a mulher e assegurar sua participação nas atividades políticas, 

 
39Texto não paginado. 
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econômicas e culturais do país.”40; e as criações da primeira Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher (DEAM) e da primeira Casa-Abrigo para Mulheres, em 1986.  

Ainda em 1986, no período da Assembleia Nacional Constituinte, o Conselho Nacional 

dos Direitos da Mulher organizou uma campanha nacional que carregava como lema 

“Constituinte pra valer tem que ter palavra de mulher!”. A mobilização, que através da 

imprensa ficou conhecida como lobby do batom, se tratou de uma articulação entre o 

movimento feminista e as deputadas federais que participavam do processo da constituinte, 

almejando ter suas propostas contempladas na Constituição Federal que estava sendo 

elaborada. 

Costa (2013) afirma que, nessa campanha, é verossímil dizer que mulheres das mais 

variadas identidades, literalmente, invadiram o Congresso Nacional. Foram realizados eventos 

regionais em todo o país, posteriormente reunindo um grupo de duas mil mulheres em um 

encontro nacional.  “A novidade desse processo foi a atuação conjunta da chamada ‘bancada 

feminina”. A atuação se deu como um verdadeiro “bloco de gênero’ [...]” (Costa, 2013, p. 7), 

à medida em que as mulheres deputadas, por um momento, deixaram as suas diferenças 

políticas e ideológicas em segundo plano. Como resultado, “o movimento feminista conseguiu 

aprovar em torno de 80% de suas demandas, se constituindo no setor organizado da sociedade 

civil que mais vitórias conquistou.” (COSTA, 2013, p. 7).  

Para mim, enquanto ativista da área, é de umedecer os olhos saber que mulheres, ainda 

que por algum momento, abstraíram as suas diferenças em prol de suas semelhanças de gênero. 

Dentre as demandas aprovadas durante esse processo, o site41do Senado Federal destaca a 

igualdade jurídica entre mulheres e homens; a ampliação dos direitos civis, sociais e 

econômicos das mulheres; a igualdade de direitos e responsabilidades na família; a definição 

do princípio da não discriminação por sexo e raça-etnia; a proibição da discriminação da 

mulher no mercado de trabalho e o estabelecimento de direitos no campo da reprodução. Em 

consonância, a Constituição Federal de 1988 também estabelece, em seu artigo 5º, que “homes 

e mulheres são iguais em direitos e obrigações”.42 

Cabe lembrar que, no que tange às lutas dos movimentos sociais, o processo se mostra, 

por vezes, inconstante. Desse modo, após a vitória no lobby do batom, o CNDM perdeu força 

em 1989, pois as novas conselheiras nomeadas naquele ano não possuíam qualquer ligação 

 
40http://www.spm.gov.br/assuntos/conselho (acessado em 20/07/18) 
41https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/03/06/lobby-do-batom-marco-historico-no-combate-a-

discriminacoes (acessado em 25/07/18) 
42http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm (acessado em 06/10/18) 

http://www.spm.gov.br/assuntos/conselho
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/03/06/lobby-do-batom-marco-historico-no-combate-a-discriminacoes
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/03/06/lobby-do-batom-marco-historico-no-combate-a-discriminacoes
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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com o movimento feminista. Assim, a nova conquista veio mais tarde, em 1993, durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos. Nessa conferência, a violência contra 

a mulher passou a ser reconhecida como uma violação aos direitos humanos. Pouco antes, em 

1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) excluiu a homossexualidade da “Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde”. 

Cortando para o ano de 1995, ocorrera a Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher 

(Beijing 95) que, além de ter tratado acerca dos obstáculos que dificultam o processo das 

mulheres acessarem, e conquistem, os seus direitos, “[...] representou para o movimento 

feminista brasileiro um aprofundamento maior da articulação com o feminismo latino-

americano em termos de atuação conjunta.” (Costa, 2013, p. 9), na medida em que os grupos 

feministas brasileiros e latino-americanos reuniram-se para delimitar e debater as suas pautas. 

O ano de 1995 também é marcado pela criação da ABGLT (Associação Brasileira de Gays, 

Lésbicas, Travestis e Transexuais), uma associação que reúne grupos de ativistas de todo o 

país, promovendo eventos e congressos anuais cujos debates fortaleceram o movimento e o 

impulsionou a dialogar com o Estado para a viabilização de seus direitos, que socialmente 

tendem à invisibilização.  

No mesmo ano, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a mulher – também conhecida como “Convenção de Belém do Pará –, 

estabeleceu que, por violência contra a mulher, se entende “[...] qualquer ato ou conduta 

baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, 

tanto na esfera pública como na esfera privada.”43 É inacreditável pensar que essa definição só 

fora estabelecida há apenas 24 anos, poucos meses após o meu nascimento. É inacreditável 

porque se hoje nós, mulheres, encontramos dificuldades de existir em uma sociedade que nos 

viola diariamente, ainda que sejamos amparadas por políticas públicas, pensar como as coisas 

eram, no passado, é algo dolorido. 

Apesar da relação entre o movimento feminista e o Estado não ser pacífica ou 

homogênea, compreendo que as pressões feitas por este movimento composto por mulheres 

resultam em avanços no campo de conquistas de direitos, avançando, cada vez mais, para a 

perspectiva de se tratar o fenômeno da violência contra a mulher em sua integralidade. No ano 

de 1998, elaborou-se, através do Ministério da Saúde, a “Norma Técnica para prevenção e 

tratamento dos agravos resultantes da violência sexual”, sinalizando mais um avanço. Cabe 

acrescentar que 

 
43http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm (acessado em 22/07/18) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm
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Esta Norma Técnica determinava a garantia de atendimento a mulheres 

vítimas de violência sexual nos serviços de saúde, representando uma das 

medidas a serem adotadas com vistas à redução dos agravos decorrentes deste 

tipo de violência. A oferta desses serviços, entretanto, permitiu a adolescentes 

e mulheres o acesso imediato a cuidados de saúde, à prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis e à gravidez indesejada. (BRASIL, 2011, p. 16) 
No processo de leitura da bibliografia disponível sobre as interlocuções entre o 

movimento feminista e a conquista de políticas públicas no Brasil, constatei que, em um dado 

momento, as demandas do movimento foram tantas que precisou-se pensar na consolidação de 

órgãos especializados para atendê-las. Assim, em 2002, criou-se a Secretaria de Estado de 

Direitos da Mulher (SEDIM), vinculada ao Ministério da Justiça que, dentre suas iniciativas, 

consolidou o Programa Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. – Entretanto, uma 

das críticas que o movimento feminista possuía acerca da SEDIM era que sua estrutura e 

competência não estavam claramente definidas.44 O ano de 2002 também marcou uma 

conquista para o movimento LGBTI+: a inclusão de algumas de suas pautas na segunda versão 

do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-2). Dentre as ações previstas, destaco: 

Propor emenda à Constituição Federal para incluir a garantia do direito à livre 

orientação sexual e a proibição da discriminação por orientação sexual; apoiar 

a regulamentação da parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo e 

a regulamentação da lei de redesignação de sexo e mudança de registro civil 

para transexuais. (BRASIL, 2002)45 

 

O início do ano de 2003 é marcado por uma importante conquista na luta pelo 

reconhecimento dos direitos das mulheres, no Brasil: a criação da Secretaria de Políticas para 

as Mulheres (SPM), vinculada à Presidência da República. A SPM representa uma enorme 

conquista para o movimento liderado por mulheres brasileiras, uma vez que a sua criação 

pressupõe o reconhecimento de que há a necessidade de se produzir/construir políticas públicas 

especificamente voltada para as mulheres. Um de seus objetivos é 

Promover o acompanhamento da implementação de legislação de ação 

afirmativa e definição de ações públicas que visem ao cumprimento dos 

acordos, convenções e planos de ação assinados pelo Brasil, nos aspectos 

relativos à igualdade entre mulheres e homens e de combate à discriminação. 

(BRASIL, 2005)  
 

Uma das novidades trazidas pela SPM foi, sem dúvidas, a possibilidade de se pensar 

propostas de enfrentamento à violência contra as mulheres em nível nacional, dando ênfase 

que este se trata de um problema estrutural. Além disso, noto que antes da SPM, 

 
44http://www.ufrgs.br/nucleomulher/arquivos/os%20movimentos%20feminismtas_cyntia.pdf (acessado em 

22/07/18) 
45 O texto do Programa Nacional de Direitos Humanos não está paginado, mas pode ser encontrado no link 

http://www.dhnet.org.br/dados/pp/edh/pndh_2_integral.pdf (acessado em 04/11/18) 

http://www.ufrgs.br/nucleomulher/arquivos/os%20movimentos%20feminismtas_cyntia.pdf
http://www.dhnet.org.br/dados/pp/edh/pndh_2_integral.pdf
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As iniciativas de enfrentamento à violência contra as mulheres constituíam, 

em geral, ações isoladas e referiam-se basicamente a duas estratégias: a 

capacitação de profissionais da rede de atendimento às mulheres em situação 

de violência e a criação de serviços especializados, mais especificamente 

Casas-Abrigo e Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. 

(BRASIL, 2011, p. 7) 
 

Nesse ponto, destaco que os serviços ofertados foram – tais como o Centro de 

Referência de Atendimento às Mulheres; as Defensorias da Mulher; e as Promotorias 

Especializadas –, propondo a construção de uma rede articulada de atendimento às mulheres 

vítimas de violência. No ano seguinte, em 2004, realizou-se a I Conferência Nacional de 

Políticas para as Mulheres, que acabara por resultar na criação do I Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres (PNPM), com vistas de reconhecer a violência como fenômeno estrutural e 

histórico na sociedade e, sendo assim, deve ser tratada como questão de segurança, saúde e 

justiça. Destaco que o atendimento às vítimas de violência previa, também, o apoio às mulheres 

com sexualidades dissidentes, como as lésbicas e as bissexuais, – demonstrando que o 

fenômeno da violência de gênero é, de fato, um tema interseccionado pelos movimentos e 

políticas feministas e LGBTI+s. Deste modo, 

o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres é consolidado como um eixo 

intersetorial e prioritário no campo das políticas para as mulheres. Assim, a 

partir do PNPM, as ações de enfrentamento à violência contra as mulheres não 

mais se restringem às áreas da segurança e assistência social, mas buscam 

envolver diferentes setores do Estado no sentido de garantir os direitos das 

mulheres a uma vida sem violência. (BRASIL, 2011, p. 17) 
 

Nessa altura, a importância da desnaturalização da violência contra as mulheres não 

mais é uma pauta reconhecida somente pelo movimento feminista ou pelas acadêmicas da área 

de gênero: através do Plano Nacional de Políticas para Mulheres, a problemática é efetivamente 

inserida na agenda governamental. O ano de 2004 também é caracterizado como um marco 

para o movimento LGBTI+, uma vez que, após décadas de lutas, se conquistou a primeira 

política pública de Estado onde as pessoas LGBTI+ ganharam protagonismo – se trata do 

Programa “Brasil sem Homofobia: Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra 

LGBTI+ e de Promoção da Cidadania Homossexual”, um programa que foi estruturado pela 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH), que carrega 

como objetivo “promover a cidadania de gays, lésbicas, travestis, transgêneros e bissexuais, a 

partir da equiparação de direitos e do combate à violência e à discriminação homofóbicas, 
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respeitando a especificidade de cada um desses grupos populacionais.” (BRASIL, 2004, p. 

11)46. 

Na criação do programa, é inegável que houve participação de ativistas do movimento 

LGBTI+ e organizações militantes resultando, como diz Carrara (2010, p. 140), em “um 

conjunto bastante amplo de ações, com destaque para a política para mulheres lésbicas e a 

articulação do combate ao racismo e à homofobia”. Dentre as suas ações, se destacam as que 

se voltam para o fortalecimento das instituições que se debruçam em promover a cidadania da 

pessoa homossexual, além de combater a homofobia; a capacitação de profissionais que atuam 

na defesa de direitos humanos – um direito que, atualmente, é muito questionado pelos grupos 

mais conservadores47 –; a disseminação de informações sobre direitos e promoção da 

“autoestima” da pessoa LGBTI+; além do incentivo às denúncias de violações dos direitos 

desse grupo com sexualidade dissidente. (BRASIL, 2004, p. 11).  

A partir deste programa, em 2005, houve a implantação de quinze Centros de 

Referência em Direitos Humanos e Cidadania Homossexual (CRDHCH) – estendendo-se, em 

2006, para as universidades, afim de investir em implementações de Núcleos de Referência em 

Direitos Humanos e Cidadania Homossexual (NRDHCH). (MELLO et al. 2012, p. 297). A 

cidade de Niterói, cidade que abriga a UFF, foi uma das contempladas com um CRDHCH, que 

há quase sete anos acolhe à população LGBTI+ da cidade, e que as lésbicas podem acessar. 

Um marco do reconhecimento da relevância de se incorporar o debate da violência na 

construção dos aparatos legais do governo ocorreu no mesmo ano, em 2006, com a criação da 

Lei nº11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. Talvez esteja equivocada, 

mas acredito que essa é a Lei mais conhecida entre a grande massa da população, no que se 

refere à questão da violência contra as mulheres – mesmo que seja conhecida de modo 

superficial. De acordo com o texto da Lei, esta “cria mecanismos para coibir e prevenir a 

violência doméstica contra a mulher”, colocando essa problemática, socialmente reconhecida 

como pertencente ao espaço privado, no campo público. Uma das novidades trazida pela Lei, 

a meu ver, é que ela viabiliza relações homossexuais tanto quanto as heterossexuais, uma vez 

que afirma proteger as mulheres independentemente da sua orientação sexual. Ouçamos: 

Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, 

renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 

 
46 O conteúdo do Programa ”Brasil sem Homofobia” pode ser acessado no link: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf (acessado em 14/10/18) 
47 Há quem diga que deve apenas existir  “direitos humanos para homens direitos”. De acordo com aqueles que 

propagam essa frase, apenas são dignos de serem tratados enquanto seres humanos quem segue os valores morais 

determinados socialmente, desumanizando o diferente, negando que os “direitos humanos” são inerentes à vida 

em sua pluralidade e diversidade.  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf
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oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 

física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. (Lei nº 

11.340/06; artigo 2º) 

 
 

É impossível falar desta lei sem falar, também, de sua história digna dos filmes de terror 

de Alfred Hitchcock. Maria da Penha, farmacêutica, sofria constantes agressões do seu marido. 

Um dia, no ano de 1983, este tentou matá-la com um tiro de espingarda. Ela, apesar de ter sido 

alvejada, escapou da morte, porém o ato de violência a fez perder os movimentos dos membros 

inferiores – a deixando em estado de paraplegia. Esse relato, de arrepiar as espinhas, não se 

encerra aí. Posteriormente, ela sofreu mais uma tentativa de assassinato: o seu marido tentou, 

dessa vez, eletrocutá-la. Num ato de coragem, Maria da Penha resolveu denunciar o seu 

agressor, deparando-se com um completo descaso por parte da Justiça brasileira. Maria da 

Penha não abaixou a cabeça, tampouco se deixou intimidar, lutou – durante décadas – até que 

conquistou a Lei nº 11.340/06. 

Essa história me recorda da afirmação de Medeiros (2012) que, nos seus estudos durante 

a construção da sua tese de Doutorado, percebeu que o movimento feminista não apenas atua 

no que tange à introdução da problemática de enfrentamento da violência contra as mulheres 

na formulação da agenda governamental – a partir do momento em que se engajaram 

politicamente, essas mulheres passaram a ocupar espaços em partidos políticos e, nos governos, 

garantem a implantação, implementação e atualização das políticas públicas de gênero. 

É impossível não me recordar, nesse ponto, que no ano 2006 – o mesmo ano de criação 

da Lei “Maria da Penha” – a até então Deputada Federal do Partido dos Trabalhadores (PT/SP), 

Iara Bernardi, apresentou o projeto de Lei nº 122/06, que pretende alterar a Lei nº  7.716/1989, 

prevendo como punição qualquer ato de preconceito e discriminação de gênero, sexo, 

orientação sexual e identidade de gênero. O objetivo central deste Projeto de Lei, como se pode 

perceber, é criminalizar a LGBTI+fobia – além de reconhecer a legitimidade da pluralidade 

dos sujeitos sociais, se trata de repudiar o preconceito contra pessoas LGBTI+ em âmbito 

nacional. Hoje, treze anos após a criação deste Projeto de Lei, este ainda encontra inúmeros 

entraves para ser aprovado, estando em estado de “arquivado”48 desde o ano de 2014. 

Através da leitura dos escritos de Mello et al (2012, p. 295), apreendi que, ainda que o 

projeto de Lei proposto por Iara Bernardi tenha sido rejeitado, dois anos depois, em 2008, fora 

realizada a I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, que 

carregou como tema “Direitos humanos e políticas públicas: o caminho para garantir a 

 
48https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/79604?o=c (acessado em 14/10/18) 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/79604?o=c
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cidadania de Gays Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (GLBT)”. Uma das conquistas 

derivadas desta Conferência foi a criação do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e 

Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais49, no ano de 2009, 

que possui como objetivo geral “orientar a construção de políticas públicas de inclusão social 

e de combate às desigualdades para a população LGBTI+, primando pela intersetorialidade e 

transversalidade na proposição e implementação dessas políticas”. (BRASIL, 2009, p. 10). 

Dentre os objetivos específicos, destaco “combater o estigma e a discriminação por orientação 

sexual e identidade de gênero”, uma pauta que se faz presente na luta LGBTI+ até hoje, dez 

anos depois.  

É notável que, nos dez anos que se passaram, há uma mudança que deve ser destacada: 

antes, se falava de população GLBT e, hoje, se utiliza a sigla LGBTI+. Por que? É possível 

apreender, por meio da leitura de Fachinni (2009, p. 140) que 

até 1993, o movimento aparece descrito predominantemente como MHB 

(movimento homossexual brasileiro); depois de 1993, como MGL 

(movimento de gays e lésbicas); após 1995, aparece primeiramente como um 

movimento GLT (gays, lésbicas e travestis) e, posteriormente, a partir de 
1999, figura também como um movimento GLBT – de gays, lésbicas, 

bissexuais e transgêneros, passando pelas variantes GLTB ou LGBTI+, a 

partir de hierarquizações e estratégias de visibilização dos segmentos.  

 

 A aprovação da sigla para LGBTI+ ocorreu na I Conferência Nacional de Gays, 

Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, a partir do momento em que se percebeu que as 

lésbicas, no movimento, muitas vezes estavam postas às condições de invisibilidade. Em suma, 

colocar o L na frente do G foi/é uma tentativa de reafirmar a presença das mulheres lésbicas 

no movimento, dar visibilidade às questões que envolvem a sua existência em um país 

LGBTI+fóbico. Fachinni (2009) aponta que, em alguns países como Portugal, se adota uma 

sigla ainda mais ampla: LGBTQIA (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, 

Intersexuais e Assexuais). 

No que se refere ao avanço das políticas públicas que "abraçam" as mulheres, 

estruturada a partir do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM), da Lei 

11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), 

no ano de 2011, criou-se a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 

que carrega como objetivo geral “enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres a 

partir de uma perspectiva de gênero e de uma visão integral deste fenômeno.” 

 
49http://www.arco-iris.org.br/wp-content/uploads/2010/07/planolgbt.pdf (acessado em 04/11/18) 

http://www.arco-iris.org.br/wp-content/uploads/2010/07/planolgbt.pdf
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Sob um viés interseccional50, a política reconhece que esse fenômeno social pode 

manifestar-se nos campos psicológico, físico, sexual, patrimonial, dentre outros. O conceito de 

“enfrentamento” que esta carrega, nessa perspectiva, engloba as diferentes modalidades pelas 

quais a violência se expressa na vida das mulheres. Para tanto, propõe o trabalho em rede, que 

visa abranger a complexidade da violência contra as mulheres “no caráter multidimensional do 

problema, que perpassa diversas áreas, tais como: a saúde, a educação, a segurança pública, a 

assistência social, a cultura, entre outras”. 

No âmbito governamental, a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência é 

composta, entre fluxos e refluxos, por inúmeros serviços, como a Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher e Núcleos de Atendimento à Mulher, orientados por princípios que 

concernem à igualdade e respeito à equidade; autonomia às mulheres; laicidade do Estado; 

universalidade das políticas; justiça social; transparência dos atos públicos e participação 

social.  

Inegavelmente, a criação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres é produto das reivindicações do movimento feminista na luta pela desnaturalização 

do fenômeno da violência contra as mulheres que, historicamente, se faz presente nas práticas 

sociais. Uma das conquistas mais recentes, e importantes, do movimento feminista ocorreu há 

quatro anos atrás; a Lei 13.10451, de 9 de março de 2015, popularmente conhecida como “Lei 

do Feminicídio”. Essa Lei chama a atenção para o fato de que, ainda hoje, a violência contra 

as mulheres, sobretudo em contexto familiar, é vista de forma romantizada – o atentado contra 

a vida da mulher, como o vivenciado por Maria da Penha, é visto como “crime passional”52, 

um “crime cometido por paixão”. No entanto, toda a literatura acerca da violência de gênero, 

assim como a violência cometida contra as mulheres, revela que essas práticas são movidas por 

um sentimento de ódio, não por amor.  

A lei do feminicídio, assim, determina que feminicídio é o homicídio cometido “contra 

a mulher por razões da condição de sexo feminino”. Desse modo, 

§ 2o-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o 

crime envolve: 

I - violência doméstica e familiar; 

 
50A política utiliza-se do substantivo “mulher” no plural, “mulheres”, para justamente abranger todas as 

identidades sociais: raça, etnia, faixa etária, etc. que possam apresentar. O viés interseccional, nesse sentido, leva-

nos a compreender o indivíduo como um ser plural. 
51 O texto da lei pode ser encontrado no link http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13104.htm (acessado em 02/02/19) 
52 Em uma rápida pesquisa na maior ferramenta de pesquisa online do mundo, o Google, aparecem mais de meio 

milhão de resultados para ”crime passional”, dentre esses, matérias jornalísticas onde são relatados casos 

feminicídios, bem como uma música de Filipe Catto, que em seus versos ressona que ”três tiros irromperam a 

noite surda pr’um corpo de calor que se extinguiu”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm
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II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. (Lei 13.104/15) 

 

Sob o lema de “meu corpo, minhas regras”, o movimento feminista brasileiro, 

atualmente, visa sobretudo buscar a legitimação do direito ao próprio corpo – e isso inclui 

pautas que abarcam a legalização do aborto, bem como a criminalização do assédio que, 

socialmente, ainda é considerada uma prática inofensiva. Em uma matéria do El País53, pude 

visualizar que, na política, a luta refere-se à criação de cotas para mulheres na Câmara, na 

medida em que, hoje, das 513 cadeiras, apenas 77 são ocupadas por mulheres. Em suma, a luta 

pelo reconhecimento das mulheres enquanto sujeitos de direitos permanece – após décadas de 

conquistas, ainda há um longo caminho a ser trilhado em vistas à igualdade.  

Além disso, é fato que as leis e diretrizes que protegem as mulheres não são 

completamente seguidas – faço essa afirmação porque, em pleno final do ano de 2018, padrões 

de gênero ainda são impostos e defendidos. A violência, fenômeno que nesta dissertação me 

debruço, ainda é uma prática recorrente. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública54, de 2018, o Brasil registra mais de 600 casos de violência contra as mulheres por dia.  

No que tange à população LGBTI+, o Brasil ainda se consolida como o país que mais 

mata pessoas LGBTI+ no mundo55 – totalizando 1 morte a cada 19 horas. Isso é expressivo e 

triste demais. Os locais das agressões? Como sempre, os mais variados: nas ruas, nas casas, 

nas universidades, etc. A luta LGBTI+ brasileira, atualmente, lança seus esforços para reverter 

esse quadro de violência. No decorrer do processo de escrita desta dissertação, ocorreram 

inúmeras mobilizações, sobretudo em plataformas da internet para se aprovar o Projeto de Lei 

apresentado por Iara Bernardi56, em 2006, que criminaliza a LGBTI+fobia. Como resultado 

dessas mobilizações, no dia 13 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal aprovou a 

criminalização da LGBTI+fobia – dessa forma, os crimes praticados contra LGBTI+s são 

punidos na forma do crime de racismo, inafiançável e imprescritível.57 

No decorrer da leitura das páginas que compõem este item, é provável que você, leitor 

ou leitora, tenha percebido que o conteúdo acerca das políticas públicas conquistadas por 

impulso dos feminismos seja consideravelmente maior que o do movimento LGBTI+. Isso, 

pode ser consequência, muitas vezes, do fato de que a violência perpetrada contra a população 

 
53https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/03/politica/1446587267_358938.html (acessado em 25/07/18) 
54http://www.forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2018/06/FBSP_Atlas_da_Violencia_2018_Relatorio.pdf (acessado em 06/10/18) 
55https://catracalivre.com.br/cidadania/brasil-mais-mata-lgbts-1-cada-19-horas/ (acessado em 06/10/18) 
56 Iara Bernardi é professora, formada em Biologia e Mestre em Biologia da Conservação e Biodiversidade pela 

UFSCar; política brasileira filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1981. 
57 Para saber mais, acessar https://www.cartacapital.com.br/justica/por-8-a-3-stf-aprova-a-criminalizacao-da-

lgbtfobia/ (acessado em 24/06/19) 

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/03/politica/1446587267_358938.html
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/06/FBSP_Atlas_da_Violencia_2018_Relatorio.pdf
http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/06/FBSP_Atlas_da_Violencia_2018_Relatorio.pdf
https://catracalivre.com.br/cidadania/brasil-mais-mata-lgbts-1-cada-19-horas/
https://www.cartacapital.com.br/justica/por-8-a-3-stf-aprova-a-criminalizacao-da-lgbtfobia/
https://www.cartacapital.com.br/justica/por-8-a-3-stf-aprova-a-criminalizacao-da-lgbtfobia/
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LGBTI+ é reconhecida em menor grau que a violência exercida contra as mulheres – ou por 

que a vida da população LGBTI+ é de ainda menos valia na sociedade quanto a vida das 

mulheres? É um questionamento a se fazer. 

 Nessa dinâmica, as informações sobre suas lutas e conquistas é escassa. É apenas uma 

conjectura, mas como apresenta Medeiros e Freitas (2017, p. 9), “talvez alguém possa ter a 

sensação de que temas como esses não carecem mais de serem debatidos. Estão “batidos”, 

saíram da invisibilidade e alcançamos tudo o que queríamos. Nada mais tentador do que cair 

nesse canto de cisne”. É como se a existência, por exemplo, do “Programa Brasil sem 

Homofobia” fosse suficiente para dar conta do problema estrutural que é a violência contra 

LGBTI+s, um problema que permanece sendo reproduzido na sociedade.  

O que percebo, em suma, é que o objetivo do Programa “Brasil sem Homofobia”, de 

erradicar esse tipo de prática odiosa no nosso país, claramente não se concretizou – longe disso, 

no último ano batemos o recorde de mortes por homofobia58. De forma simultânea, apesar de 

se ter conquistado inúmeras políticas públicas de enfrentamento da violência contra as 

mulheres, esse fenômeno também se faz muito presente nas práticas sociais. No próximo item, 

irei discutir o que ocorre no processo de efetivação dessas políticas públicas em Niterói – 

Faltam recursos?  Falta controle social? O que é inegável é que tais conquistas aqui relatadas, 

ainda hoje, estão sob forte ataque de forças conservadoras que vêm tomando nossos cargos 

políticos e, concomitantemente, as nossas ruas.  

 

2. Como andam as políticas públicas de enfrentamento da violência de gênero? – 

uma breve análise sobre o contexto de Niterói 

 

Na discussão que anteriormente tracei, é possível visualizar a importância que as 

mobilizações do movimento feminista, bem como do movimento LGBTI+, tiveram no 

processo de reconhecimento e visibilidade da problemática da violência de gênero, tornando 

esse fenômeno alvo de políticas e ações ordenadas pelo Estado. Isso acontece porque as 

políticas públicas, como diz Custódio et al. (2015, p. 5), são “a própria corporificação do ente 

Estado através de ações, direcionamentos, atuações, projetos que possuam como objetivo maior 

suprir as necessidades humanas.”, mas que não se constroem apenas a partir de iniciativas 

 
58http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-01/levantamento-aponta-recorde-de-mortespor-

homofobia-no-brasil-em (acessado em 14/10/18) 
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isoladas de representantes políticos – a participação da sociedade civil, muitas vezes, se mostra 

essencial.  

Embora os avanços sejam inegáveis, noto que a realidade se mostra muito aquém da 

erradicação total dessa problemática, pois se trata um fenômeno que remonta aos primórdios 

da sociedade. Através da minha vivência, percebo que essas práticas violentas se reafirmam 

intrínsecas em nosso cotidiano. Digo isso porque ainda é possível ouvir práticas violentas 

serem justificadas com “Ah, mas a roupa dela era curta, pediu pra ser estuprada” ou que “Ter 

filho gay é falta de porrada”59, de forma natural.  

Em consonância, sou favorável ao pensamento de que para além da implementação de 

políticas públicas que combatam esse fenômeno, há a necessidade de se efetivar os serviços 

especializados de atendimento propostos por essas políticas, bem como capacitar melhor os 

profissionais que atuam nas suas redes de atendimento. 

Sposati (2006) defende a promoção de uma espécie de conversa entre as políticas 

setoriais, pois assim as necessidades da população podem ser identificadas, bem como os 

impactos que determinadas ações terão na sociedade. Cavalcanti et al. (2013, p. 1-2), nessa 

ótica, define intersetorialidade como 

a articulação entre as políticas públicas por meio do desenvolvimento de ações 

conjuntas destinadas à proteção social, inclusão e enfrentamento das 

expressões da questão social. Supõe a implementação de ações integradas que 

visam à superação da fragmentação da atenção às necessidades sociais da 

população. Para tanto, envolve a articulação de diferentes setores sociais em 

torno de objetivos comuns, e deve ser o princípio norteador da construção das 

redes municipais. 
 

Apreendo, nessa acepção, que intersetorialidade pressupõe a articulação conjunta entre 

as políticas públicas, visando superar a fragmentação que outrora vigorava. De fato, se 

caracteriza como um desafio – um desafio ainda não superado pela Rede de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher: o acesso aos serviços ainda é muito restrito, muito pela, por vezes, 

inexistência desses. Nessa acepção, a inclusão da universidade na construção da rede, Freitas 

e Barros (2016) destacam que esse exercício possibilitaria a criação de dados acerca da vida 

das mulheres, por exemplo – uma vez que esse grupo se constitui como “sujeitos de pesquisa” 

de inúmeros trabalhos produzidos pela UFF, bem como por elas próprias. 

 
59 Frase dita pelo 38º Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), eleito em eleição ocorrida em Outubro de 2018, 

através de uma campanha que foi comparada, mundialmente, a campanhas fascistas.  

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/03/ter-filho-gay-e-falta-de-porrada-diz-bolsonaro.html( acessado 

em 15/10/18) 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/03/ter-filho-gay-e-falta-de-porrada-diz-bolsonaro.html
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Penso que esse exercício nos possibilitaria repensar os serviços atendidos. Disse que o 

seu acesso é restrito e, quando afirmo isso, me refiro ao fato de que, acessando o site60 da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), é possível observar como a Rede de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres se compõe em todo o território nacional. Até o 

ano de 2018, existiam 1.074 Unidades Especializadas de Atendimento (UEAs), 

correspondendo à uma unidade por 100 mil mulheres. Nos últimos 10 anos, foram repassados, 

através de convênio com a SPM, R$439.294.293,56 entre tais unidades, correspondendo a uma 

média de R$43.929.429,35 por ano.  

Me aprofundando no vasto conteúdo do site, noto que os números se revelam ainda 

mais intrigantes. Observando-os superficialmente, tenho a impressão de que o Estado de São 

Paulo, por exemplo, seria o mais beneficiado por transferências da União, tendo recebido 

R$57.405.205,64 em dez anos. Contudo, ao verificar o valor recebido pelo número de 

mulheres, R$2,51, isso não se confirma. O oposto ocorre com o Estado do Acre. Apesar de 

receber cinco vezes menos recursos que São Paulo, R$11.962.546,02, o valor recebido pelo 

número de mulheres chega a R$30,21 – valor doze vezes maior, mas que ainda se manifesta 

como ínfimo e ineficaz no enfrentamento da problemática da violência.  

No que se refere à distribuição das Unidades Especializadas de Atendimento, a maior 

concentração se encontra na região sudeste do país, que possui quase três vezes mais unidades 

que a região norte – o que, apesar de poder justificar-se pelo fato dessa região ser a mais 

populosa do país, não se pode fechar os olhos para a informação de que a região norte 

apresentou, nos últimos 10 anos, um aumento de 112%61 de feminicídio. 

A escassez dos dados faz com que precisar o motivo (ou motivos) da distribuição da 

rede seja uma tarefa dificultosa. Nesse ponto, me deparo com um impasse, que me remete à 

afirmação de Goldenberg (1997. p. 13) de que "nenhuma pesquisa é totalmente controlável, 

com início, meio e fim previsíveis.”. Acredito, entretanto, que a discussão de descentralização62 

se consolida essencial no entendimento dessa questão, visto que, ainda que a política preveja a 

adesão e participação dos Estados e municípios no enfrentamento da violência contra as 

mulheres, a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC)63, do IBGE, revela que 

apenas 1.533 dos 5.570 municípios brasileiros possuem alguma estrutura para formulação, 

 
60https://sistema3.planalto.gov.br (acessado em 11/01/18) 
61http://portalamazonia.com/noticias/numero-de-homicidios-de-mulheres-na-regiao-norte-cresce-112-em-10-

anos (acessado em 15/02/18) 
62 Descentralização pode ser ”compreendido como a transferência do poder de decisão para as instâncias mais 

próximas e permeáveis à influência dos cidadãos” Junqueira et al. (1997, p. 24) 
63https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/saneamento-basico/violencia-contra-a-mulher/protecao-as-

vitimas-ainda-e-insuficiente (acessado em 14/02/18) 

https://sistema3.planalto.gov.br/
http://portalamazonia.com/noticias/numero-de-homicidios-de-mulheres-na-regiao-norte-cresce-112-em-10-anos
http://portalamazonia.com/noticias/numero-de-homicidios-de-mulheres-na-regiao-norte-cresce-112-em-10-anos
https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/saneamento-basico/violencia-contra-a-mulher/protecao-as-vitimas-ainda-e-insuficiente
https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/saneamento-basico/violencia-contra-a-mulher/protecao-as-vitimas-ainda-e-insuficiente
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coordenação e implantação de políticas para as mulheres. Vale lembrar que, em contrapartida, 

todos os estados federados assinaram o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra 

as Mulheres. 

De acordo com a ex-secretária da SPM, Aparecida Gonçalves, o maior desafio do país 

é tornar os serviços de proteção à mulher institucionalizados por legislações estaduais e 

municipais, uma vez que "os estados e municípios não podem sobreviver única e 

exclusivamente dos recursos federais"64. Nesse sentido, Freitas e Barros (2016, p. 12) destacam 

“a necessidade de ações horizontais envolvendo a realidade mais próxima e o município é 

efetivamente o lugar onde as coisas acontecem.” 

Essa problemática, nada obstante, é alargada quando se nota que, desses 1.533 

municípios, apenas 229 possuem orçamento específico para as referidas políticas. Drástico para 

as políticas públicas de gênero foi o governo de Michel Temer65 – que assumiu o cargo de 

presidente do país após um golpe político orquestrado contra a presidenta Dilma Rousseff –, 

além de ter reduzido em 62%66 a verba destinada às políticas públicas para mulheres, extinguiu 

a SPM. 

É importante lembrar que a SPM fora arduamente conquista pelo movimento feminista, 

no ano de 2003. Nesse ponto, não posso negar que penso que, após termos dado vários passos 

à frente – vide todas as conquistas no que tange o reconhecimento da violência motivada pelo 

gênero –, voltamos a caminhar para trás. Essa Secretaria, por ter conquistado o status de 

ministério, na última década, representava um instrumento essencial para a construção de uma 

sociedade mais igualitária, tendo em vista que suas práticas se voltavam para a redução das 

desigualdades de gênero. Com a sua extinção, foi transformada em diretoria dentro da 

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos67. 

Com essa grande mudança, é perceptível que o enfrentamento à violência de gênero, 

sobretudo da violência contra as mulheres, foi “afrouxado” – especialmente no que se refere as 

lésbicas e as mulheres transexuais. Os números dos “ajustes” orçamentários podem ser 

observados no “Portal do Orçamento do Senado Federal”68 e demonstram que o orçamento 

para políticas públicas de incentivo à autonomia das mulheres foi reduzido em 54%, caindo de 

 
64https://www.terra.com.br/noticias/brasil/programas-de-combate-a-violencia-contra-a-mulher-devem-ser-

institucionalizados-em-estados-e-municipios,a642dc840f0da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 

(acessado em 01/02/18) 
65https://renatorabelo.blog.br/2017/03/06/liderancas-feministas-governo-temer-destroi-politicas-de-genero/ 

(acessado em 08/09/18) 
66Com o corte, o valor repassado caiu de R$42,9 milhões para R$16,6 milhões. 

http://www.vermelho.org.br/noticia/311817-1 (acessado em 15/10/18) 
67http://www.spm.gov.br/sobre/a-secretaria (acessado em 15/10/18) 
68https://www12.senado.leg.br/orcamento (acessado em 15/10/18) 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/programas-de-combate-a-violencia-contra-a-mulher-devem-ser-institucionalizados-em-estados-e-municipios,a642dc840f0da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/programas-de-combate-a-violencia-contra-a-mulher-devem-ser-institucionalizados-em-estados-e-municipios,a642dc840f0da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://renatorabelo.blog.br/2017/03/06/liderancas-feministas-governo-temer-destroi-politicas-de-genero/
http://www.vermelho.org.br/noticia/311817-1
http://www.spm.gov.br/sobre/a-secretaria
https://www12.senado.leg.br/orcamento
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R$11,5 milhões para R$5,3 milhões. Ainda estamos sentindo os reflexos dessas mudanças, mas 

a Pesquisa Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher69, realizada mediante parceria do 

DataSenado com o Observatório da Mulher contra a Violência (OMV), já revela um aumento 

expressivo das mulheres que declaram ter sofrido violência doméstica: de 2015 para 2017, o 

índice passou de 18% para 29%. A pesquisa ainda ressalta que desde a sua primeira edição, em 

2005, os resultados nunca haviam ultrapassado a marca dos 19%. 

No processo de leitura desta pesquisa, também apreendi que ainda que tenham mais 

consciência das agressões que sofrem, as mulheres estão tendendo a procurar menos o aporte 

do Estado – 20%70 das mulheres entrevistadas afirmaram não acreditar que Leis, como a Lei 

Maria da Penha, são capazes de protegê-las. No que tange à rede de apoio, se percebe a 

necessidade de se criar novas “portas de entrada”, bem como a regionalização dos serviços, 

tornando-os mais presentes nos municípios. 

É evidente que o corte de gastos com políticas públicas também atingiu as políticas que 

almejam combater a homofobia. Há algumas páginas atrás, disse que há uma dificuldade maior 

em acessar conteúdos que versam sobre políticas que “abraçam” a população LGBTI+, mas é 

fato compartilhado em toda a comunidade que o repasse para essas políticas, em 2016, caiu de 

R$3 milhões, em 2008, para R$519 mil71, em 2016 – um valor irrisório, quando se trata de 

combater uma problemática estrutural em nossa sociedade, como a homofobia. Os números 

não mentem, como resposta a esse negligenciamento, o relatório da Antra (Associação de 

Travestis e Transexuais)72 aponta que 163 pessoas transexuais foram mortas no Brasil, no ano 

de 2018. Dentre as vozes ceifadas, cito a de Matheusa Passareli – que vimos no início desta 

dissertação.  

É impossível não falar também da onda conservadora e fascista que, atualmente, inunda 

o país. No decorrer do processo de confecção desta dissertação de mestrado, o Brasil passou 

pelo período de Eleições Gerais – com disputas para os cargos de Presidente da República, 

Governadores, Senadores, bem como Deputados Estaduais e Federais. Nas urnas, a população 

brasileira tendeu a votar no presidente reconhecidamente conservador e com práticas misóginas 

e LGBTI+fóbicas. No Rio de Janeiro, meu Estado, o Deputado Estadual mais votado, Rodrigo 

 
69https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/aumenta-numero-de-mulheres-que-declaram-

ter-sofrido-violencia (acessado em 15/10/18) 
70https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/03/09/datasenado-mulheres-tem-mais-consciencia-de-

agressoes-mas-procuram-menos-o-estado (acessado em 15/10/18) 
71https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/09/29/governo-temer-zera-repasses-a-politicas-

contra-homofobia-planalto-diz-fazer-campanha.htm (acessado em 09/11/18) 
72https://www.huffpostbrasil.com/entry/morte-transexuais-2018_br_5c4f27dee4b0e1872d4641f1 (acessado em 

01/02/19) 

https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/aumenta-numero-de-mulheres-que-declaram-ter-sofrido-violencia
https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/aumenta-numero-de-mulheres-que-declaram-ter-sofrido-violencia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/03/09/datasenado-mulheres-tem-mais-consciencia-de-agressoes-mas-procuram-menos-o-estado
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/03/09/datasenado-mulheres-tem-mais-consciencia-de-agressoes-mas-procuram-menos-o-estado
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/09/29/governo-temer-zera-repasses-a-politicas-contra-homofobia-planalto-diz-fazer-campanha.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/09/29/governo-temer-zera-repasses-a-politicas-contra-homofobia-planalto-diz-fazer-campanha.htm
https://www.huffpostbrasil.com/entry/morte-transexuais-2018_br_5c4f27dee4b0e1872d4641f1
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Amorim (PSL); na companhia do Governador Eleito, Wilson Witzel (PSC), em um comício, 

quebrou uma placa que homenageava Marielle Franco – Ativista dos Direitos Humanos e 

Vereadora do Rio de Janeiro, brutalmente assassinada no início do ano de 2018. No ato, o 

mesmo disse: "Se eu chegar na Alerj [Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro], eu vou 

decapitar esses vagabundos de PCdoB, PT e PSOL...”73 – alguns dos partidos que possuem 

certa tradição de “olhar” para a população mais pauperizada.  

Estou dizendo isso porque, no que tange o futuro das políticas públicas que se debruçam 

sobre a violência de gênero, o cenário se mostra sobremaneira sombrio. O Presidente eleito na 

eleição geral de 2018, Jair Bolsonaro (PSL), dono da afirmativa de que “não empregaria uma 

mulher com o mesmo salário que um homem”, não apresentou nenhuma proposta ou interesse 

de impulsionar tais políticas públicas em seu plano de governo. 

Nesse ponto, retomo a importância de se inserir, mais do que nunca, a universidade 

nesta luta. A violência de gênero, assim como Freitas e Barros (2016, p. 12) afirmam sobre a 

violência contra as mulheres “é um tema que envolve a secretaria de assistência, mas também 

da saúde, educação, cultura, habitação, e outras que devem sentar para conversar.” A 

universidade deve participar dessa conversa. Como algumas vezes afirmei, a violência de 

gênero é um fenômeno que diz respeito a toda a sociedade e, deste modo, seu enfrentamento 

pressupõe a participação social 

e a participação da Universidade Federal Fluminense nesses caminhos, a partir 

do cotidiano que vivenciamos pode proporcionar o diálogo e o trabalho 

conjunto, bem como a construção de resultados integrados, promovendo a 

troca entre os diferentes tipos de saberes, “acadêmicos” e “populares” e a 

consolidação de uma pesquisa ativista – com todas as dificuldades que essas 

relações podem trazer. (FREITAS e BARROS, 2016, p. 14) 

 

Como se configura a rede de enfrentamento à violência de gênero, na cidade de Niterói? 

Esse, sem dúvida, é um fenômeno presente na cidade. Entretanto, sua rede é suficiente para 

enfrentar tal problemática? Se encontram em espaços acessíveis? Creio que essas sejam 

perguntas centrais para o melhor entendimento deste diálogo. 

 

2.1. A Rede de enfrentamento à violência de gênero em Niterói 

 

A rede de serviços especializados proposta pela Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres se mostra essencial, pois as suas ações não mais se limitam às 

 
73https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/08/witzel-participou-de-ato-em-que-placa-

destruida-de-marielle-foi-exibida.htm (acessado em 11/11/18) 

https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/08/witzel-participou-de-ato-em-que-placa-destruida-de-marielle-foi-exibida.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/08/witzel-participou-de-ato-em-que-placa-destruida-de-marielle-foi-exibida.htm
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áreas de segurança e assistência social – se reconhece que esse “é um fenômeno [...] que se dá 

no nível relacional e societal, requerendo mudanças culturais, educativas e sociais para seu 

enfrentamento, bem como o reconhecimento de que as dimensões de raça/etnia, de geração e 

de classe contribuem para sua exacerbação.” (BRASIL, 2011, p. 20) 

O Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais, em consonância, também aponta que a defesa do direito à 

cidadania das pessoas LGBTI+s depende do 

desenvolvimento de ações intersetoriais amplas e coordenadas, que envolvam 

todos os níveis de proteção social e busquem promover uma mudança não 

apenas nas condições de vida, mas também nas relações sociais e na cultura 

brasileira para o reconhecimento das pessoas LGBTI+ como cidadã(o)s e 

sujeitos de direitos. (BRASIL, 2009, p. 20) 

 

Sinto que devo frisar que, debruçando-me sobre tal Plano, em certos momentos, me 

desapontei. O motivo não é o seu conteúdo, que creio ser muito bem desenvolvido e 

fundamentado no decorrer de suas 45 páginas, mas o fato de que a nossa sociedade brasileira 

ainda está muito longe de efetivá-lo. Como ilustração desse tardamento, cito duas diretrizes 

traçadas por este. A primeira se trata do “combate à intolerância religiosa em relação à 

diversidade de orientação sexual e identidade de gênero” (BRASIL, 2009, p. 15). Como 

podemos afirmar que essa diretriz é respeitada em um país onde a “Bancada da Bíblia”, terceira 

maior do Congresso Nacional, auxilia no veto de Projetos de Lei como o de Iara Bernardi, que 

anteriormente mencionei, que visa ampliar a cidadania LGBTI+? Além disso, destaco que este 

grupo atua juntamente com outras duas Bancadas conservadoras, as chamadas Bancada da Bala 

e a Bancada do Boi.74 

Uma outra diretriz que desejo destacar é a que ressalta a importância da “inserção da 

temática LGBTI+ no sistema de educação básica e superior, sob abordagem que promova o 

respeito e o reconhecimento da diversidade da orientação sexual e identidade de gênero” 

(BRASIL, 2009, p. 15). Em 2011, houve uma tentativa do “Projeto Escola sem Homofobia”75 

de implementar uma cartilha educativa nas escolas, com o objetivo de “contribuir para a 

desconstrução de imagens estereotipadas sobre lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais, e promover como ganho a convivência e o respeito em relação às diferenças” 

(BRASIL, 2011, p. 11). Os grupos conservadores que compõem nosso Congresso Nacional, 

entretanto, pressionaram pela suspensão da distribuição deste material. Para além disso, em 

 
74https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/bancada-evangelica-e-a-terceira-maior-do-congresso-e-atua-

em-bloco-3fipxwil0cmqqw7mgx6js3982 (acessado em 09/11/18) 
75http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2015/11/kit-gay-escola-sem-homofobia-mec1.pdf 

(acessado em 09/11/18) 

https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/bancada-evangelica-e-a-terceira-maior-do-congresso-e-atua-em-bloco-3fipxwil0cmqqw7mgx6js3982
https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/bancada-evangelica-e-a-terceira-maior-do-congresso-e-atua-em-bloco-3fipxwil0cmqqw7mgx6js3982
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2015/11/kit-gay-escola-sem-homofobia-mec1.pdf
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seus discursos, tal cartilha educativa fora apelidada de “kit gay” – um material que, 

supostamente, serve para induzir crianças a adotarem uma prática sexual dissidente. 

Destaco, nesse ponto, a importância de se incluir a discussão de gênero nos espaços 

educativos. Além das escolas, como prevê o “Projeto Brasil sem homofobia”, acredito que seja 

importante incluir, também, a universidade enquanto um espaço para se enfrentar a violência 

de gênero. O motivo? Entendo que, por se constituir em um problema social, diz respeito a 

toda a sociedade. Não é um fenômeno capaz de ser enfrentado apenas através de medidas 

interventivas governamentais – a sociedade civil deve participar. A participação da sociedade 

no enfrentamento da violência, todavia, depende de incentivos vindos do Estado. O texto da 

Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres também reconhece em um 

dos seus eixos estruturantes76, o da Prevenção, que deve haver o desenvolvimento de ações 

educativas e culturais que desconstruam os mitos e estereótipos sexistas. (BRASIL, 2014, p. 

26).  

É verdade que essa é uma política pública destinada especialmente às mulheres, mas 

creio que a partir do momento em que se há a discussão dos estereótipos de gênero, 

naturalmente as discriminações e preconceitos contra a população LGBTI+ também tenderia a 

se dissipar – é sempre importante lembrar que, dentre as mulheres, também há as mulheres 

lésbicas e transexuais. Para isso se concretizar, é importante que a rede de atendimento às 

vítimas de violência atue de forma articulada e integrada – através de perspectiva 

intersetorial77, como a mesma propõe.  O Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 

Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, como vimos, também prima 

pela intersetorialidade das políticas públicas destinadas à população LGBTI+.  

Como afirmei em um momento anterior, na realização deste trabalho, devo ter sempre 

em mente a perspectiva de “ecologia dos saberes”, descrita por Santos (2004). De acordo com 

Freitas e Barros (2016, p. 3), ao partirmos desta perspectiva de reconhecimento da pluralidade 

de saberes, e tendo em mente o ambiente plural que é a universidade, é possível perceber que 

essa “tem importante papel a contribuir no estabelecimento de relações mais horizontais com 

a comunidade mais ampla”. A relevância da inclusão da universidade na rede de enfrentamento 

à violência de gênero se intensifica quando estamos falando da cidade de Niterói – cidade que 

abriga a Universidade Federal Fluminense, meu campo de pesquisa. 

 
76 A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres possui quatro eixos estruturantes: 

prevenção; assistência; enfrentamento e combate; e acesso e garantia de direitos. (BRASIL, 2014, p. 26) 
77”A violência contra as mulheres é um fenômeno social complexo e multifacetado que requer uma abordagem 

interdisciplinar e intersetorial. ” https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/rede-

de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres (acessado em 15/10/18) 

https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/rede-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/rede-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres
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Niterói é uma cidade de 445 anos, pertencente ao Estado do Rio de Janeiro. Com 136,37 

km² de extensão, de acordo com a última pesquisa demográfica do IBGE (2010), possui uma 

população de 487.562 habitantes, e se destaca quanto ao seu índice de desenvolvimento 

humano – sendo o mais alto do Estado, além de ocupar a sétima posição no ranking nacional. 

Além disso, é o segundo município com a maior média de renda per capita de todo país. Niterói 

é, também, uma cidade demasiado contraditória. 

No que se refere a essa contradição, Freitas e Barros (2016, p. 2) destacam que a cidade 

“possui uma estrutura das classes mais abastadas, mantendo, contudo, bolsões de pobreza”. 

Essa contradição não se limita ao nível socioeconômico dos moradores, mas também se 

encontra no plano das ideias. O conservadorismo e o revolucionário caminham lado a lado. 

Como exemplo, cito o fato de que na entrada do Campus Gragoatá da UFF, diariamente, 

convivem grupos autodenominados “comunista” e “liberal” – que entregam aos transeuntes 

seus respectivos jornais, com suas propostas e ideais. 

Niterói é uma cidade à frente de seu tempo por vários acontecimentos. A Criação do 

Partido Comunista, no Brasil, por exemplo, se deu nesta cidade, no ano de 1922; assim como 

a cidade também foi palco de inúmeras lutas na saúde, saúde mental, AIDS, dentre outros. Ao 

falar dos grupos “revolucionários” existentes na cidade, Arruda (2005) nos revela que Niterói 

possui movimentos que remontam desde a década de 1950, que lutam em prol da defesa dos 

direitos e demandas das mulheres. É possível apreender que esses movimentos rebateram na 

construção, formação e manutenção da Associação Feminina Fluminense – grupo que se 

comprometeu intensamente com os debates que envolviam, por exemplo, as questões sociais e 

políticas em voga. 

Em consonância, no que concerne ao fenômeno da violência de gênero, em específico 

à violência perpetrada contra as mulheres, Freitas e Barros (2016) trazem a informação de que 

Niterói fora uma das primeiras cidades brasileiras a abrigar uma DEAM, no ano de 1986. 

Arruda (2005) aponta que, cinco anos após a implementação dessa Delegacia, em 1991, a 

DEAM de Niterói deu boas-vindas à sua primeira delegada mulher, a Dra. Tânia Maria 

Menezes do Nascimento. Ainda assim, Freitas e Barros (2016, p. 2) destacam que “ao mesmo 

tempo em que mantém um forte movimento de mulheres, por outro lado, encontra-se ações de 

mulheres conservadoras das camadas médias e altas atreladas a grupos de elite cristãs.”.  

O que isso revela sobre a importância de se incluir a universidade na construção dessa 

rede? Bem, as autoras lembram que a UFF está totalmente imersa na cidade de Niterói. Seus 

campi se encontram espalhados por todos os limites da cidade – UFF e a cidade de Niterói, por 

vezes, se confundem. Há um pouquinho da UFF em toda a “cidade sorriso”, como é apelidada. 
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Nesse ponto, lembro que a universidade é um espaço pautado pelo tripé ensino-pesquisa-

extensão. É inegável que há o ensino e a pesquisa, mas e quanto a extensão? De acordo com 

Freitas e Barros (2016, p. 9), a extensão tende a ser “deixada de lado”, ocupando um lugar 

secundário. Todavia, é preciso debruçarmos sobre ela, pois a extensão “congrega não apenas 

diferentes perspectivas teóricas, mas também a possibilidade de uma interface entre o saber 

acadêmico e o saber tido como popular”, através da perspectiva de ecologia dos saberes, bem 

como da sua interdisciplinaridade. 

Em suma, pensar em políticas públicas de enfrentamento da violência de gênero 

pressupõe um constante acompanhamento e aprimoramento das formas de implementação, 

avaliação, dentre outras, e, “neste sentido, a universidade pode ter um importante papel a 

cumprir.”. (FREITAS e BARROS, 2016, p. 11) Além disso, se acredita que “a complexidade 

dos processos de violência contra as mulheres, só pode ser compreendida a partir de uma prática 

e atuações interdisciplinares, interseccionais e intersetoriais.” (FREITAS e BARROS, 2016, p. 

14). 

A universidade, nesse ponto, pode (e deve) desempenhar o papel de disseminar 

informações acerca da violência de gênero aos seus estudantes e à comunidade. Digo, a 

violência de gênero é um fenômeno estrutural em nossa sociedade, algo que tendemos a 

naturalizar desde tenra idade, visto que o sexismo e a LGBTI+fobia são práticas hegemônicas. 

Assim, o discurso hegemônico se materializa em prática: o ato violento. Penso que a 

organização de eventos abertos ao público, nos quais poderão ser discutidos os rebatimentos 

da violência de gênero, bem como as suas origens, talvez possam sensibilizar à sociedade de 

que esse é um problema que diz respeito a todos os sujeitos sociais, não apenas aos que são 

diretamente atingidos por essa violência. A atuação, lado a lado, com os órgãos e políticas 

existentes, que tratam do assunto, também se mostra importante. 

Além de possuir uma DEAM, desde 1986, que atualmente funciona no centro da cidade, 

Niterói conta ainda com uma Coordenação dos Direitos das Mulheres (CODIM). A CODIM é 

um importante aparato no que tange os direitos das mulheres niteroienses, criado no ano 2003, 

que possui como “papel fundamental contribuir para a promoção da equidade de gênero, 

através da implementação de políticas públicas que efetivem os direitos humanos das mulheres 

e reforcem a sua cidadania, superando as situações de desigualdades vivenciadas pela mulher 

na sociedade.” Assim, dentre os seus objetivos, se destacam: 

Seguir aperfeiçoando os métodos de atendimento à mulher vítima de violência; 

assegurar maior autonomia e segurança a mulher, capacitando-a para o mundo do 

trabalho, da política e do exercício do poder. Isto é, assegurar o seu empoderamento; 
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participar da organização e de ampliação da Rede de Atenção e Proteção as Mulheres 

em situação de violência. 

 

A rede de enfrentamento formada através da CODIM possui a característica de 

disponibilizar serviços interdisciplinares às mulheres, contando com equipe técnica plural que, 

na tentativa de romper com o fenômeno da violência, oferta atendimentos psicológicos, 

jurídicos, assim como o acompanhamento com o Serviço Social.78 Nazareth (2009, p. 46) diz 

que a CODIM é uma instituição  

de referência para as mulheres do município de Niterói, mulheres que são 

vítimas de violência chegam às portas da CODIM todos os dias procurando 

por uma orientação, muitas são encaminhadas pela DEAM do município e 

outras são orientadas por mulheres que já contaram com a CODIM, 

constituindo-se, assim, numa rede de apoio. 

 

Dentre os serviços prestados, encontra-se a Central de Atendimento à Mulher, a 

Defensoria Pública (Vara de Família), Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Fundação Municipal de Saúde 

(PAISM), a Policlínica de Especialidades da Mulher “Malu Sampaio” – Fundação Municipal 

de Saúde e a Universidade Federal Fluminense. Todos os serviços se encontram concentrados 

no centro da cidade, estando, assim, geograficamente muito próximos um dos outros. Nesse 

ponto, penso ser importante destacarmos os serviços vinculados à UFF, uma vez que esse se 

mostra o lócus dessa Dissertação. 

No site da UFF, há ainda um espaço chamado “Mulheres na UFF”79, onde é possível 

ver os projetos que são desenvolvidos pelas mulheres que compõem a universidade. Dentre os 

projetos citados, estão o “Projeto Include Meninas”, coordenado por Karina Mochetti, que visa 

incentivar o empoderamento das mulheres das áreas de Tecnologia da Informação. No Instituto 

de Artes e Comunicação da UFF, existe o “Grupo de Mulheres do IACS” que, por meio de 

ações artísticas, reflete o feminino, feminismo e a sociedade. Presidido por Natália do Valle, o 

WIE (Women in Engineering), busca o suporte da presença feminina nas áreas tecnológicas e 

científicas. Em consonância, o “Grupo Mulheres na Matemática”, coordenado por Cecília de 

Souza Fernandez, promove o trabalho acadêmico-científico desenvolvido por mulheres 

matemáticas brasileiras. Por não tratar da temática da violência, que circunda esta pesquisa, 

 
78 A CODIM é vinculada diretamente ao gabinete de Rodrigo Neves, prefeito da cidade de Niterói. No final do 

ano de 2018, Rodrigo Neves fora preso ao ser denunciado por desvio de verba pública. Ainda que não tenha 

ocorrido nenhuma investigação ou que o mesmo fosse ouvido, se encontrou em cárcere até março de 2019. Trata-

se de um governo reconhecidamente de esquerda, o que pode indicar como serão os próximos dias desse momento 

de recrudescimento de práticas conservadores, que estamos vivenciando. 
79http://www.uff.br/?q=mulheres-na-uff (acessado em 12/04/19) 

http://www.uff.br/?q=mulheres-na-uff
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não me alongarei nos demais projetos citados, mas também existe a menção à projetos que 

abordam a problemática da violência – como o SOS Mulher e o Programa UFF Mulher. 

O SOS Mulher é um programa de extensão da Universidade Federal Fluminense, 

coordenado pela assistente social Leila Guidoreni. O programa, que funciona há 17 anos no 

Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), tem por objetivo atender as mulheres vítimas 

de violência sexual e doméstica. Para tanto, conta com uma equipe multidisciplinar, composta 

por assistente social, médica(os), enfermeiras(os) e psicólogas(os). Durante a confecção desta 

pesquisa, em dado momento, senti a necessidade de me aproximar dos programas e projetos, 

que abordam a questão da violência, existentes na UFF. Dessa forma, entrei em contato com a 

coordenadora do SOS Mulher para conversarmos sobre o trabalho que essa realiza no 

enfrentamento da violência de gênero, sobretudo, a violência perpetrada contra as mulheres. 

Assim, em entrevista80 concedida para esta pesquisa de Dissertação, a assistente social 

relembra que, antes da criação do programa,  

“O atendimento das mulheres vítimas de violência era dado de maneira 

aleatória. Se existia uma emergência, se chegasse uma mulher aqui [no 

HUAP] vítima de violência sexual ou de violência doméstica com algumas 

necessidades de intervenções, às vezes até cirúrgica, o atendimento era feito 

aleatoriamente. Não era sistematizada a ação. Depois de muita luta do 

movimento de mulheres, do movimento feminista, com todas as suas histórias 

e seus momentos históricos, em 2000 ou 2001 houve uma grande convocação 

da rede de saúde para uma capacitação de uma semana dos profissionais que, 

de alguma maneira, já lidavam com a violência para implementar, de maneira 

sistematizada, o acolhimento das mulheres vítimas de violência [...]  Assim, 

surgiu o SOS Mulher enquanto programa.” 

 

Ainda que estejamos falando de um Hospital localizado na cidade de Niterói, o 

programa também é referência para outros municípios que compõem a região metropolitana do 

Estado do Rio de Janeiro, como São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, dentre outros. Nas 

palavras de Leila Guidoreni, “somos referência para o acolhimento dessa mulher vítima de 

violência e, claro, o programa está ligado à um programa maior – uma política – voltada para 

as mulheres vítimas de violência em qualquer esfera.” Durante a entrevista, perguntei para a 

assistente social sobre a sua concepção de violência de gênero e essa respondeu que 

 “violência de gênero é tudo aquilo que interfere nos direitos humanos, tudo 

aquilo que te subjuga à uma condição não-humana e que perpetua a assimetria, 

em termos de direito. Enfim, é tudo aquilo que vai te dizer que você não é um 

ser de direitos enquanto humano... Por exemplo, é aqui [no HUAP] chamar 

mulher trans de “Alfredo”. É gritar bem alto “Alfredo” e levanta “Alfredo” 

com o cabelo enorme, toda maquiada, com o nome social que não foi 

reconhecido.”. 

 
80A entrevista foi realizada no dia 05/04/2019, no HUAP. 
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Ao falar sobre essa particularidade do Programa SOS Mulher, a coordenadora diz que 

o atendimento realizado se inicia no setor de Emergência do HUAP, mas que é comum o 

recebimento de casos encaminhados por outras instituições que integram a rede de 

enfrentamento da violência de gênero contra as mulheres no Estado do Rio de Janeiro; tais 

como a CODIM, a DEAM, dentre outros. Nesse ponto, retomando à questão da violência de 

gênero, a assistente social diz que percebe que, por vezes, o atendimento dado às mulheres que 

se prostituem é atravessado, por vezes, também pela violência institucional motivada pelo 

preconceito de gênero. Leila Guidoreni disse que já ouviu de profissionais da emergência, o 

questionamento: “Por que eu tenho que atender ela, se ela é puta?”.  

Nesse ponto, retomamos toda a discussão travada no primeiro capítulo deste trabalho: 

ainda que seja a vítima, a mulher, socialmente, é culpabilizada pela violência que sofreu – e as 

“justificativas” para isso são as suas roupas, que aos olhos da sociedade pode soar como um 

“convite” à agressão; o horário em que transitava na rua, pois as mulheres, socialmente, tem 

uma espécie de “toque de recolher” que não nos permite andar sozinhas à noite, sem correr 

perigos, por exemplo, dentre outros. 

Questionada sobre o perfil das mulheres que são acolhidas pelo o programa,  

O grupo é mais heterogêneo, mas há a predominância de uma determinada 

classe... isso é muito mais lógico pela condição socioeconômica. Às vezes tá 

voltando do trabalho de noite ou madrugada e, por exemplo, tem que esperar 

o ônibus num lugar tal que, às vezes, “favorece” essa agressão; a questão da 

territorialidade e até mesmo a questão racial. Mas as mulheres acolhidas são 

de todas as classes, tem dentista, tem médica, tem de tudo, mas o que 

predomina é uma determinada classe social. 

 

Ainda sobre o perfil das usuárias, Leila Guidoreni diz que é perceptível que as mulheres 

que pertence às classes sociais mais abastadas tendem a procurar o SOS Mulher apenas quando 

são encaminhadas pelos seus médicos particulares. Como exemplo, a coordenadora cita a 

procura pelos antirretrovirais – remédios utilizados para infecções pelo retrovírus, como o HIV 

– por parte dessas mulheres, que são remédios que apenas são possíveis de serem adquiridos 

nos hospitais públicos. No que se refere ao atendimento às estudantes da UFF, a assistente 

social diz que “hoje tem mais alunas procurando, aliás esse é um dos objetivos do programa: a 

socialização cada vez maior, em termos da divulgação, do SOS Mulher”. Essa socialização, de 

acordo com Leila Guidoreni, acontece ao levar o SOS Mulher aos mais variados espaços: como 

escolas, universidades, delegacias policiais, dentre outros, visando romper com o silenciamento 

que envolve a questão da violência de gênero. 
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O Programa UFF Mulher, a meu ver, materializa o que Freitas e Barros (2016) chamam 

de “interface entre o saber acadêmico e o saber tido como popular”. Além de acolher as 

mulheres vítimas de violência sexual com uma variedade de profissionais, sustenta uma 

disciplina do curso de medicina, com o eixo temático “Atenção Integral à pessoa em situação 

de violência”, ministrada pelas professoras Elizabeth Clarkson e Sonia Berger. 

Elizabeth Clarkson e Sonia Berger, através do Programa SOS Mulher, desenvolvem, 

ainda, o projeto de pesquisa “Estudo sobre o Acolhimento à pessoas em situação de violência 

no Hospital Universitário Antônio Pedro”, que acompanha e avalia o exercício profissional, 

bem como as rotinas, da equipe envolvida na assistência e na articulação da rede intersetorial 

da cidade de Niterói – afim de aprofundar a análise acerca da situação das mulheres vítimas de 

violência sexual. De acordo com Santos (2010, p. 18) 

Este movimento que leva ao desenvolvimento do projeto SOS Mulher resulta 

de uma realidade na qual a maioria dos serviços de saúde não está equipada 

para diagnosticar, tratar e contribuir para a prevenção da violência contra a 

mulher. Assim, [...] enfoca a violência como problema de saúde pública, 

entrelaçada a outras questões como a pauperização geral da população, baixa 

escolaridade, desemprego, exclusão, enfim, a configuração da desigualdade 

social. 

 

Há um outro programa de extensão da instituição que merece ser destacado: o Programa 

UFF Mulher, que possui por objetivo 

levar atividades voltadas para a reflexão, prevenção e capacitação de agentes 

públicos, privados, como também, para o mais amplo segmentos da sociedade, 

sobre questões relativa a saúde da mulher e sobre seus direitos, fomentando-

se debates acerca das questões da mulher no contexto atual, visando dar 

continuidade às discussões iniciadas em 2010, em torno desse tema de 

relevante importância social. Para tanto, trabalha com dois tipos de públicos-

alvo: Comunidade interna: docentes, discentes e técnicos da UFF, ressaltando 

pesquisadores ligados ao Núcleo de Pesquisa Histórica e proteção Social e 

Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania; - Comunidade externa: 

participantes de atividades que acontecerão em espaços públicos, e voluntários 

(membros de organizações da sociedade civil, de movimentos sociais e da 

comunidade em geral) 

 

O Programa UFF Mulher tem a professora Nivia Valença Barros, também da Escola de 

Serviço Social, em sua coordenação e atua juntamente ao NPHPS/CRD, sendo o responsável 

pela realização de inúmeros eventos, grupos de estudos, cursos e conferências que, em suma, 

promovem diálogos acerca da violência praticada contra as mulheres, dentro e fora da 

academia.81  

 
81 Por falta de tempo, não consegui entrevistar a coordenadora do Programa UFF Mulher, a professora Nívia 

Valença Barros, para esta dissertação. 
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O Núcleo Transdisciplinar de Estudos de Gênero (NUTEG) também compõe a rede 

existente na Universidade Federal Fluminense. O Núcleo, criado na década de 1990, integra o 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Política Social desde o ano de 2002, possuindo o 

objetivo principal de “estimular a produção acadêmica da Universidade acerca da temática da 

mulher e das relações de gênero, articulando grupos de trabalho e projetos de pesquisa, 

promovendo conferências e seminários e viabilizando publicações relativas às questões de 

gênero e áreas correlatas.” 

Na coordenação dos docentes Hildete Melo, doutora em Economia da Indústria e da 

Tecnologia; e de João Bôsco, doutor em Serviço Social, o NUTEG envolve a participação de 

graduandos, mestrandos e doutorandos, além de ser responsável pela publicação da Revista 

Gênero que, desde o ano de 2005, tem as suas edições publicadas tanto eletronicamente quanto 

em versão impressa. Mas não nos deteremos muito nesse núcleo, pois não tem uma interface 

direta com a questão da violência de gênero contra mulheres. 

O espaço “Mulheres na UFF”, todavia, não cita alguns outros programas desenvolvidos 

por mulheres a fim de endossar o debate sobre as questões de gênero e violência. Não é possível 

datar a última atualização que houvera no site, mas é provável que tenha ocorrido há um longo 

tempo, pois não existe qualquer menção do projeto de pesquisa e extensão “Por que também 

temos que falar de violência?”, coordenado pela professora Paula Land. O projeto é 

desenvolvido no interior do curso de Psicologia da UFF e traça por objetivo desenvolver ações 

centradas, especialmente, nas violências às quais as mulheres são socialmente submetidas. 

Em uma tentativa de conhecer melhor o projeto, entrevistei82 Paula Land que, 

atualmente, exerce também a função de coordenadora do Instituto de Psicologia da 

universidade. No decorrer de nossa conversa, essa me revelou que o projeto surgiu de uma 

atividade em que participara sobre o dia 8 de março, dia internacional da mulher. Nas palavras 

da professora, 

“Naquela discussão para ‘parabenizar’ a mulher, a gente colocou um trabalho 

pontual pra falar de violência, como quem diz ‘não vamos exatamente 

comemorar o dia internacional da mulher porque tem coisas que a gente não 

pode comemorar’. A gente sinalizou isso. 

 

Paula Land me contou que, naquele momento – no ano de 2014 –, ela acabara de chegar 

à UFF enquanto docente, então foi justamente no processo de criação da atividade para o dia 8 

de março que ela começou a conhecer os projetos que existiam na UFF e que versavam sobre 

a problemática da violência. “Eu conheci o UFF Mulher muito por acaso, fui falar da violência 

 
82A entrevista foi realizada no dia 08/04/19, no curso de psicologia. 
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e descobri que tinha o UFF Mulher e acabei me juntando pra particpar. E como aqui [na UFF] 

eu dou estágio no HUAP, me disseram que lá tinha o SOS Mulher”, diz a professora. Nesse 

primeiro contato com o SOS Mulher, contudo, Paula Land apontou uma dificuldade de 

encontrar onde o Programa se situava, visto que até mesmo os funcionários do HUAP 

desconheciam a sua existência. No contato com a Leila Guidoreni, coordenadora do SOS 

Mulher, por outra via, diz se sentir acolhida.  

“Quando eu encontrei a Leila [Guidoreni] eu entendi que o SOS Mulher não 

é um lugar, é um fluxo. Eu falei pra Leila ‘Olha, estou superafim de trabalhar 

com vocês. Sou psicóloga, estou dando aula aqui [na UFF] e gostaria de 

participar desse projeto. Nesse momento, comecei a negociar a minha entrada 

no UFF Mulher, comecei um projeto ligado ao UFF Mulher...’ e ela respondeu 

‘Ótimo, porque a gente não tem psicóloga na porta de entrada e a orientação 

do Ministério da Saúde é que tenha’.” 

 

É importante ressaltar que, ainda que Paula Land defina a sua entrada nos projetos sobre 

violência existentes na UFF tenha ocorrido “ser querer, um certo esbarrão”, a sua história com 

o tema da violência é de longa data. “Embora eu tenha entrado por acaso, minha história com 

o tema [da violência] era antiga e eu já conhecia muita coisa no Rio de Janeiro, porque trabalhei 

14 anos lá, mas eu não conhecia Niterói”. Para conhecer e se aproximar da rede de 

enfrentamento da violência da cidade de Niterói, surgiu a necessidade de formalizar o projeto 

de extensão. Em um primeiro momento, a ação foi a de mapear os casos recebidos pelo SOS 

Mulher e entender como a psicologia lidava com eles. Aquela época, o projeto contava com 

alunas da graduação em psicologia da UFF e com uma psicóloga voluntária. 

 A professora recorda: “Com o tempo, ampliamos o escopo da pesquisa [...] Chamamos 

o projeto de ‘Delimitação e sistematização da rede de atenção às mulheres’ e mapeamos dentro 

e fora do HUAP quais eram os dispositivos que, efetivamente, trabalhavam com a temática da 

violência." Durante essa pesquisa, Paula Land e sua equipe notaram que a mulher vítima de 

violência, na maioria das vezes violência sexual, tomava alta do hospital, mas que ainda existia 

a necessidade de dar continuidade no tratamento psicológico. “A gente pensou, pra onde essa 

mulher vai? O tratamento médico encerra em seis meses, mas o psicológico a gente não sabe 

[...] Não teve saída, abrimos um ambulatório aqui [no Instituto de Psicologia] da clínica-

escola.”. No ambulatório, existe o oferecimento de atendimento psicológico para as mulheres 

em situação de violência. Desde a sua criação, a coordenadora recorda que esse é procurado 

por mulheres de diversas idades, profissionais e classes sociais. É procurado, também, por 

estudantes da própria instituição. De acordo com Paula Land, 

Hoje esse projeto tem três direções: ida ao território, orientação e 

sensibilização para as mulheres sobre a violência; prestação de serviço à 

comunidade, através do e-mail cuidardemulheres@gmail.com qualquer 

mailto:cuidardemulheres@gmail.com
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mulher pode solicitar atendimento – estando em situação de violência 

atualmente ou ter passado por situação de violência; a terceira direção é a 

formação, que é falar da violência de gênero, do feminismo, na formação dos 

alunos. Temos um grupo de estudo onde a gente estuda a luta pelos direitos 

das mulheres[...] Nesse ano o grupo tomou como base a leitura de autoras 

clássicos das reivindicações feministas, como a Olympe de Gouge2. 

 

O debate de textos sobre gênero, de acordo com Paula Land, garante que exista uma 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Para a professora, esse tripé é importante 

porque “a violência de gênero, sobretudo a violência contra a mulher, é perpetuada na nossa 

sociedade em forma de dominação, de opressão e até mesmo na nossa cultura.” Em suma, a 

visão que o projeto possui da violência contra as mulheres é que essa está estritamente ligada 

às questões de gênero, assim como aos direitos humanos (individuais ou coletivos). 

Nesse aspecto, Paula Land diz que questão que sempre os circunda é “Como a gente 

faz a comunidade saber da existência [da rede de enfrentamento]?” e, assim, há também o 

processo de realizar atividades em todo o território da cidade, tais como as Unidades Básicas 

de Saúde, escolas, dentre outros. Como afirmei no início deste capítulo, grande parcela dos 

representantes políticos brasileiros visualizam o debate sobre gênero enquanto suposta 

“doutrinação” – uma imposição, não uma tentativa de desconstruir toda a cultura sexista que a 

sociedade nos direciona desde antes mesmo de nosso nascimento. Assim, discutir as questões 

que envolvem o gênero, bem como a violência, no espaço escolar é um desafio. Nas palavras 

de Paula Land, 

A gente não pode falar ‘gênero’. A gente trabalha com gênero sendo poder e 

aí, quando eu vou para os espaços, eu falo assim: ‘Gente, eu vou usar a palavra 

‘mulher’ pra conversar com vocês, mas ‘gênero’ não significa ‘mulher’. Mas 

está proibido falar ‘gênero’, né? Então a gente vai falar de mulher’. A gente 

fala de mulher – tomando mulher e gênero como próximos - porque as 

mulheres, na nossa cultura...’  aí eu marco, mas eu não falo a palavra ‘gênero’, 

só falo uma vez na palestra, que é pra dizer ‘gênero não é igual a mulher, mas 

vou usar como sinônimo pra disfarçar’”. 

 

A violência de gênero, além de ser um problema estrutural, é uma cultura. Logo, é 

preciso discutir incessantemente essa problemática em todos os espaços sociais. Ainda que a 

equipe “oficial” do projeto conte apenas com profissionais da área da psicologia, há todo um 

contato com a rede de enfrentamento da violência de gênero na cidade de Niterói e em algumas 

cidades vizinhas, visando sensibilizar demais profissionais da área da saúde para a importância 

de se refletir o fenômeno da violência. 

Um dos “equipamentos” da prefeitura de Niterói citado por Paula Land é o  Conselho 

Municipal de Políticas para as Mulheres (CMP/Mulher), que se afirma enquanto espaço de 

interlocução entre o poder público e a sociedade civil – pensando, bem como propondo, 
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políticas públicas e programas que atuam no contexto de enfrentar todas as discriminações que 

possam ser perpetradas contra as mulheres. Para tanto, o Conselho é incubido de analisar, 

propor, além de fiscalizar, as políticas públicas para as mulheres existentes na cidade de 

Niterói. 

E quanto a rede que protege a população LGBTI+? A cidade conta com um Centro de 

Referência da Cidadania LGBTI+, localizado no bairro Ingá – zona sul da cidade –, que visa 

ofertar atendimento psicológico, assistencial e jurídico às pessoas LGBTI+. O Centro foi criado 

através do programa Rio sem Homofobia e, assim como ocorre com os serviços ofertados 

especificamente às mulheres, desde o ano de sua criação, 2012, vem sofrendo com o 

sucateamento das políticas públicas estaduais. Após fechar as portas em alguns momentos, a 

alternativa foi recorrer ao município de Niterói em busca de recursos e, desta forma, o Centro 

permanece resistindo e funcionando - ainda que de forma precária - na cidade.  

Pesquisar sobre as políticas públicas para a população LGBTI+, em Niterói, é se deparar 

com afirmativas como “a cidade de Niterói é considerada uma referência pelos movimentos 

LGBTI+ no Brasil” – e esse pioneirismo fica claro quando se realiza que Niterói foi a primeira 

cidade do país a criar um Conselho Municipal dos Direitos da População LGBTI+, um 

instrumento de suma importância no que se refere à elaboração, fiscalização, análise e 

avaliação de políticas públicas para a população LGBTI+ da cidade. 

Em páginas anteriores, disse que Niterói possui tradição em abrigar movimentos de 

mulheres e, da mesma forma, ocorre quando se trata da população LGBTI+ – a mobilização 

LGBTI+ é intensa e, como rebatimento, algumas ONGS (Organizações Não Governamentais) 

e grupos atuam no sentido de enfrentar a LGBTIfobia. Dentre esses grupos, cito o Grupo 

Diversidade Niterói (GDN), o Diversitas UFF e o Grupo TRANSdiversidade Niterói (GTN). 

Esses grupos possuem em comum a bandeira de defesa da livre expressão da diversidade sexual 

e de gênero; acolhendo as vítimas de LGBTI+fobia, assim como promovem diálogos que 

permitem a troca de experiências; a promoção de cultura, saúde, educação, etc. da pessoa 

LGBTI+.  

A cidade de Niterói, além de disponibilizar de uma rede de atendimento que fornece 

suporte às vítimas de violência perpetradas contra as mulheres e a população LGBTI+, tendo 

até mesmo certo pioneirismo no assunto, é a cidade que abriga a Universidade Federal com 

maior número de estudantes matriculados no ensino de graduação – a Universidade Federal 

Fluminense ou UFF, para os mais íntimos. A instituição, enquanto instituição política, abriga, 

ainda, coletivos dos mais variados campos de atuação, tais como: o Coletivo Nise da Silveira, 

um coletivo de mulheres do curso de medicina; o Coletivo de Estudantes Negrxs da UFF; 
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Coletivo Muda Mundo; Coletivos de Mulheres UFF; Coletivo Afrofeminista Anastácia Bantu, 

o Coletivo de Mulheres da UFF, dentre outros.  

Desde o título deste trabalho, venho afirmando que esse é o meu campo de pesquisa, 

mais especificamente os cursos de Economia e Serviço Social da instituição e, portanto, 

acredito ser de suma importância conhecermos sobre onde estamos falando e de onde estamos 

falando. Digo, sou uma aluna da instituição, não estou tão alheia à sua história. Aliás, arrisco 

dizer que faço parte da sua história, ainda que seja apenas um número contabilizado em seu 

site de transparência. No próximo capítulo, vamos conhecer essa história, afim de nos 

aproximarmos do contexto em que se reproduz o fenômeno da violência de gênero na UFF. 

Além disso, serão apresentados os resultados e reflexões decorrentes do processo de análise 

documental do material produzido pelas entidades representativas estudantis dos dois cursos 

analisados.  
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CAPÍTULO III – A violência de gênero contra as mulheres no contexto da Universidade 

Federal Fluminense 
 

  

Embora constitua a rede de enfrentamento da violência de gênero na cidade de Niterói, a 

violência de gênero é uma problemática que se faz presente na rotina da Universidade Federal 

Fluminense. É importante, nesse sentido, conhecermos a história dessa instituição de ensino, 

entender os seus números e a sua realidade – dando ênfase, nesse processo, nas (con)tradições 

existentes entre os cursos enfocados por esta pesquisa; os cursos de Economia e Serviço Social, 

respectivamente. 

Como vimos, o fenômeno da violência caminha ao lado de frentes que se propõem a 

enfrentá-lo. Nessa conjuntura, é importante conhecer as frentes de resistência da violência de 

gênero na UFF, além de conhecer como essa violência se apresenta nos campi que são tão 

familiares aos sujeitos sociais da universidade. Nesse processo, é importante tentar 

compreender o que os estudantes pensam acerca dessa problemática. Aliás, os estudantes 

demandam pelo o que? Essa é uma pergunta, talvez, possível de ser respondida através de um 

processo de análise documental dos materiais que produzem. 

 

1. A Universidade Federal Fluminense: sua história, seus números e sua realidade 

 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) constitui-se em uma instituição pública de 

“ensino superior”, com sede na cidade de Niterói. Sem dúvidas, é a maior instituição de ensino 

superior da cidade de Niterói, sendo considerada a 17º melhor universidade brasileira, de 

acordo com uma lista divulgada em 2018 pelo Center for World University Rankings 

(CWUR)83, na qual encontram-se as 1000 melhores universidades do mundo. No ranking 

mundial, a UFF ocupa a 889º posição. A UFF também figura entre as 20 melhores 

universidades da América Latina, segundo pesquisa publicada pelo “Webometrics Ranking of 

World Universities” – considerado o maior instituto público de pesquisas da Espanha. 

Quando penso em sua história enquanto instituição pública de ensino “superior”, é 

imprescindível notar que o contexto de criação da Universidade Federal Fluminense – outrora, 

denominada Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – remonta ao efervescente 

 
83https://cwur.org/2018-19/brazil.php (acessado em 24/01/19) 

https://cwur.org/2018-19/brazil.php
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período democrático e desenvolvimentista que o Brasil vivia, na década de 1950. Fávero (2006) 

aponta que as várias transformações ocorridas através da industrialização e do crescimento 

econômico, bem como as que se realizaram no âmbito sociocultural, propiciaram uma tomada 

de consciência, por parte de alguns dos setores da sociedade, a respeito da delicada situação 

que se encontravam as universidades brasileiras. 

Nesse ponto, Figueiredo (2007, p. 29) complementa com a afirmação de que a 

Universidade Federal do Estado Fluminense  

[...] surgiu nos meandros dos interesses de grupos heterogêneos, dificultando 

os grupos vinculados à tradicional estrutura do poder que visavam à 

hegemonia do processo de instalação da Universidade; insto em razão da 

obtenção de recursos federais e projeção profissional. 

 

Ainda que o meu conhecimento sobre as lutas sociais e políticas seja parco, penso é 

possível eu afirmar que há uma característica nessas lutas: as conquistas que, por vezes, 

derivam dessas não vêm de imediato, é um processo – um processo que pode durar décadas, 

como foi possível ver quando tratei das políticas públicas de gênero em páginas anteriores. 

Assim, a data oficial da fundação da Universidade Federal Fluminense se deu apenas 

no dia 18 de dezembro de 1960, quando fora aprovada a lei 3.848, de autoria do então Deputado 

Federal João Batista de Vasconcellos Torres. No momento de sua criação, contava com apenas 

10 cursos84. Dentre eles, os cursos de Economia e Serviço Social  – campos desta pesquisa de 

mestrado.  

Pesquisando sobre esse período brasileiro, notei que esse foi marcado por um momento 

em que parte da população, que vivia no campo, migrou para os grandes centros, entusiasmados 

pela política econômica de caráter nacional-desenvolvimentista, de Juscelino Kubitschek. 

Nessa altura, friso que essa também é uma das características da criação da Escola de Serviço 

Social, anos antes, na qual professoras do interior foram convidadas para estudarem na então 

capital do Estado do Rio de Janeiro, a cidade de Niterói. (FREITAS, 2012, p. 26). Essa é uma 

história interessante, que deve ser ouvida, mas me aprofundarei em sua narrativa em páginas 

que ainda estão por vir. 

No tocante da realidade local, a fundação da Universidade Federal Fluminense 

expressou o desejo de alavancar o desenvolvimento da economia da cidade de Niterói, além de 

equipará-la à cidade vizinha, Rio de Janeiro, que se constituía como a Capital Federal. Para tal, 

 
84 Os cursos que ”inauguraram” a UFF são: Medicina, Direito, Farmácia, Odontologia, Medicina Veterinária, 

Filosofia, Engenharia, Economia, Serviço Social e Enfermagem. 
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nota-se que houve uma intensificação dos padrões urbanos na cidade, na medida em que as 

marcas da agricultura decadente foram sendo deixadas para trás.  

Há de se recordar que uma das principais marcas deixadas pelo governo JK foi a 

transferência da Capital Federal para o interior do país, com a construção de Brasília. Deste 

modo, criou-se expectativas quanto ao destino do Estado fluminense, dentre estas, a criação de 

uma universidade local. No site da Universidade Federal Fluminense, encontra-se a afirmativa 

de que “a UFERJ foi conquistada pela opinião pública local, sobretudo pelos estudantes 

fluminenses, em praça pública.”85 

Freitas (2012), em seus estudos, suscita o debate da invisibilidade da participação 

feminina na construção da Universidade Federal Fluminense, pois há fontes orais que revelam, 

por exemplo, que a ideia de instalar a Reitoria da Universidade no bairro de Icaraí, na zona sul 

de Niterói, fora tomada com a participação da professora D. Violeta Campofiorito. A própria 

Campofiorito, em entrevista ao NPHPS/CRD, esclarece:  

Aconteceu que um dia eu estava passeando com Jamil [outro professor da ESS 

na época] na Praia de Icaraí. Nós dois passeando pela praia e conversando 

sobre a Universidade e preocupados em procurar um prédio. Aí, Jamil olhou 

para o edifício do Hotel [antigo Cassino Icarai], né! e disse: “Dona Violeta, a 

senhora não acha que o melhor lugar para a Universidade seria esse prédio?” 

Eu disse: “é, mas como é possível?” [Jamil responde:] “Vamos lutar por ele?” 

[resposta:] “Vamos”. E saímos dali dispostos a lutar. (citada por FREITAS, 

2012, p. 40).  

 

Entretanto, este momento histórico encontra-se omitido da história da UFF, a passo que 

os corredores que levam à sala do atual reitor da universidade encontram-se decorados apenas 

com fotos dos homens que participaram da gestão da universidade. No primeiro capítulo deste 

trabalho, falei sobre gênero e o fenômeno da violência – não tenho dúvidas de que esse episódio 

vivido por D. Violeta Campofiorito e por todas as outras mulheres que não foram 

ouvidas/reconhecidas se trata de uma violência baseada no gênero e da nossa cultura sexista. 

Nunca tivemos uma reitora, o que reafirma o modo como as mulheres continuam ausentes dos 

postos de poder, como o poder ainda é visto como um verbo destinado apenas aos homens. 

Como Freitas (2012) indaga, “mas onde estão as mulheres que também habitaram essas 

paredes? Onde ficou o registro desse passeio desses dois professores, Violeta e Jamil?”.  

Dados anuais da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) evidenciam que, apesar 

de serem mais escolarizadas que os homens, as mulheres ainda recebem menos. Segundo o 

relatório da RAIS de 2018, os salários que nós, mulheres, recebemos são, em média, 85,1% do 

rendimento dos homens em empregos formais. As desigualdades de gênero permanecem. 

 
85 Fragmento do texto encontrado em http://www.uff.br/?q=historico, (acessado no dia 08/01/19) 
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Mesmo possuindo a sua mão-de-obra desvalorizada social e historicamente, as mulheres ainda 

são maioria entre os trabalhos com nível “superior” de ensino. “Quando se pensa na 

universidade, é a imagem dos homens que ainda aparece. Neste sentido, cabe perguntar: o que 

acontece quando as mulheres ocupam esses espaços?” (FREITAS, 2016, p. 14) 

Atualmente, a Universidade Federal Fluminense abrange uma população significativa 

de mais de 65.000 pessoas, dentre essas, 57.513 discentes de graduação, 3.554 docentes, 4.188 

técnicos administrativos ativos, 361 médicos residentes e 243 estagiários. Quando se fala do 

perfil dos estudantes de graduação, é possível encontrar a sua configuração étnica e de gênero, 

no site de transparência da instituição. Sendo assim, 47,7% do corpo discente é composto por 

mulheres e os 53,3% restante por homens. Quanto à etnia desses estudantes, 53,5% desses não 

fez qualquer menção e/ou declaração, mas dentre os estudantes que declararam seu perfil 

étnico, a maior parcela – 22,8% – se diz branca. 

Isto posto, tais estudantes estão dispostos em 133 cursos de graduação, sendo 122 

presenciais. A UFF conta ainda com 337 cursos de pós-graduação, sendo 207 de lato sensu e 

130 de stricto sensu. Como eu disse, a história da UFF e da cidade que a abriga, Niterói, se 

confundem – seu cursos e campi se encontram situados em vários bairros da cidade e, por essa 

particularidade, os estudantes circulam, e estão, por toda cidade; incorporados em sua dinâmica 

rotineira. 

Outra característica particular da UFF é a sua interiorização universitária. Além da sede, 

em Niterói, a universidade conta com campi em mais oito cidades do interior do Estado do Rio 

de Janeiro, tais como: Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Macaé, Nova Friburgo, 

Petrópolis, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda. A universidade possui, 

ainda, um Núcleo Experimental e Fazenda Escola em Iguaba Grande, e uma de ensino técnico 

no interior do Estado – o Colégio Técnico Agrícola Ildelfonso Bastos Borges, em Bom Jesus 

de Itabapoana.  

Para completar o quadro, conta com 32 unidades de ensino superior, quatro pólos no 

interior, 27 pólos de educação à distância (EAD) e uma unidade avançada em Oriximiná, no 

Estado do Pará, uma Biblioteca Central, 23 bibliotecas setoriais, 349 laboratórios, 437 salas de 

aula, 9 anfiteatros, um hospital com 276 leitos, uma farmácia, um teatro, um cinema, uma 

galeria de arte, uma orquestra sinfônica, um conjunto de música antiga, um quarteto de cordas, 

um colégio de aplicação, e uma moradia estudantil  – localizada no Campus Gragoatá e com 

capacidade para abrigar 314 estudantes. 

Devo ressaltar que, apesar de todo o reconhecimento nacional e internacional que 

possui, há uma relação contraditória no que envolve o crescimento da instituição: sua expansão 
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não tende a vir acompanhada de um aumento na infraestrutura propícia para receber os 

estudantes, com qualidade. Deste modo, ao caminhar pelo seu maior campus, o do Gragoatá, 

por exemplo, é perceptível enormes filas no Restaurante Universitário (nos, cada vez mais 

raros, momentos em que se encontra aberto); falta de segurança, principalmente para as 

mulheres, vítimas de uma sociedade machista; e, até mesmo, há deficiência na distribuição de 

materiais mais básicos, como papel higiênico e sabonete, nos banheiros.  

Concomitantemente, tenho ciência de que esse não é um problema exclusivo da 

Universidade Federal Fluminense, mas de – arrisco dizer – todas as instituições públicas de 

ensino superior no Brasil, que são vítimas da falta de investimento (ou da má gestão) na 

educação. Acredito que esse é um rebatimento de uma política de Estado neoliberal, cuja 

principal característica mostra-se a de se centrar apenas no desenvolvimento econômico do 

país, desconsiderando e negligenciando as necessidades sociais – prova disso é uma das 

primeiras medidas tomadas pelo atual presidente do país, Jair Bolsonaro, ao extinguir o 

Ministério do Trabalho e o Ministério do Desenvolvimento Social, dentre outros. 

Em suma, a UFF é um lugar de contradições, assim como todos os espaços sociais. A 

circulação de poderes e disputas ocorre simultaneamente com o fluxo de violências e vínculos 

– que se formam entre os atores sociais. Como eu frisei em alguns momentos, a universidade 

não é um espaço aquém da cultura violenta intrínseca em nossa sociedade, pois esse é 

caracterizado por ser um espaço no qual o “diferente” convive diariamente. Dizer “diferente” 

talvez soe demasiado amplo, mas é exatamente isso o que ocorre: uma pluralidade de pessoas, 

de todas as raças, etnias, classes sociais, predileções, gêneros e sexualidades convivendo sob o 

mesmo teto. Isto posto, quem sofre violência de gênero na UFF? Qual o caminho institucional 

que as vítimas traçam ou poderiam traçar? Apenas a Ouvidoria ou há outros espaços? As 

particularidades da violência de gênero derivadas da relação entre seres tão plurais, no 

ambiente acadêmico, podem ser conferidas, entre outros acontecimentos, através do seminário 

“Vamos falar sobre violência na universidade?” – que aconteceu na UFF no primeiro semestre 

do ano de 2019; e pela pesquisa realizada pelo “Observatório de Violência de Gênero – 

Analisando a Universidade Federal Fluminense”. Nos próximos subitens, me aterei à ambos 

movimentos. 

 

1.1. Vamos falar sobre a violência na universidade? 

 

O seminário “Vamos falar sobre violência na universidade?” foi um evento realizado 

no dia 19 de março de 2019, no auditório do Bloco P do Campus Gragoatá da UFF. Este 
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seminário é fruto de uma movimentação que teve início no ano de 2018, que teve como 

“estopim” um caso de violência contra uma discente do curso de medicina. Desde então, uma 

rede entre estudantes e professoras, de variados cursos da universidade, vem se desenvolvendo 

afim de pensar as violências que permeiam o âmbito da UFF – o seminário foi, nesse sentido, 

um momento para se refletir essa conjuntura. 

 As próximas páginas são frutos das anotações que realizei em meu diário de campo, 

enquanto assistia as apresentações do seminário, no decorrer das oito horas de atividades. Nesse 

dia, mulheres de variadas raças, classes, idades e posições na academia discorreram sobre as 

suas percepções quanto à problemática da violência que acontece no ambiente universitário – 

em especial a violência de gênero perpetrada contra as mulheres. 

 O dia de aprendizado se iniciou com a fala da Alexandra Anastácio Monteiro Silva, 

Pró-Reitora de Graduação da UFF, que afirma perceber que “a violência incapacita, não 

permite a evolução do ser” e que, por este motivo, a Pró-Reitoria de Graduação da UFF, em 

sua atual gestão, adotou uma política de “educação inclusiva e que aceite a diversidade”. Para 

tanto, as seguintes medidas (objetivos) foram traçadas: apoiar e reconhecer a violência dentro 

da UFF; fomentar a discussão do tema nos currículos dos cursos; e cobrar a apuração dos fatos. 

O seminário “Vamos falar sobre violência na universidade?”, de forma concomitante, tem por 

objetivo colher experiências dentro e fora da UFF, no que se refere ao enfrentamento da 

violência. 

 Alexandra Anastácio Monteiro Silva também recorda que essa preocupação se 

intensificou no último ano, quando uma estudante do curso de Medicina da instituição reportou 

uma violência que sofrera por um professor – congregando várias estudantes e professoras em 

seu apoio. Enquanto mulher negra – um perfil que, historicamente, não é legitimado a ocupar 

cargos/posições de poder –, a Pró-Reitora de graduação sinaliza, nada obstante, que isso talvez 

só fora possível pelo aumento do número de mulheres em cargos de chefia na UFF; mesmo 

que ainda seja minoria se comparado aos homens. A partir desta movimentação, surgiu uma 

inquietação: “Como a universidade acolhe as pessoas que sofreram violência?”. Na UFF, se 

percebe que mobilizações nesse sentido ainda estão “engatinhando”, então para ajudar a 

responder tal questionamento convidou-se a Ana Flávia Pires Lucas d’Oliveira, professora da 

Faculdade de Medicina da USP e integrante da “Rede Não Cala USP!”, para partilhar de suas 

experiências. 

 Ana Flávia Pires Lucas d’Oliveira retomou à afirmação de Alexandra quando essa disse 

que “a violência não permite a evolução do ser” ao dizer que, em sua vivência na Universidade 

de São Paulo, é perceptível a existência do medo por parte das estudantes e que esse medo 



86 
 

tende a fazer com que as mulheres se privem de desenvolver o seu potencial. Isso acontece, de 

acordo com a professora, porque as mulheres, em uma sociedade machista, dispendem parte 

do seu tempo se preocupando com a questão da violência urbana, com a (falta de) iluminação 

pública, dentro outros, e essas são questões que influenciam em nossas decisões mais 

cotidianas. Esse apontamento me faz recordar dos vários momentos, em minha vida acadêmica, 

em que, antes de optar por colocar disciplina X ou Y em minha grade de estudo, pensei sobre 

qual seria o horário “limite” em que eu deveria sair da Universidade antes que as ruas – e o 

campus – se tornasse demasiadas perigosas. 

A professora ainda destaca que essa não é uma problemática exclusivamente brasileira, 

pois em seus estudos obteve o dado de que em torno de 15% a 25% das estudantes das 

universidades americanas sofrem tentativas de estupro em sua vida acadêmica. Em sua 

exposição, Ana Flávia Pires Lucas d’Oliveira afirmou que essa estatística é um reflexo de que 

a ideia de que a educação ou a renda superariam, automaticamente, as desigualdades de gênero 

é um mito – algo que, particularmente, concordo e que afirmei no início desta Dissertação. Em 

suma, a violência está na universidade porque está na sociedade; ou seja, os acontecimentos da 

universidade não são desconexos do que ocorre na sociedade. 

A “Rede Não Cala USP!”, integrada por Ana Flávia Pires Lucas d’Oliveira, foi um 

grupo criado no ano de 2015 e que visa o fim da violência sexual e de gênero na USP. As 

primeiras mobilizações se iniciaram quando, em 2015, diversas estudantes reclamaram da falta 

de espaço para denunciar o problema da violência de gênero, além de casos de sexismo. A 

hipótese do grupo para tal silenciamento é a crença de que, quando há a denúncia, o nome da 

universidade é manchado86. Além disso, se reconhece que, socialmente, se crê que a 

responsabilidade de “superar” a violência sofrida é exclusivamente da vítima – nessa dinâmica 

de invisibilização desse fenômeno social, os reflexos são: a culpabilização da vítima, a 

banalização e a ausência de canais confiáveis de denúncia/acolhimento. 

Diante do que Ana Flávia Pires Lucas d’Oliveira chamou de “descaso”, a mobilização 

da “Rede Não Cala USP!” se deu em três etapas: a primeira foi a averiguação dos “boatos”, ou 

“burburinhos”, que levou a segunda etapa; as denúncias. Após as respostas recebidas por essas 

denúncias, a terceira etapa se caracterizou com a formação de coletivos. Os coletivos, no plural, 

se formaram a partir da perspectiva da violência, sobretudo a violência de gênero, sob uma 

ótica interseccional. No total, foram reportados vinte e quatro casos de violência – que 

perpassavam a misoginia, a LGBTI+fobia e o racismo. 

 
86 Vale recordar que a USP, nada obstante, é considerada a melhor universidade do país. 
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 Ao final de sua exposição, a professora da USP levou o público a refletir sobre o 

regimento da Universidade de São Paulo – esse fora criado durante o período de ditadura militar 

e, em seu texto, descarta qualquer apontamento sobre a violência de gênero, tornando 

dificultosa a superação da ideia do senso comum de que esses casos de violência são 

acontecimentos isolados e, portanto, não podem ser estruturais. Pesquisando sobre o regimento 

da UFF87, que data do ano de 1983, não encontrei nenhuma cláusula que versa, ou reconhece, 

a violência ocorrendo dentro da instituição – tampouco a violência por motivação de gênero. 

No período vespertino, o seminário apresentou um momento chamado de “batalha dos 

versos”, com a participação das ativistas Nathalia D’lira e Joana Gabriela recitando as suas 

poesias autodenominadas de “poesias marginais”, na medida em que dão voz àquelas que, 

historicamente, não as tem. Em seus versos, essas mulheres gritam sobre problemas sociais. 

Em frases como “pra deixar preto, nada mais vai ser construído a custo do sangue negro”, Joana 

Gabriela relata como é ser uma mulher jovem, negra e favelada. Nathalia D’lira ressalta sobre 

a violência perpetrada contra as mulheres, como em sua poesia que diz que “essa dor não cabe 

no peito, como vai caber na barriga?” – uma crítica à “bolsa estupro” sugerida pela Ministra da 

Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves88. A problemática da LGBTI+fobia 

também foi abordada em uma poesia que sinaliza a forma velada dessa violência, que pode ser 

percebida pela frase “você pode ser sapatão, mas aqui na empresa vai ter que esconder”. 

Em seu relato de experiência, a professora Hilda da Silva Gomes, que atua na Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz), retoma à tais assuntos – dando ênfase à questão do racismo, uma vez 

que ela própria é uma mulher negra em um espaço majoritariamente branco. Hilda Gomes 

coordena, ao lado de outras duas mulheres, o Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça da 

FioCruz, que possui como objetivo consolidar uma agenda de fortalecimento dos temas étnico-

raciais e de gênero na Fiocruz.  

Em parágrafos anteriores, disse que, quando se trata da violência que existe dentro do 

espaço da UFF, a mobilização para o seu enfrentamento ainda está “engatinhando”, porém é 

fundamental citar a existência de projetos desenvolvidos na instituição e que tratam da 

problemática. Estes também tiveram espaço nesse seminário para expor suas contribuições na 

mesa intitulada “Apresentação dos projetos desenvolvidos na UFF”. Deste modo, Leila 

Guidoreni fala do Programa SOS Mulher, já apontado por esta Dissertação, destacando que a 

cultura de culpabilizar a vítima ainda impera em nossa sociedade.  

 
87http://www.uff.br/sites/default/files/estatuto-regimento-uff.pdf (acessado em 27/03/19) 
88https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,damares-diz-que-busca-alguem-queame-desesperadamente-os-

indios-para-presidir-a-funai,70002641772 (acessado em 27/03/19) 

http://www.uff.br/sites/default/files/estatuto-regimento-uff.pdf
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,damares-diz-que-busca-alguem-queame-desesperadamente-os-indios-para-presidir-a-funai,70002641772
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,damares-diz-que-busca-alguem-queame-desesperadamente-os-indios-para-presidir-a-funai,70002641772
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A professora de psicologia, Paula Land, discorre sobre o Projeto de Extensão “Por que 

também temos que falar de violência?”, que oferece atendimento psicológico às mulheres 

vítimas de violência, no HUAP e no prédio que abriga a Faculdade de Psicologia da UFF 

(Bloco N do campus Gragoatá), em sua interseccionalidade, incluindo discentes da instituição.  

Michelle Cecille, professora do Departamento de Odontologia da UFF, do “Projeto Dar 

Voz”, apresenta o documentário “A violência de cada dia”, que reporta sobre a violência que 

existe nos cursos da área de saúde da UFF, especialmente o curso de Odonto. A professora Rita 

Freitas, da Escola de Serviço Social, representando o “UFF Mulher” e o “Observatório de 

Violência de Gênero na UFF” apontou que há a falta de sensibilidade para manusear as 

questões da violência, sobretudo a violência de gênero, na sociedade como um todo; e 

apresentou dados deste projeto acerca da violência de gênero na UFF. 

Como desdobramento deste seminário, é importante apontar que foi criado um grupo 

no aplicativo de mensagens whatsapp, que nos últimos meses vem sendo utilizado enquanto 

ferramenta de contato entre professoras de diversos cursos. O grupo possui a perspectiva de 

manter o “espírito” de grupo entre as mulheres interessadas em enfrentar a violência na 

universidade, na medida em que são traçados novos planos de ação, bem como reuniões e 

eventos são pensados. No grupo, ainda é possível visualizar as mobilizações que estão 

ocorrendo na universidade, no âmbito geral. 

No próximo subitem, falarei um pouco mais sobre o último projeto apresentado pela 

professora Rita Freitas, o “Observatório de Violência de Gênero na UFF”, pois como afirmei 

nas primeiras páginas desta Dissertação, atuo concomitantemente com as pesquisas 

desenvolvidas pelo o mesmo. No ano de 2018, o “Observatório de Violência de Gênero na 

UFF” desenvolveu uma pesquisa com diversos atores sociais da universidade, os questionando 

sobre a problemática da violência no meio acadêmico – portanto, nas próximas páginas 

apresentarei alguns dos resultados dessa pesquisa, ainda que preliminares. 

 

1.2. O Observatório de Violência de Gênero na UFF 

 

O “Observatório de Violência de Gênero – Analisando a Universidade Federal 

Fluminense”, como mencionei em momentos anteriores, é um projeto de pesquisa e extensão 

que se desenvolve no interior da Universidade Federal Fluminense, mais especificamente, é 

um movimento que parte do Núcleo de Pesquisa Histórica sobre Proteção Social/Centro de 

Referência Documental (NPHPS/CRD). Coordenada pela professora Rita Freitas e envolvendo 

estudantes da graduação e pós-graduação, no último ano, ao fazer uso da metodologia quali-
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quantitativa89, a pesquisa pode estabelecer uma relação entre os dados que foram coletados – 

através do envio de um questionário online aos atores sociais da UFF – e a cultura e padrões 

de comportamentos sociais que, inevitavelmente, perpassam o ambiente acadêmico.  

O questionário, que passou por incansáveis revisões, em sua versão final, contou com 

40 perguntas (dentre estas, facultativas e obrigatórias). Ao final, fora questionado “Existe 

algum comentário que queira fazer? Fique à vontade”; marcando um espaço no qual o/a 

participante pudesse comentar livremente sobre a pesquisa, se assim desejasse. O questionário 

foi respondido por um total de 742 pessoas. É importante frisar que, no processo, houve o sigilo 

das identidades dos participantes, entretanto há a informação do seu vínculo com a instituição: 

74,2% são estudantes de graduação, 16,6% são servidores públicos, 8,6% corresponde aos 

estudantes de pós-graduação e, por fim, 0,6% das respostas foram enviadas por profissionais 

terceirizados. Não há o registro da participação de professores. Dessas 742 pessoas plurais, 

60,7% se declararam do sexo feminino e 39,1% do sexo masculino.  

Durante grande parte desta pesquisa venho frisando que trabalhar com sujeitos sociais 

remete ao trabalho com a pluralidade e, mais uma vez, friso essa informação. O questionário 

foi respondido por estudantes, servidores, profissionais terceirizados – grupos distintos entre si 

–, mas que diariamente participam da rotina da instituição. Quando questionados sobre o seu 

gênero, 733 pessoas se declararam “cisgênero”, ou seja, se identificam com o gênero que lhe 

foi designado em seu nascimento (Se nasceu com uma vagina, a sociedade denomina mulher. 

Se nasceu com um pênis, homem); duas pessoas se declararam “transgênero”; uma se afirmou 

“travesti”; cinco pessoas declararam possuir “gênero fluido” (androginia e não binarismo) e 

uma pessoa disse ter “gênero contextual”.  

No que corresponde a orientação sexual, a pluralidade persiste: 544 heterossexuais, 111 

bissexuais, 81 homossexuais (59 gays e 24 lésbicas), 3 assexuais, um pansexual e um 

demissexual. Uma pessoa ainda declarou que sua orientação sexual se encontra “em algum 

ponto entre bissexual e homossexual”.  Essa diversidade ainda pode ser percebida quando se 

fala do seu perfil etário, na medida em que o questionário foi respondido por pessoas dos 17 

aos 61 anos ou mais. Além dessa questão geracional, há a questão racial: 67% são brancas, 

23% são pardas e 9% negras. 

Uma das perguntas feitas no questionário foi “Já sofreu violência no âmbito da 

Universidade?” e, para aqueles que ainda se mostram incrédulos da existência desse fenômeno 

na universidade, o resultado pode ser “um banho de água fria”, como se diz popularmente: 

 
89Ramos (s.d, p. 5) 
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29,9% das respostas foram afirmativas. As respostas ainda apontam que essas violências foram 

protagonizadas por sujeitos que possuem os mais variados vínculos com a instituição – sendo 

recorrentes comentários que apontam algum tipo de violência que fora praticada por 

professores, como em “Vários professores fazem ‘piada’ com mulher, e isso já constrange 

bastante. Mal consigo imaginar o que sofre uma pessoa transexual”; “O professor disse a 

minha colega que ela estava provocando ele com a roupa que ia na aula e que ela deveria 

parar com isso”; “Chega de violência psicológica vinda de professores do ciclo básico da 

engenharia!”; e “os professores [...] faziam comentários e tinham atitudes machistas e 

deploráveis para com as alunas”. Destaco, novamente, nesse ponto, que justamente o grupo 

que é mais apontado como perpetrador da violência é o grupo que não demonstrou interesse 

em responder o questionário. 

Alguns comentários também apontam a violência sendo praticada por estudantes, como 

em “infelizmente estas pessoas estudam comigo e cometeram estes atos em sala de aula e na 

frente dos professores e em eventos acadêmicos”; bem como por funcionários: 

“Penso que a UFF dispõe de serviços terceirizados e funcionários que 

deveriam ser informados sobre o comportamento de urbanidade, respeito e 

educação no local de trabalho. Não é porque a UFF é uma instituição pública 

que dentro do campus podem agir como querem. Há muitos homens, 

principalmente na segurança, que são debochados e assediam mulheres e 

estudantes. Não é a maioria mesmo assim, penso que de vem apresentar 

comportamento de acordo com sua função, educação, discrição e respeito, 

pois é o que recebem de todos”.  

 

De fato, a violência de gênero é um fenômeno existente na dinâmica da Universidade 

Federal Fluminense e se revela através das suas mais variadas faces: violência sexual, violência 

física, violência psicológica, violência moral, assédio sexual e moral, dentre outros. A mais 

recorrente, todavia, é o assédio moral. É válido ressaltar que 40,4% das pessoas declararam 

que foram vítimas da violência de gênero mais de duas vezes, e que 10,6% afirmaram acreditar 

que a sua etnia possa ter sido um potencializador para o ato violento que sofreu. Nesse aspecto, 

podemos remeter à questão da interseccionalidade – um conceito que destaca uma 

convergência de opressões que dado sujeito social pode sofrer, a partir de suas identidades. 

Ainda que faça parte da rotina da universidade e de ser reconhecida por grande parte 

das vítimas, a violência de gênero é pouco denunciada: apenas 10,8% das pessoas afirmaram 

ter procurado apoio dentro da instituição. É difícil precisar os motivos para tal fato, mas 

acredito que a falta de informações e o medo de sofrer algum tipo de represália figure dentre 

esses. Há, inclusive, um comentário que manifesta sentir um “amadorismo” da universidade, 

ao divulgar os seus meios de atendimento: 
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“A UFF não divulga seus canais de atendimento e alunos, professores e 

servidores não sabem como lidar sobre as violências sofridas. Não tem que 

ser um e-mail de vez em quando, tem que ser um lembrete diário, um telefone 

que fique exposto de forma acessível e inclusiva para todas e todos, tem que 

ser um atendimento face a face, tem que ser algo real e imediato, não 

superficial.” 

 

Para os casos de manifestação violenta, a UFF disponibiliza um serviço de Ouvidoria. 

O prédio que abriga a Ouvidoria da UFF se encontra no campus Gragoatá, mais 

especificamente no térreo da Biblioteca Central do Gragoatá (BCG), mas seus serviços também 

podem ser acessados eletronicamente. A questão central é que essa informação se encontra 

disponível apenas no site da universidade e, como o comentário acima aponta, essa divulgação 

não parece se mostrar suficiente. Os comentários ainda destacam que a Ouvidoria não é o único 

espaço em que procuraram acolhimento/apoio, há quem diga ter procurado apoio psicológico, 

psiquiátrico, delegacias policiais – instituições externas –, docentes da instituição, e a maior 

parte das pessoas, cerca de 25%, afirmaram que procuraram por Coletivos que tratam da 

violência de gênero. Na lista, os Diretórios Acadêmicos também são apontados por 6% das 

pessoas. 

É esse último grupo, os Diretórios Acadêmicos, que esta dissertação se propôs pesquisar 

– grupos políticos de estudantes que ecoam as vozes existentes na universidade. Essas vozes 

mencionam a violência de gênero? Este é um dos questionamentos que fiz durante todo o 

processo de escrita deste trabalho. O foco que dou à violência de gênero se justifica, 

sobremaneira, pelo fato de que, dentre os 126 comentários depositados ao final do questionário 

produzido pelo Observatório, existe aqueles que apoiam essa temática de pesquisa e aqueles 

que a consideram “perda de tempo”. A meu ver, essa contradição de posicionamentos assinala 

a relevância de se discutir esse fenômeno dentro do ambiente acadêmico.  

Meu interesse especificamente na violência de gênero contra as mulheres é corroborada 

também por esses relatos, pois grande parte desses revelam que a violência contra as mulheres 

na universidade se mostra latente. “Toda mulher já sofreu violência uma vez na vida. Não há 

uma que passe ilesa. A UFF e Niterói não são lugares seguros para as mulheres”, diz um deles. 

Na contramão, comentários negativos, que não reconhecem a violência de gênero enquanto 

problema social 

“É um absurdo a UFF aceitar este tema para uma pesquisa. Pois é um tipo 

de assunto que não ajudará no desenvolvimento do país, pois não trará 

nenhum resultado útil para nós, brasileiros. Isso é só mais uma prova de que 

o departamento de ciências sociais90 da UFF segue a agenda ideológica da 

esquerda, a qual levou o Brasil para a situação presente, que é uma merda. 

 
90 A pesquisa, na verdade, está vinculada ao curso de Serviço Social da UFF. 
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Infelizmente, este tipo de atitude não é exclusividade da nossa universidade, 

mas sim de todas as universidades publicas do Brasil. O fato mais lamentável, 

é que os professores que estão lá para ensinar e ajudar no desenvolvimento 

dos alunos e do país, usam a sala de aula para fazer este tipo de militância. 

Para o bem do Brasil, espero que isso mude.” 

 

No decorrer das últimas páginas, acentuei, diversas vezes, o quão plural e diverso é o 

espaço universitário. Essa pluralidade de identidades, de locais de pertencimento, como se pode 

ver nos comentários acima, também ressonam numa pluralidade de discursos. Discurso, nada 

obstante, pode rebater em práticas. Acredito que essa diferença, essa pluralidade, salta aos 

nossos olhos quando pensamos nas realidades dos dois cursos que escolhi como campos de 

pesquisa: a Economia e o Serviço Social. De um lado, um curso privilegiado socialmente, 

majoritariamente masculino. Do outro, uma profissão que carrega consigo uma desvalorização 

característica de profissões ditas “femininas”. É sobre essas realidades e vivências que falarei 

no próximo item. 

 

2. Cursos de Economia e Serviço Social – trajetórias e (con)tradições 

 

Os cursos de Economia e Serviço Social da Universidade Federal Fluminense se 

encontram no Campus Gragoatá, ocupando a posição de “cursos vizinhos”, uma vez que a 

Economia se encontra no Bloco F e o Serviço Social no Bloco E. Há, entretanto, uma distância 

abissal entre as duas realidades. Ocupo a posição de estudante em ambos os cursos e admito 

que, de certa forma, caminhar de um Bloco para o outro é como adentrar em um novo mundo. 

Isso ficou límpido para mim quando realizei o meu primeiro relato etnográfico – no qual narrei 

o meu primeiro contato, enquanto pesquisadora, com esses campos. Em um momento do relato, 

digo  

O edifício da Faculdade de economia é mais moderno [que o prédio do Serviço 

Social], uma vez que fora construído recentemente. Logo na entrada, depara-

se com uma biblioteca própria para o curso e uma xerox, que opera em uma 

sala particular entre o bebedouro e as escadas. É impossível não notar as 

vestimentas dos alunos. Em sua maioria, usam camisas sociais e calças de 

alfaiataria. 
 

Nesse momento, optei por destacar este trecho pois acredito demonstrar uma das 

diferenças existentes entre os cursos da área de humanidades e os cursos ditos de “exatas”, na 

Universidade Federal Fluminense: enquanto cursos, como a Economia e as mais diversas 

Engenharias, ostentam prédios novos e ventilados, xerox e bibliotecas próprias; cursos, tais 

como o Serviço Social, Pedagogia, dentre outros, ocupam ambientes um tanto quanto precários. 

Quanto as vestimentas, roupas formais para o primeiro grupo e informais para o segundo. 
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Durante a minha vivência em ambos os espaços, percebo que há, no entanto, algo em 

comum entre eles: o fato de pouco se discutir a sua própria história, suas raízes. Eu ingressei 

no curso de Serviço Social no ano de 2012, mas foi apenas no ano de 2016 que eu conheci a 

história da Escola em que eu escolhi chamar de minha. Minha relação com a Economia se 

iniciou há dois anos atrás, em 2017, mas meu primeiro contato com a sua história se deu 

somente enquanto escrevia esses parágrafos. Se trata de passados que não são revisitados, 

sequer lembrados. 

Falar da Escola de Serviço Social de Niterói é falar de saídas (PERROT, 1999): um 

quantitativo expressivo das turmas pioneiras tratavam-se de professoras primárias, pobres, 

vindas do interior do Estado do Rio de Janeiro, que adentraram no mundo público – um espaço 

negado às mulheres – a partir da sua migração para a cidade de Niterói.  A Escola de Serviço 

Social de Niterói (hoje, Escola de Serviço Social da UFF) fora criada pouco menos de 10 anos 

após a implementação da primeira escola de Serviço Social no Brasil, na cidade de São Paulo. 

Essa data de 194591 e seu cenário “projetou e consolidou o campo assistencial como o da 

mulher fluminense, mas sob o amplo aplauso dos homens desse estado” (COSTA, 1995, p. 26).  

A história da Escola de Serviço Social de Niterói é uma história de mulheres. Mulheres, 

como D. Inayá Moraes, Nilda de Oliveira Ney, Nair de Souza Motta, Arlete Braga, Maria 

Bittencourt, Violeta Campofiorito Saldanha da Gama, dentre outras, que inauguraram “novas 

frentes de atuação feminina no campo da proteção social” (PEREIRA, 2015, p. 95). Pouco se 

menciona os nomes dessas mulheres nos corredores e salas da Escola de Serviço Social, 

atualmente. Acredito que isso ocorra pois, ao narrar o histórico da profissão, se tende a optar 

pela história “oficial”.92 

Em contraponto, conforme apresentado por Braga e Freitas (2007, p 22), ao consultar 

outras fontes de pesquisa, há a possibilidade de desmistificar estereótipos que envolvem a 

profissão do Serviço Social. Nesse aspecto, ao contrário do que unanimemente se percebe 

relatado em trabalhos da área de assistência social que tornam o surgimento do Serviço Social 

indissociável às práticas da Igreja Católica, a Escola de Serviço Social de Niterói possui uma 

 
91 No dia 23 de agosto de 1945, na Rua Tiradentes, 148, no bairro do Ingá, surge a Escola de Serviço Social do 

Estado do Rio de Janeiro.  
92“Aprendemos, desde o primeiro período do curso, que o cerne do Serviço Social relaciona-se ao processo de 

transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, perpassado por um crescente processo de 

expansão do capital e disparidades socioeconômicas (IAMAMOTO, 1983). Concomitantemente, se fala que para 

interferir em tal conjuntura social, a priori, o Serviço Social fora praticado por mulheres pertencentes às classes 

sociais com maior poder aquisitivo, as chamadas “damas de caridade”, minimizando, muitas vezes, a contribuição 

dessas mulheres a um mero ato caritativo orientado pela Igreja Católica – uma afirmação que silencia a 

participação feminina, não as reconhecendo como agentes de processos históricos.” (CARVALHO e FREITAS, 

2018, p. 2) 
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singularidade no que tange as suas influências. Mesmo possuindo influências do catolicismo, 

pela interação com o Serviço Social de São Paulo, “tem na sua identidade, desde o início, 

assentada no Poder Público”. Braga e Freitas (2007, p. 17) destacam, ainda, que essas mulheres 

possuem “um papel fundamental na vida política da universidade e da cidade”, visto que fora 

preciso lutar para romper com os limites impostos pela doutrina machista e patriarcal.   

Se trata de mulheres que, após ocuparem a posição de estudantes, se tornaram diretoras, 

professoras, pesquisadoras e ativistas – mulheres que enfrentaram momentos conturbados do 

cenário político brasileiro, como o período ditatorial. Mulheres que participaram de momentos 

decisivos da UFF, mas que tendem a ser invisíveis quando se fala da história da instituição.  

Por meio do livro “Faculdade de Economia – Universidade Federal Fluminense: 60 

Anos de História”, de Hildete Melo, percebe-se que a história da Faculdade de Economia da 

UFF, em contraste, é marcada pela participação masculina. Fundada em 1942, mais de uma 

década após o reconhecimento e regulamentação dos cursos universitários de ensino comercial, 

a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Niterói (hoje, Faculdade de 

Economia) teve Plínio Ribeiro Batista Leite, Laércio Caldeira de Andrade, Margarida 

Walldman Leite e Luiz Gonzaga Jayme como fundadores e pioneiros.  

Quanto à escolha dos professores 

Priorizavam-se pessoas vinculadas ao serviço público que desempenhassem 

funções ou estivessem em cargos ligados às finanças. Sendo assim, muitos 

professores eram ligados a instituições como o Banco do Brasil, Ministério da 

Fazenda e a Confederação Nacional do Comércio. (Projeto Centro de 

Memória da UFF, s/d, p. 1-2) 

 

Quando apontei que a da história do curso de Serviço Social, que desenrolava de modo 

concomitante com a história do curso de Economia, era marcado por “saídas” de mulheres, me 

referi ao fato de que uma mulher adentrar o mundo público, àquela época, era um feito 

extremamente raro/difícil, vide as raízes machistas que nos aprisionam. Isto posto, acredito que 

não seja difícil perceber que se tratavam de docentes do sexo masculino. Quanto aos estudantes, 

há a informação de que esses “garantiam seu acesso por meio do exame de vestibular 

classificatório, organizado pela própria faculdade que contava com provas escritas e orais de 

Português, História, Geografia do Brasil e Francês.” (Projeto Centro de Memória da UFF, s/d, 

p. 2) – que acredito demonstrar o quão elitista o curso já se afirmava, na medida em que o 

idioma francês, em 2019, ainda se mostra um idioma de escasso acesso pela população 

brasileira, que de acordo com o IBGE ainda conta com quase 12 milhões de analfabetos. 

A entrada para o curso de Serviço Social, concomitantemente, se deu através do 

chamado “Estará você preparada... Para a missão grandiosa de mãe de família? Para dirigir e 
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administrar sua casa? Para desempenhar bem o papel que lhe cabe na sociedade?” (PEREIRA, 

2005, p. 95). Não há qualquer menção de realização de provas para tal. Um ponto em comum 

entre os dois cursos é a participação e luta política contra a ditadura militar. Nessa luta, o 

Diretório Acadêmico Maria Kiehl e o Diretório Acadêmico Hermann Júnior – dos estudantes 

de Serviço Social e de Economia, respectivamente – tiveram participação ativa. É impossível 

não notar o simbolismo representado pelos nomes dos Diretórios: o do Serviço Social 

homenageia uma mulher; o de Economia, um homem. E isso não poderia ser mais explicativo. 

O curso de Serviço Social permanece um curso considerado “feminino”, enquanto o de 

Economia é visto como um curso “masculino”. 

De acordo com dados apresentados no Sistema de Transparência da UFF, o curso de 

Serviço Social possui 605 inscritos, sendo 85,79% correspondente ao gênero feminino e apenas 

14,21% ao gênero masculino. Se trata de pessoas das mais variadas etnias, mas a maioria se 

declara negra, parda ou amarela – somando 41,82% da população do curso.  O curso de 

Economia, por sua vez, possui 1010 inscritos – mais de 400 pessoas a mais que o curso de 

Serviço Social –, e 69,32% declarou ser do gênero masculino, enquanto 30,69% representa 

uma população feminina. A maioria dos estudantes se declarou branca – apenas 6,2%, cerca de 

63 pessoas, se declararam negras.  

Um outro contraste se destaca, quando se fala dos cursos de Economia e Serviço Social 

da UFF: a realidade dos seus Diretórios Acadêmicos. Historicamente, os Diretórios, enquanto 

grupos políticos liderados por estudantes de um dado curso, possuem um espaço físico 

destinado a abrigá-los. Esse espaço, geralmente uma sala no prédio do curso em que o grupo 

de estudantes se encontra matriculado, tem a função social e política de servir como um lugar 

onde os estudantes podem levantar as suas pautas, deliberar ações, tomar decisões coletivas 

frente a realidade de seus cursos, dentre outros. O que ocorre quando se fala do Diretório 

Acadêmico do curso de Serviço Social, entretanto, é a dissolução da sua identidade. A sala que, 

outrora, funcionava exclusivamente em função do DAMK, há alguns anos divide espaço com 

uma xerox. 

Em meu primeiro relato etnográfico, narro:  

Após cinco minutos sentada em um velho sofá cinza, talvez até menos, 

percebo que é apelidado de DAMK pelos estudantes de Serviço Social e por 

"xerox do bloco E", pelos estudantes de outros cursos, remetendo ao fato de 

naquele espaço operar uma xerox que, pelos baixos preços, atrai estudantes e 

professores de inúmeros cursos e campi da universidade. 

 

É inegável, ter acesso à xerox por preços mais baixos é uma necessidade dos estudantes, 

frente à escassez de exemplares de um mesmo livro, nas Bibliotecas da UFF, mas acredito que, 
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com o funcionamento da xerox e a fluidez de pessoas aquém do curso de Serviço Social, o 

DAMK perdeu um pouco de sua identidade. Em exercício etnográfico, prossigo: 

Veja bem, não estou querendo dizer que penso que decisões não são feitas, 

nem que movimentos estudantis e sociais não mais existem no referido prédio; 

o meu ponto é que, com essa dissolução da identidade da sala que abriga o 

DAMK, o exercício de encontrar os representantes desses estudantes torna-se 

mais dificultoso. Quem são? Onde posso encontrá-los? Faço essas perguntas 

para um rapaz, que está apenas usando uma bermuda e camiseta do curso de 

Serviço Social, apesar do frio, ao passo que este responde "Eu sei que teve 

campanha [para eleger a nova gestão representante dos alunos] tempo desses 

aí, mas não sei nem conheço quem ganhou não". 

 

As paredes da sala ainda estão cobertas de cartazes sobre os eventos realizados na 

Escola de Serviço Social, campanhas contra a violência de gênero, dentre outros, mas agora é 

predominantemente conhecida como “xerox do bloco E”.  

Sobre o DAHJ, etnograficamente, digo que “a sala que abriga o diretório acadêmico do 

curso de Economia é um pouco menor que as salas de aula do prédio. As paredes, brancas, 

apresentam desenhos de famosos economistas da história, como Karl Marx e Adam Smith.”. 

Ressalto que isso não significa que o prédio do curso de Economia não possui uma xerox; essa 

existe, mas em uma outra sala, na entrada do prédio. 

Através do exercício etnográfico, uma questão “saltou” aos meus olhos: a falta de 

conhecimento, por parte do corpo discente, sobre quem os representa. É sabido que existe uma 

gestão nos Diretórios Acadêmicos, mas quem são as pessoas que as compõe? Quais as suas 

pautas? Nestas, a violência de gênero é uma problemática levantada? Com esses 

questionamentos, no próximo sub-item, me debruçarei sobre o material de campanha produzido 

pelas chapas que concorreram ao DAHJ e DAMK, no ano de 2018. 

 

2.1. Análise dos documentos emitidos durante as eleições para o DAHJ e o DAMK 

 

Os diretórios acadêmicos dos cursos de Economia e Serviço Social, DAHJ e DAMK 

respectivamente, passaram por processo de eleição no momento em que eu tecia o meu texto 

para a etapa de qualificação de mestrado. Em ambos os cursos, duas chapas concorriam. No 

DAHJ, a disputa ocorreu entre a “Chapa 1 – Integra”93 e a “Chapa 2 – Aurora Discente”94. Para 

o DAMK, a concorrência se deu entre a “Chapa 1 – Não vão nos calar!”95 e a “Chapa 2 – 

Liberdade é não ter medo”96. As divulgações das chapas aconteceram durante o último 

 
93https://www.facebook.com/IntegraEconomiaUFF/ (acessado em 14/02/19) 
94https://www.facebook.com/auroradiscente2/ (acessado em 14/02/19) 
95https://www.facebook.com/naovaonoscalardamk/ (acessado em 14/02/19) 
96https://www.facebook.com/CHAPA2DAMKUFF/ (acessado em 14/02/19) 

https://www.facebook.com/IntegraEconomiaUFF/
https://www.facebook.com/auroradiscente2/
https://www.facebook.com/naovaonoscalardamk/
https://www.facebook.com/CHAPA2DAMKUFF/
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trimestre do ano de 2018 e tomaram as entradas dos Blocos E e F com intensa distribuição de 

adesivos e panfletos, assim como publicações nas redes sociais – sobretudo o facebook. 

Nas urnas, 55% dos estudantes do curso de Economia, que votaram, optaram pela 

“Chapa 1 – Integra”. Concomitantemente, 65% dos estudantes votantes do curso de Serviço 

Social escolheram a “Chapa 2 – Liberdade é não ter medo”. A ideia que envolve as próximas 

páginas desta Dissertação, isso posto, é analisar os documentos que foram emitidos por essas 

quatro chapas, uma vez que apreendo a análise documental, como um processo de 

“identificação, a verificação e a apreciação de documentos para determinado fim". 

(MOREIRA, 2005, p. 271) 

No processo, coletei os materiais, sejam panfletos, cartazes ou publicações virtuais, 

divulgados no período de eleição para os DA’s a fim de analisá-los. A violência de gênero está 

impressa nesses documentos? Se sim, de que forma é abordada? Há alguma orientação sobre a 

rede de atendimento às vítimas de violência de gênero? Se não, o que essa ausência significa? 

Esses são alguns questionamentos que guiaram o meu estudo. A escolha do referido método de 

pesquisa se justifica pela ciência de que documentos expressam narrativas em disputa, 

podendo, no processo de análise, sinalizar quem foram os participantes de um dado processo 

político e, simultaneamente, quem foram os sujeitos excluídos desse mesmo processo.   

Por razão de crer que visualizar, bem como comparar, as propostas trazidas por cada 

chapa seja um exercício importante para se compreender quais narrativas disputaram entre si, 

opto por iniciar a minha análise trazendo as pautas que concorreram em cada curso. Nesse 

ponto, destaco que, durante o processo de leitura dos materiais emitidos pelas quatro chapas, 

notei que os materiais impressos e virtuais se tratavam dos mesmos e, por este motivo, escolhi 

por me utilizar do material virtual – pela facilidade de manuseio. Iniciarei, portanto, a minha 

análise pelo curso de Economia. 

 No DA de Economia, a chapa vitoriosa, a “Chapa 1 – Integra", fez a sua primeira 

publicação em outubro de 2018, no facebook. À priori, busco compreender o porquê da chapa 

se chamar “integra”, pois, como Miles et al. (1994, p. 87) argumenta, "não são palavras em si 

que importam, mas seus significados num dado contexto”. De acordo com o Dicionário 

Michaelis, “integra” vem do verbo “integrar”, que pode significar “tornar(-se) adaptado a um 

grupo ou a uma comunidade” ou “incluir (-se)”, mas o que esse termo diz sobre a política 

adotada pela chapa? Por que a escolha desse nome? Essas são respostas que não são 

encontradas no material produzido pela mesma, o que me faz perceber que, possivelmente, do 

processo de análise documental sairão algumas questões que levantarei no momento de 

entrevista. Nesse ponto, me recordo que em  Ludke et al (1986) há a defesa de que a análise 
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documental pode (e deve) ser complementada por outras informações obtidas por outras 

técnicas. 

Ao estudar o material da Chapa, acho curiosa a falta de menção sobre quem são os seus 

componentes – não é possível conhecer quem são os sujeitos que estão por trás do grupo. O 

grupo é composto por quantas pessoas? São mulheres e homens? Somente mulheres? Somente 

homens? São respostas que, mais uma vez, não são fornecidas. Em seu logo, também não existe 

quaisquer pistas, visto que se trata de uma imagem com fundo azul e apenas “Integra Economia 

UFF” escrito ao lado do símbolo matemático que significa “integração”, como pode ser 

visualizado na imagem abaixo. 

 

 

 

 Prosseguindo a análise, em texto que precede a apresentação de suas propostas, a 

Chapa afirma que suas ideias visam “tornar o DA mais realista, transparente e representativo”. 

As propostas, nada obstante, são cinco:  

 

Mudar a sala. A sala 204 será dividida em duas salas, para o DA e a Atlética. 

A 202-A será uma copa para os alunos; novos cursos. Queremos promover 

cursos de Excel, R. e Phyton, além de lutar por cursos de verão; palestras e 

feiras. Organizar palestras e outros eventos acadêmicos, além de feiras de 

estágio; calouradas e Isoporzinhos. Organização de eventos ao lado das 

demais entidades da Economia UFF; defesa estudantil. Consulta com os 

alunos sobre as pautas comuns. 

 

É possível perceber, à primeira vista, que as propostas da Chapa giram, principalmente, 

no entorno da vida profissional dos estudantes que visam representar, não dando tanto relevo à 

figura do estudante aquém das salas de aulas ou dos limites do Bloco F. Ainda que se trate de 

estudantes que, em sua maioria, são homens brancos, há uma pluralidade de sujeitos existindo 

sobre o mesmo teto. Digo, pensar no futuro profissional dos estudantes é de suma importância, 
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mas nenhuma dita “minoria” do curso carece de qualquer questão? Percebo que as propostas 

trazidas pela Chapa são práticas: cursos, eventos, feiras de estágio, etc., que não 

necessariamente envolvem a defesa dos direitos do seu grupo ou de questões sociais.  

Admito que a ideia de Miles (1994) de que é preciso entender o significado das palavras 

quando inseridas em um dado contexto me fez questionar o porquê da escolha de frases como 

“tornar o DA mais realista, transparente e representativo”. Seria uma crítica às gestões 

anteriores? O que significa representatividade para esse grupo? Nas publicações que se 

seguiram, as mesmas propostas são reproduzidas, sem quaisquer alterações, estampadas por 

desenhos computadorizados de objetos que remetem à vida acadêmica, tais como lápis, 

caderno, computador e um capelo.97 

A violência de gênero, temática desta Dissertação não aparece em nenhum momento. 

Na proposta “defesa estudantil”, há menção de “representar os estudantes sobre quaisquer 

problemas que possam surgir”, entretanto não fica claro se esses “problemas” se referem 

exclusivamente às questões que envolvem a grade do curso, por exemplo, ou se engloba 

questões mais sociais, como as práticas violentas. 

A “Chapa 2 – Aurora Discente”, que concorreu com a “Chapa 1 – Integra”, por outra 

via, carrega como símbolo o desenho de uma mão com o punho erguido – muito utilizada pelos 

movimentos sociais como símbolo de resistência, especialmente o movimento negro –, com os 

dizeres: “chapa minoritária no DAHJ”. Confira abaixo: 

 

 

 

 
97 A imagem pode ser visualizada no Anexo I. 
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Assim como ocorre com a primeira Chapa, as identidades dos integrantes não são 

apontadas, mas existe a informação de que essa é composta por estudantes que, em sua maioria, 

se encontram nos primeiros períodos do curso, seja frequentando o turno integral ou noturno. 

Em sua primeira publicação, também realizada em outubro de 2018, a “Chapa 2 – 

Aurora Discente”, convoca os discentes a participarem do momento de eleição, pois “as 

universidades federais passam por um momento crítico, onde encontram-se entre os últimos 

lugares na lista de prioridade dos gastos públicos. Isso já traz consequências para a Ecouff”, 

além disso, afirmam que “o DAHJ é um importante instrumento para garantir uma faculdade 

plural, e seu dever é representar os interesses da comunidade discente.” Na publicação seguinte, 

o mesmo texto é reproduzido, mas com um parêntese que indica que, por “interesses da 

comunidade discente”, se referem às bolsas de pesquisa, bolsas de permanência, moradia e 

alimentação. 

Após publicar uma imagem de uma bandeira com a mensagem “Os estudantes da UFF 

gritam Ele Não!”, fazendo alusão ao movimento de protesto que se iniciou na tentativa de 

barrar a eleição de Jair Bolsonaro enquanto presidente, visto o seu histórico de ódio às ditas 

“minorias sociais”, a Chapa faz um convite aos estudantes: “aqueles que eventualmente 

queiram compor esse singelo grupo que se propõe a representá-los, serão muito bem acolhidos! 

Ubuntu!” Nesse ponto, destaco que “ubuntu” é uma antiga palavra africana que possui como 

tradução, para o português, algo como “humanidade para todos”. Destaco essa palavra porque, 

apesar da identidade dos integrantes não estar explícita nos materiais produzidos pela Chapa, 

podemos supor que essa é, de fato, composta por “minorias” – é especialmente notável a 

participação de estudantes negros, com engajamento no movimento negro, através da 

incorporação de alguns de seus símbolos à campanha. Em seguida, as propostas da Chapa são 

apresentadas: 

Ouvidoria para atender demandas acadêmicas e assuntos delicados. Curso de 

pré-cálculo, pré-macro, pré-micro e estatística, para calouros e demais alunos. 

Acerco de xerox, dos principais livros utilizados no curso, por um preço 

acessível. Grupos de estudos das mais variadas disciplinas. Transparência das 

pautas debatidas nas reuniões de departamento. 

 

Assim como a “Chapa 1 – Integra”, a “Chapa 2 – Aurora Discente” aponta a 

necessidade de criação de cursos e grupos de estudos, mas se diferencia ao levantar a ideia de 

criação de uma Ouvidoria para “atender demandas acadêmicas e assuntos delicados”. Não 

existe a explicação sobre o que são esses “assuntos delicados”, tampouco é abordada a questão 

da violência de gênero, mas talvez – e essa é apenas uma suposição – essa problemática pode 

se encaixar na rubrica “assunto delicado” a ser recorrido em uma Ouvidoria do curso, assim 
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como outras práticas de discriminação, como o racismo. É preciso destacar, contudo, que não 

se visualiza nenhuma proposta declaradamente crítica nas pautas em que a Chapa levanta. 

Em uma última publicação, após a eleição da “Chapa 1 – Integra” para representar o 

DAHJ, a “Chapa 2 – Aurora Discente”, em texto, menciona que a direção do curso de 

Economia interferiu nas eleições, ao enviar um e-mail a alguns estudantes do curso com apoio 

declarado a “Chapa 1 – Integra”: 

Não poderíamos deixar de rememorar o infeliz e-mail enviado aos alunos pela 

direção da faculdade, pois tal fato foi totalmente desrespeitoso aos estudantes, 

técnicos e docentes, uma vez que a direção representa todas essas classes, e as 

palavras contidas naquele e-mail não refletem a opinião da faculdade de 

Economia. Esperamos que, nos próximos espaços reservados aos discentes, 

não hajam novas interferências externas que comprometam a autonomia dos 

estudantes. 

 

No grupo que congrega todos os estudantes de Economia da UFF, tive acesso ao e-mail 

que, na íntegra, dizia: 

Caros, 

Essa semana tem eleição para o Diretório Acadêmico. É muito 

importante você votar na Chapa 1 – Integra. A Chapa 1 tem 

compromisso com um estudo da Economia voltado para geração de 

emprego e mercado de trabalho. A outra chapa é apoiada pelos 

mesmos alunos que, contrariando o desejo da grande maioria do 

corpo discente, votou pela ampliação da área de PEC98 em detrimento 

da área de Finanças. Além de votar, peça votos em suas redes socais. 

Isso é muito importante. 

Abs. 

 

Não é possível dizer se o e-mail enviado pelo Diretor do curso foi crucial na decisão 

dos estudantes sobre em quem votar, mas, a meu ver, esse simboliza a utilização do poder para 

se atingir seus objetivos – poderia dizer que se trata de uma violência institucional.  Digo, é 

sabido que, na dinâmica da universidade, o/a Diretor(a) de um curso possui um patamar de 

poder elevado em relação aos demais sujeitos sociais daquele espaço. Para Cellard (2008, n/p), 

"[…] o documento constitui um instrumento que o pesquisador não domina", logo, devemos 

"desconfiar de inúmeras armadilhas" que esses instituem, mas a leitura que faço desse “apoio 

informal” é a de que, no processo de eleição para o DAHJ, houve a atuação de abuso de poder. 

Em nota, a  “Chapa 1 – Integra”, afirma que “rechaça o posicionamento do Diretor da 

Faculdade. Ele como pessoa tem todo o direito de ter uma opinião própria [...] mas ele não 

podia, de forma alguma, interferir nas eleições dando um posicionamento desses. É inaceitável 

e inadmissível o que ocorreu”. O Diretor foi procurado por alguns estudantes para esclarecer o 

 
98 PEC é uma sigla utilizada para ”Pensamento Econômico”, um grupo de disciplinas obrigatórias no curso de 

Economia no qual o foco é centrado nos estudos de economia política, ciências sociais e filosofia. 
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caso, mas esse se negou a dar quaisquer respostas. O fato é que, motivada pelo seu “apoio” ou 

não, a “Chapa 1 – Integra” venceu as eleições e o primeiro evento que organizaram enquanto 

atual gestão foi um debate sobre a questão racial na academia, intitulado “Negros e a academia: 

caminhos e desafios” – uma questão que, curiosamente, não foi destacada em suas propostas. 

Através desses dados, me ocorre uma ilação: a questão da luta do movimento negro aparecia 

na Chapa que fora derrotada, a “Chapa 2 – Aurora Discente”, o que talvez demonstre a 

possibilidade de que algum(a) integrante dessa chapa tenha se incorporado à gestão do DAHJ, 

comandada pela “Chapa 1 – Integra”.  

 

No contexto do curso de Serviço Social, a chapa vitoriosa “Chapa 2 – Liberdade é não 

ter medo” carrega em seu nome uma famosa frase da compositora, cantora, pianista e ativista 

dos direitos das mulheres e dos negros, Nina Simone. Em sua primeira publicação, a Chapa 

revela se preocupar com a questão da acessibilidade. Ao publicar o seu logo de campanha – 

que, assim como na “Chapa 2 – Aurora Discente”, do curso de economia, mostra a imagem de 

um punho erguido, rompendo correntes –, se utiliza do recurso da hashtag “pra cego ver”; uma 

ferramenta que permite que o conteúdo imagético seja acessível, com o auxílio de leitores de 

tela, às pessoas com deficiência visual. Abaixo, a descrição feita pela Chapa e o logo que a 

representa: 

A foto de perfil contém a logo da Chapa 2 - Liberdade é não ter medo. Em 

fundo branco, uma mão vermelha segura uma corrente preta a qual as pontas 

se transformam em pássaros voando. Abaixo da imagem os dizeres Liberdade 

(em preto) é não ter medo (em cores referentes ao arco-íris). 

 

 
 

Essa prática se mostrou recorrente nas demais imagens publicadas pela Chapa: essas 

foram acompanhadas de um texto descritivo, as tornando acessíveis. Não há o esclarecimento 

do porquê da escolha de utilização de tais símbolos, mas, em minha leitura, remetem aos 

movimentos sociais existentes em nossa sociedade, tais como o movimento negro, feminista e 
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LGBTI+, pois trazem elementos que, usualmente, estampam as bandeiras dos mesmos: o 

punho erguido, o rompimento de correntes, as cores do arco-íris e a referência à Nina Simone. 

O grupo é composto por vinte e um estudantes, dentre esses quinze mulheres e seis 

homens – o que pode demonstrar uma preocupação com a questão da representatividade, ao 

agrupar pessoas plurais. É possível afirmar que são pessoas plurais pois existiu o cuidado de 

apresentar cada integrante a partir dos seus nomes, ao lado de suas fotos. A partir desses dados, 

destaco que, dos vinte e um integrantes, treze são brancas e oito são negras. 

O grupo foi dividido em sete coordenações: coordenação geral; coordenação de 

comunicação; coordenação de cultura e eventos; coordenação de movimento de área e 

coordenação de finanças. A coordenação geral é composta apenas por mulheres – duas 

mulheres brancas e uma negra. As mulheres estão presentes, nada obstante, em todas as demais 

coordenações – exceto pela coordenação de “movimento de área”, que é representada por dois 

homens, um branco e outro negro. 

As propostas também foram divididas pelas coordenações e, nesse ponto, destaco a 

proposta da Coordenação geral de “voltar com a cultura de reuniões abertas, no mínimo, uma 

vez por mês” – algo que me remete à situação atual da sala que acolhe o DAMK, que relatei, 

que divide espaço com uma xerox. Entendo que cultivar essa cultura talvez traga, novamente, 

uma identidade de mobilização estudantil para àquele espaço. 

As demais propostas incluem o “esclarecimento da vida acadêmica e auxílios referentes 

à assistência estudantil”, “realizar integração com outros cursos através de atividades culturais 

e choppadas para levantar as finanças”, “articulação com outras Escolas de Serviço Social”, 

“campanha financeira com a COESS junto da coordenação de eventos”, “providenciar o 

vestuário da COESS (casacos, blusas, bótons), a fim de arrecadar dinheiro para com que a 

coordenação funcione sem cobrança de taxas altas para treinos de cada modalidade esportiva; 

e circuito de provas para promoção de saúde mental”. Como ocorreu com as Chapas que 

concorreram no curso de Economia, as propostas não são destrinchadas, no sentido de explicá-

las em suas minúcias ao provável eleitor.  

Isto posto, questionamentos surgem no período de análise documental: O que seriam 

essas provas para a promoção da saúde mental? A dita COESS se trata de uma organização 

esportiva dentro da ESS? Se sim, quais as modalidades de esportes e qual o procedimento para 

participar? Essas são algumas das questões não respondidas que, novamente, me relembram 

que “[...] é impossível transformar um documento; é preciso aceitá-lo tal como ele se apresenta, 

tão incompleto, parcial ou impreciso que seja.” (CELLARD, 2008, s/p). 
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Na dinâmica de estudo do material da “Chapa 1 – Não vão nos calar!”, em 

conformidade, percebo que há similaridade entre algumas das ideias de ambos os grupos que 

concorreram na eleição do DAMK. “Não vão nos calar!”, apesar de não ser declarado pela 

Chapa, é uma frase usada, especialmente, quando se fala do assassinato brutal de Marielle 

Franco – ativista dos direitos humanos – que, um ano após o acontecimento do crime político, 

não foi solucionado. No logo de fundo branco, há o desenho de uma boca desenhada, fazendo 

a alusão à uma pessoa gritando, como se pode visualizar abaixo. 

 

 

 No texto de apresentação: 

Somos estudantes que acreditam que temos voz! Essa voz precisa ser ouvida 

e não vai ser silenciada pela conjuntura que se coloca diante de nós através de 

um governo autoritário, fascista e que tem como objetivo violentar a nossa 

existência enquanto estudantes, classe trabalhadora, mulheres, negros e 

negras, LGBTI+ e todas os segmentos que lidam diariamente com as 

opressões inerentes a esse sistema societário. 

 

A publicação foi realizada no início de novembro de 2018, após a eleição do candidato 

de extrema direita Jair Bolsonaro, logo acredito que a crítica feita pela Chapa é remetida ao 

então presidente do país – declaradamente machista, racista e LGBTI+fóbico. No texto, não é 

possível visualizar as identidades dos membros do grupo, mas afirmam que almejam “outro 

tipo de sociedade, e com ela, outro tipo de ensino: um ensino horizontal, público e de qualidade 

que estimule a construção de políticas públicas universalizadas e de acesso livre”. As 

limitações da análise documental, em mais um momento, atravessam o caminho que traço nesta 

pesquisa: não existe a explicação dos termos utilizados. O que seria um ensino horizontal, para 

a Chapa? E o que entendem por “políticas públicas universalizadas e de acesso livre”? Em 

contrapartida, é notável que há uma preocupação com as questões das mulheres, da negritude 

e dos LGBTI+s – uma vez que em sua apresentação declaram apoio explícito aos movimentos 

compostos pelos grupos citados. 
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A “Chapa 1 – Não vão nos calar!” não aponta quais são as suas propostas 

especificamente, mas nos breves textos que publicaram, surge a questão da permanência 

estudantil. Nesse sentido, afirmam 

Agora, com um governo de extrema-direita no poder, compreendemos que 

esse cenário tende a se precarizar ainda mais e se faz necessário um DAMK 

combativo que acompanhe e intervenha no Conselho Universitário (CUV) e 

que se responsabilize em divulgar em veículos onlines e físicos os editais e 

portarias para o acesso da assistência estudantil. 

 

 No exercício da análise dos documentos da  “Chapa 1 – Não vão nos calar!”, percebi 

que, em contraponto com as três Chapas analisadas anteriormente, essa tende a realizar as suas 

publicações escrevendo no feminino e no masculino – como na frase “Vamos juntas e juntos 

pela construção de um diretório acadêmico horizontal”. Destaco essa característica dos escritos 

deste grupo pois, como se observa, é de praxe a maioria dos textos que se dirigem à um grupo 

composto por sujeitos sociais plurais serem escritos apenas no masculino – reforçando a 

“dominação masculina” (BOURDIEU, 2002) presente na sociedade. 

Admito que o exercício de análise documental dos documentos produzidos pelas 

Chapas, por vezes, me fazem ter um acesso de ideias emaranhadas, pela falta de menção à 

problemática abordada por esta Dissertação de Mestrado, a violência de gênero. No decorrer 

da leitura das publicações da “Chapa 2 – Liberdade é não ter medo”, nada obstante, me deparei 

com uma nota de esclarecimento que comunica a saída de um dos integrantes da Chapa, por 

acreditar que esse rompia com o compromisso levantado de lutar contra todas as opressões, tal 

como o machismo. No texto, os membros esclarecem: 

Nossa chapa é composta majoritariamente por mulheres que sofrem todos os 

dias com as sequelas de uma sociedade estruturalmente misógina e patriarcal. 

Consideramos essencial, portanto, a luta contra o machismo para a construção 

de uma sociedade mais justa. A nível de esclarecimento, é necessário resgatar 

que, no início deste ano, xs integrantes da atual chapa que foram da gestão de 

2018 receberam relatos de assédios cometidos pelo membro que, esta semana, 

foi convidado a se retirar da chapa. 

 

Na nota, não foi mencionada qual foi a prática violenta de autoria do ex-membro do 

grupo, sequer foi citado se a vítima (ou vítimas) buscou acolhimento em alguma rede de 

enfrentamento da violência de gênero, ou até mesmo o que é essa rede, mas foi assinalado que, 

em um primeiro momento, a atuação dos membros da Chapa foi no sentido de tentar reeducar 

o agressor sobre as suas práticas de origem machista. No texto publicado, 

Diante das denúncias, travamos dentro da gestão uma luta política para que 

essa pessoa passasse por um processo de reeducação e autocrítica de seus atos. 

Tomamos essa decisão inicialmente porque acreditamos que a reeducação e a 

autocrítica são essenciais para que as pessoas reconheçam verdadeiramente a 

raiz dos problemas e das mazelas sociais que causam suas atitudes machistas 

[…] infelizmente nos equivocamos em esperar que tal membro fizesse sua 
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autocrítica. A partir disso, encaminhamos sua retirada, em reunião de chapa, 

a fim de reafirmarmos nosso compromisso com a luta contra o machismo, não 

tolerando o assédio e todas as formas de opressão. 

 

Ainda que os integrantes tenham lamentado ter dado a oportunidade do integrante de se 

reeducar, uma vez que tal ação não surtiu efeito em suas práticas machistas, acredito que esse 

exercício seja de suma importância. Nos primeiros capítulos desta Dissertação, aprendemos 

sobre a relação entre gênero e violência e, em um processo de rememorar tal discussão, a 

violência de gênero se apoia na naturalização que existe das relações de poder e da hierarquia 

de gênero estrutural em nossa cultura. Somos sujeitos sociais, não somos sujeitos meramente 

passivos, mas vimos em Scott (1995) que as construções dos papéis sociais de gênero são 

históricas e culturais – desde tenra idade as naturalizamos, incluindo as práticas mais violentas. 

Desnaturaliza-las é, de fato, um ato de reeducação e autocrítica, como disseram os membros 

da “Chapa 2 – Liberdade é não ter medo”. 

O exercício da análise documental me proporcionou reflexões e questões que me 

levaram a constatar que pesquisar é uma ação que, muitas das vezes, nos leva a sair do roteiro 

que previamente delineamos. Ouso dizer que não somos nós que conduzimos a pesquisa, mas 

que é a pesquisa que nos conduz. A violência de gênero contra as mulheres, temática desta 

Dissertação, não apareceu nos textos emitidos pelas quatro Chapas analisadas, o que deixam 

questões para serem levantadas no momento de contato direto com esses grupos; o momento 

da entrevista.  

Outra questão passível à visibilidade, no estudo dos documentos analisados, é o que 

afirmei em páginas anteriores: Niterói tem a peculiaridade de ser refúgio para grupos 

contrastantes, na medida em que o conservadorismo e o revolucionário convivem nos limites 

da cidade. Quando se fala da UFF, isso não é diferente. As quatro chapas analisadas, ainda que 

compostas por estudantes de uma mesma universidade, levantam bandeiras diferentes uma das 

outras. Em outros termos, apesar de se encontrarem inseridos em uma mesma realidade, vêem 

problemas diferentes e, por consequência, levantam pautas diferentes. Isso envolve toda a 

discussão da pluralidade dos sujeitos – que já abordei nesta Dissertação. 

No curso de Economia, temos a “Chapa 1 – Integra" – essencialmente preocupada com 

a inserção dos estudantes de Economia ao mercado de trabalho – e a “Chapa 2 – Aurora 

Discente” que, por sua vez, concilia essa mesma preocupação com o mercado de trabalho com 

pautas que são, reconhecidamente, do campo social, tais como a defesa de bolsas de 

permanência estudantil e os elementos extraídos do movimento negro que foram incorporados 

à campanha. Os argumentos utilizados pelo Diretor da Faculdade de Economia da UFF, em seu 
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e-mail, ao pedir votos para a “Chapa 1 – Integra", me levam a crer que esse grupo – talvez – 

representasse os ideários hegemônicos. A “Chapa 1 – Integra" venceu. Será que isso releva um 

conservadorismo ainda latente no curso de Economia? 

Na Escola de Serviço Social, a “Chapa 1 – Não vão nos calar!” e a “Chapa 2 – Liberdade 

é não ter medo” possuem em comum o fato de ambas defenderem as pautas das ditas “minorias” 

presentes em nossa sociedade. Sob outra perspectiva, pois, é notável que as pautas apresentadas 

não giram no entorno destas “minorias” especificamente, mesmo que incorporem elementos e 

lutas de movimentos sociais, em suas descrições. A “Chapa 2 – Liberdade é não ter medo”, a 

vencedora nas eleições, focalizou (a meu ver) as suas pautas na questão dos esportes. Em suas 

últimas publicações, apresentaram um caso de violência cometido por um ex-membro do 

grupo, no entanto não foram exibidos quaisquer movimentos da Chapa de tratar essa 

problemática futuramente, no curso. Quero dizer, o caso de violência de gênero no curso foi 

reconhecido, então quais as medidas a serem tomadas para enfrentar essa problemática a fim 

de evitar que volte a ocorrer futuramente? 

A “Chapa 1 – Não vão nos calar!” se reconheceu, em sua apresentação, enquanto um 

grupo formado por pessoas que sofrem, diariamente, opressões na sociedade, mas, igualmente, 

não destacou propostas de enfrentamento dessas opressões. Observar as Chapas que 

concorreram nos dois cursos é perceber que o curso de Serviço Social tende ao reconhecimento 

da pluralidade em maior grau que o curso de Economia. Essa afirmação pode soar drástica, 

mas a faço através do material que analisei. Entretanto, volto a reafirmar que esse processo me 

possibilitou a construção de inúmeras questões. Questões estas que não são respondidas pelos 

documentos, então, nesse ponto, se faz de suma necessidade a conversa – a entrevista – com 

os atores sociais que participam da construção desses grupos.  

Nesse ponto, fui surpreendida com a necessidade da criação de mais um capítulo, para 

dar conta dos objetivos que tracei para esta Dissertação. Partimos então para o quatro capítulo, 

no qual me debruçarei sobre as entrevistas com os quatro grupos estudados. 
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CAPÍTULO IV – A violência de gênero na UFF: o que as entidades representativas 

estudantis dos cursos de Economia e Serviço Social têm a falar sobre? 

 

 Não é possível prever o processo de pesquisa – por vezes, apenas um método de 

pesquisa responde as nossas perguntas, enquanto pesquisador(a); em outros momentos, é 

necessária a somatória de alguns métodos, como é o caso desta dissertação. Em um primeiro 

momento, acreditei que seria possível responder todos os meus questionamentos através da 

análise documental. Além das minhas perguntas não terem se esgotado, seu número aumentou. 

 A violência de gênero é um assunto delicado, mas importante de ser conhecido e 

debatido. Julguei ser importante, nessa percepção, me aproximar dos grupos que me propus 

analisar e tentar compreender o que eles têm a dizer sobre a temática que, como vimos, não 

apareceu em suas propostas enquanto chapas que concorreram ao diretório acadêmico dos 

cursos de Economia e Serviço Social. 

 

1. Considerações sobre o caminho metodológico percorrido 

 

Como fazer? Como atingir meus objetivos de pesquisa? Essas, talvez, sejam as 

perguntas mais complexas que permeiam a vida do/a pesquisador(a). Afirmo isso porque, 

através dos anos em que assumo tal posição, pude perceber que os caminhos nunca estão dados. 

Mills (1972, p. 221) já dizia que “é tolice imaginar um campo de estudo se a resposta pode ser 

encontrada numa biblioteca”.   

Pesquisar é, de fato, um processo. Um processo no qual estamos sujeitos a acertar tanto 

quanto a errar. Ainda em Mills (1972), acredito que a justificativa para esse campo de 

constantes incertezas esteja no fato de que o conhecimento não é um dogma, é preciso ter 

criatividade para produzi-lo. Essa criatividade, muitas vezes, pressupõe questionar as nossas 

próprias certezas. Desse modo, Neto (1994, p. 56) atenta que “às vezes o pesquisador entra em 

campo considerando que tudo que vai encontrar serve para confirmar o que ele considera já 

saber, ao invés de compreender o campo como possibilidade de novas revelações.”  

Assim, uma dessas certezas a ser diluída é a de que, no contato com os sujeitos da 

pesquisa, se adote uma postura de quem tudo sabe. Zaluar (1985, p. 16), no seu processo de ida 

à campo em uma favela carioca, esclarece que as pessoas que encontrou “queriam ser seus 

próprios intelectuais e não precisavam de nenhuma tese de doutorado a seu respeito”. Essa 

afirmativa me recorda de que, no processo de pesquisa, nossos sujeitos são tão importantes 
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quanto nós – uma vez que são eles os informantes do nosso processo investigativo. Ou seja, 

sem eles, não sou capaz de realizar qualquer pesquisa.  

Creio que ao diluir minhas certezas que, outrora, se mostravam sedimentadas, me 

aproximo do que Mills (1972) chama de “artesanato intelectual”.  Isto é, o processo de enxergar 

o ato de pesquisar como um ofício, um artesanato, que está intimamente ligado à vida cotidiana 

do(a) pesquisador(a). Para tanto, há de se adquirir o hábito de tomar nota dos arquivos 

(combinação entre a vida pessoa e as atividades profissionais) que nos interessam, pois assim 

se contribui para um processo de contínua reflexão e interpretação. A relevância de se realizar 

um “artesanato intelectual” está no fato de que o trabalho do(a) pesquisador(a) da área das 

ciências sociais não possui receita, lei ou fórmulas.  Ou seja, no contato com os sujeitos da 

pesquisa, devo fazer uso da interpretação – interpretação esta que também perpassa a mim 

mesma.  

Na relação com os sujeitos de pesquisa, Neto (1994) diz que, a fim de tornar a pesquisa 

viável, deve existir uma aproximação gradual, consolidando uma relação de respeito entre 

todos os envolvidos. Para além disso, é preciso compreender que “a ideia de que existe um 

‘observado’ e um ‘observador’ é uma ilusão positivista: durante todo o tempo, enquanto o 

pesquisador olha para o narrador, o narrador olha para ele, a fim de entender quem é e o que 

quer, e de modelar seu próprio discurso a partir dessas percepções”. (PORTELLI, 2010, p. 20), 

ou seja, ambos se olham no entorno do objeto. 

Realizar uma pesquisa dentro da Universidade Federal Fluminense se mostra, para 

mim, como um conforto e um desafio ao mesmo tempo. É reconfortante porque eu pertenço 

àquele espaço, é o local onde há alguns anos realizo as minhas atividades acadêmicas e, 

portanto, conheço a sua rotina, seus símbolos e tradições. Mas é um desafio pelo mesmo fato. 

Os espaços da universidade me são demasiadamente familiares, estranhá-los é uma prática que 

constantemente preciso desenvolver. De acordo com Ferreira (1996, p. 82), para tanto, há de 

se estabelecer uma distância que, em resumo, leva a “desconstrução do familiar e, pelo 

estranhamento que esse tipo de distanciamento provoca, abre espaço à observação sistemática.”  

Nesse sentido, optei por trabalhar com a pesquisa qualitativa que, de acordo com 

Goldenberg (1997, p. 14), se trata da pesquisa em que “[…]  a preocupação do pesquisador não 

é com a representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma trajetória 

etc.”. Em um primeiro momento, utilizei-me do método da etnografia, entrando na 

universidade com olhos treinados buscando estranhá-la.   
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A etnografia é um método que preza por estudar a cultura e o comportamento de dados 

grupos sociais. De acordo com Malinowski (1978, p. 18), “a etnografia, ciência em que o relato 

honesto de todos os dados é talvez ainda mais necessário que em outras ciências”, tendo em 

vista que o trabalho etnográfico só possui valor “se nos permitir distinguir claramente, de um 

lado, os resultados da observação direta e das declarações e interpretações nativas e, de outro, 

as interferências do autor”. (MALINOWSKI, 1978, p. 18). Busquei fazer esse exercício – que, 

na verdade, se tornou constante. Nada obstante, julguei importante compartilhar o primeiro 

relato dessa experiência, que se encontra nos Apêndices desta dissertação. 

Compartilho essa experiência pois depois de experienciar etnograficamente a 

Universidade Federal Fluminense, acredito que, modéstia à parte, estou no caminho certo. Essa 

experiência fora de suma importância para mim, enquanto pesquisadora e indivíduo. Nos 

poucos dias em que a realizei, pude visualizar que, de fato, quando se trata de violência de 

gênero, pouco diz o grau de escolaridade do perpetrador. A violência de gênero é algo que eu 

e você, que está lendo esse escrito, somos ensinados a praticar. É uma cultura que perpassa 

gerações em tal grau que se encontra enraizada no nosso dia-a-dia e, desse modo, frequentar 

uma graduação, pós-graduação, seja o que for, não garante que esse ciclo será rompido.   

Além disso, outro ganho que tive durante a confecção desse relato foi retomar a 

confiança, bem como a vontade, de escrever. Senti que a academia enrijeceu a minha escrita, 

no decorrer dos anos. Na universidade, por vezes, parece que a única escrita aceitável é a que 

segue uma norma sobremaneira culta da língua. Textos objetivos e mais distantes realmente 

podem ser prazerosos de ler, mas esta não é a única forma legítima de se expressar através das 

palavras. Para tanto, neste trabalho, adotei uma escrita mais pessoal, na primeira pessoa do 

singular. Confesso que, ocasionalmente, escrevo na primeira pessoa do plural, mas esse é um 

outro debate – que é atravessado pelo meu “eu” implicado, ativista e militante.  

Apesar de todas essas janelas que a etnografia abriu para a minha pesquisa, 

possibilitando a entrada de fachos luminosos que, em certo grau, clarearam alguns pontos que 

para mim estavam nebulosos, esse método isolado não me permite responder todas as minhas 

questões de pesquisa. Sendo assim, me utilizei também, como já afirmei, de outros métodos de 

pesquisa qualitativa, como o método de análise documental.  

Apreendi, em Gil (2008, p. 45), que a análise documental é caracterizada por ser um 

método de pesquisa qualitativa que abarca os “[...] materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da 

pesquisa.”. Moreira (2005, p. 271) completa esse raciocínio dizendo que "a análise documental 

compreende a identificação, a verificação e a apreciação de documentos para determinado fim". 
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Ao contrário do que se tende a pensar no senso comum, documentos não se constituem 

somente em materiais produzidos pelas entidades públicas oficiais – como a certidão de 

nascimento ou um processo judiciário. Em um exercício autorreflexivo, percebo que essa fora 

a questão central que atravessou as minhas ideias para a utilização desse método, ao passo que 

me indaguei diversas vezes se os documentos que almejava analisar eram, de fato, documentos.  

A partir do momento em que me propus analisar as percepções das entidades 

representativas estudantis dos cursos de Economia e Serviço Social da Universidade Federal 

Fluminense e sei que, ocasionalmente, esses grupos produzem documentos – que costumam 

ser distribuídos pelos campi e publicados na internet – enxerguei, nesse método, "capacidade 

de contribuir para que se alcance os propósitos da [minha] pesquisa" (MATTOS, 2011, p. 406).  

No decorrer do estudo que fiz dos materiais que esses grupos publicaram, inúmeras 

questões surgiram. O que se destacou, também, foram as ausências. Nenhum dos grupos falou 

abertamente, em seu material, sobre a violência de gênero na UFF. Afinal, o que esses grupos 

pensam sobre essa problemática? Para tanto, em um terceiro momento, utilizei, também, do 

método de entrevista.  

  Na medida em que o reconhece enquanto procedimento mais usual no trabalho de 

campo, Neto (1994, p. 57) admite que a entrevista “não significa uma conversa despretensiosa 

e neutra, uma vez que se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos autores, enquanto 

sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo 

focalizada”. Além disso, acredito que o que se chama de “observação participante”, do(a) 

entrevistador(a), na verdade é uma participação observante, porque é inegável que a nossa 

presença, de uma forma ou de outra, modifica o espaço e suas configurações.  

Gaskell (2002) lembra que este método pode ser realizado tanto individualmente quanto 

com o grupo e, para ambos os casos, é necessário se preparar e planejar quanto a seleção dos 

entrevistados. Em um primeiro momento, senti a necessidade de entrar em contato com a rede 

de enfrentamento da violência de gênero existente na UFF. Sendo assim, entrevistei duas 

profissionais da instituição: Leila Guidoreni e Paula Land. 

 No que tange à minha pesquisa com os estudantes, no processo de chamamento dos(as) 

entrevistados(as), utilizei as redes sociais a meu favor. Como eu disse no capítulo anterior, cada 

um dos quatro grupos analisados possui páginas nas redes sociais, como no facebook. Dessa 

forma, entrei em contato com eles em suas páginas, expliquei do que se tratava a pesquisa e 

solicitei, caso concordassem, que me indicassem um(a) integrante para lhes representar. 

Delimitei o número de quatro estudantes – um(a) de cada chapa – para serem 

entrevistados(as), mas não defini, nesse processo, quanto as identidades que esses deveriam 
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apresentar. Digo, não possuí preferências por entrevistar apenas mulheres ou apenas homens, 

julguei ser importante deixar que os grupos escolhessem os seus representantes, aqueles que se 

sentiriam mais à vontade em falar a respeito da problemática da violência de gênero contra as 

mulheres no âmbito acadêmico. Destaco que, nada obstante, possíveis ausências de sujeitos 

sociais – como mulheres e pessoas negras – nesses espaços foi um fato a ser analisado, na 

medida em que, historicamente, esses sujeitos sociais são escamoteados do ambiente 

acadêmico.  

Gaskell (2002) também atenta para a necessidade de se fugir de perguntas 

“inadequadas”. Goldenberg (1997), em seu estudo sobre a pesquisa qualitativa, diz que 

devemos nos afastar das perguntas tendenciosas, que induzem a pessoa a responder o que, 

talvez inconscientemente, queremos que ela responda. Ao tomar tal cuidado, optei por trabalhar 

com o modelo de entrevista individuais semiestruturadas que, nas percepções de Neto (1994) 

caracterizam por mesclar as modalidades de entrevista estruturada e não-estruturada. Assim, 

as entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, onde a pessoa 

entrevistada tem a possibilidade de discorrer sobre o tema que lhe for proposto. 

Gaskell (2002) sinaliza a importância do(a) entrevistador(a), nesse processo, solicitar 

para a pessoa entrevistada se essa permite, ou não, que a conversa seja gravada. Aliado a isso, 

foi importante a elaboração de um “termo de consentimento livre e esclarecido”99 que, além de 

garantir o direito ao sigilo do sujeito que participou da pesquisa, o esclarece quanto à finalidade 

dessa. Para o(a) entrevistado(a), tanto para mim, na posição de pesquisadora, sua relevância 

está em garantir sua proteção legal e moral.   

Ao considerar que a entrevista é uma conversa, onde há uma troca mútua entre os 

envolvidos, elaborar um roteiro de questionamentos se mostra uma tarefa dificultosa, 

intensificada sobretudo pela temática da minha pesquisa perpassar por um assunto delicado: a 

violência. Eu não sabia quem seriam os meus/minhas entrevistados(as) e, desta forma, não 

conhecia as suas histórias de vida. O que quero dizer é que eu corria o risco de, através de um 

questionamento, fazê-lo(a) acessar alguma memória desagradável/difícil e, de certa forma, 

fazer com que ele(a) a revivesse. 

Em suma, como diz Bosi (1995, p. 14) “[...] toda lembrança ‘vive’ em um estado latente, 

potencial.”. Ao tomar tal cuidado, pensei que as perguntas mais viáveis para a entrevista, em 

um momento inicial, seriam as mais objetivas, que me permitiram identificar quem é o sujeito 

que estará estabelecendo a relação de troca comigo. Após esse momento, foi interessante 

 
99 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido se encontra no Apêndice II. 
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elaborar questões que Gaskell (2002) diz convidar a pessoa entrevistada a fazer descrições, ou 

provoquem informações contextuais.   

No processo de finalização da entrevista, foi essencial, como sugere Gaskell (2002), 

perguntar à pessoa entrevistada se essa gostaria de fazer mais alguma colocação. Ademais, é 

importante sinalizar que, caso seja da vontade do(a) entrevistado(a), o gravador será desligado 

para que este(a) faça as suas últimas considerações.  Por fim, porém não menos importante, foi 

eu – no papel de entrevistadora – estar preparada a responder as possíveis perguntas que as 

pessoas entrevistadas pudessem vir a me fazer quanto ao tema. O roteiro de entrevista que 

construí, nada obstante, após a análise documental, sofreu inúmeras alterações, visto que 

surgiram questões específicas para cada grupo; por isso, as quatro versões se encontram no 

Apêndice III (III.1, III.2 e III.3, respectivamente) deste trabalho. É importante enfatizar, ainda, 

que a preocupação com o aprofundamento bibliográfico continuou a marcar todo esse processo. 

Em suma, no próximo item, serão apresentadas as análises que fiz através das quatro entrevistas 

realizadas. 

 

2. Análise das entrevistas com as entidades representativas estudantis dos cursos de 

Economia e Serviço Social: uma breve reflexão sobre a violência de gênero na UFF 

Desde a primeira página desta pesquisa de mestrado, levanto a tese de que a violência, 

enquanto fenômeno socio-histórico, está presente em todos os espaços sociais – podendo se 

expressar de inúmeras formas. É verdade que algumas de suas expressões são mais 

reconhecidas, socialmente, do que outras, visto que algumas dessas se encontram tão 

naturalizadas em nosso cotidiano que não é possível que as percebamos. No capítulo inicial 

deste trabalho, apreendemos que podemos chamar essas expressões de “violências perfeitas” 

(CHAUÍ, 1992) ou “violências simbólicas” (BOURDIEU, 2002). Esse é o caso da violência de 

gênero, sobretudo a violência que ocorre contra as mulheres.  

Ainda no primeiro capítulo, vimos que as construções de feminilidade e masculinidade 

antecedem o nosso nascimento. No caso da mulher, esse processo é acompanhado de sua 

objetificação, da sua redução a um objeto passível de ser manipulado – violentamente, 

inclusive. No decorrer dos demais capítulos, é visível que esse fenômeno perpassa os campi da 

Universidade Federal Fluminense. No entanto, esse se mostrou um fenômeno ausente nos 

materiais produzidos pelas Chapas que concorreram (algumas venceram) às eleições para os 

Diretórios Acadêmicos dos cursos de Serviço Social e Economia. “O que esses grupos têm a 

dizer sobre a violência de gênero?” Essa é a pergunta que motivou a construção deste item. 
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No item anterior, disse que o método utilizado foi o de entrevista semiestruturada e, 

nesse ponto, recordo que meu roteiro de entrevista fora composto por perguntas específicas 

para cada grupo (através dos questionamentos que surgiram da análise documental) e perguntas 

“gerais”, as quais perguntei para cada uma das entrevistadas. Sim, já adianto que, ainda que os 

quatro grupos sejam heterogêneos e compostos tanto por mulheres quanto por homens, apenas 

mulheres aceitaram a ser entrevistadas sobre o tema. Vale ressaltar ainda que apenas mulheres 

foram indicadas por seus grupos como possíveis representantes, como se pelo fato de se 

identificarem com o gênero feminino a tornassem mais aptas a falar sobre o assunto da 

violência de gênero. Reafirmo que isso é uma falácia – a violência de gênero diz respeito à toda 

sociedade e, assim, é importante ser debatida por todos os grupos sociais. 

 Por outro lado, me recordo de quando Freitas (2012, p. 9) diz que entrevistar àqueles 

que possuímos uma proximidade de classe, nível educacional e gênero, tende a possuir uma 

certa fluidez e “momentos de compartilhamento onde a câmera é desligada para confidências 

particulares”. De fato, são mulheres que possuem uma faixa etária próxima a minha, que 

compartilham os cursos que fiz e faço (Serviço Social e Economia, respectivamente), então já 

esperava que a experiência fosse deveras enriquecedora. Acredito que para ambas as partes. 

Entretanto, atento que “essa mesma proximidade tem dois lados. São pessoas conhecidas 

falando para um público que as conhecem e isso também pode criar um nível de expectativas 

e preocupações em ambos os lados.”  (FREITAS, 2012, p. 9) E esse foi um sentimento que 

permeou todas as entrevistas, a meu ver.  

Por mais descontraídos e familiares que fossem os ambientes construídos no momento 

das entrevistas, a questão do “Será que estou falando besteira?” constantemente pairava entre 

as entrevistadas – algumas chegaram a verbalizar essa angústia; ao passo em que intervi para 

dizer que aquele momento não era de julgamento, mas de troca de conhecimentos. É importante 

pensar que nas nossas proximidades existem distâncias. As entrevistadas são estudantes da 

graduação e eu as entrevistei enquanto estudante mestranda; creio que essa informação nos 

esclareça o quanto os verbos “saber” e “poder” se imbricam, sobretudo, no meio acadêmico. O 

que eu quero dizer é que, para as entrevistadas, poderia existir uma certa atmosfera de 

“avaliação” no momento da entrevista – visto que, enquanto estudante de pós-graduação, ocupo 

um nível mais alto do que o delas na hierarquia acadêmica. Nesse ponto de vista, em seu livro 

“A arte de pesquisar”, Goldenberg (1997, p. 56) sinaliza que essa é uma das dificuldades e 

limitações da entrevista, visto que essa pode "causar ao pesquisado o fato de ter suas 

informações gravadas ou anotadas pelo pesquisador.” 
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As entrevistas se iniciaram com uma breve apresentação, tanto minha quanto das 

entrevistadas. Embora no termo de consentimento livre e esclarecido constasse a garantia ao 

sigilo de suas identidades, todas as estudantes permitiram que fossem usados seus verdadeiros 

nomes. Se trata de Louise Lagoeiro100, negra, 24 anos, estudante de Economia que concorreu 

com a “Chapa 2 – Aurora Discente”; Julia Carvalho101, branca, 24 anos, estudante de Serviço 

Social que concorreu (e venceu) com a “Chapa 2 – Liberdade é não ter medo”; e  Andressa 

Eulália102, branca, 21 anos, estudante de Serviço Social que concorreu com a “Chapa 1 – Não 

vão nos calar!”. Como é notável no capítulo anterior, durante a análise documental, trabalhei 

com o material de quatro grupos estudantis. Neste parágrafo, entretanto, apresento apenas três 

deles porque, no decorrer do momento de contato com os grupos, tivemos uma ausência. A 

“Chapa 1 – Integra”, em um primeiro momento, se mostrou receptiva à pesquisa, todavia o 

momento da entrevista nunca chegou. Entre encontros marcados que não chegaram a acontecer 

e, por último, uma tentativa de entrevista por e-mail que jamais foi respondida; caracterizo essa 

ausência como um pesar para esta pesquisa. 

Aponto tal ausência, para tanto, com a perspectiva de Goldenberg (1997, p. 55), quando 

a autora diz que  

Maria Isaura Pereira de Queiroz enfatiza que a omissão de fatos, de 

ocorrências, de detalhes pode ser tão significativa quanto sua inclusão nos 

depoimentos. Para a autora, o importante não é verificar se o entrevistado 

conhece ou não o fato, "mas sim buscar saber por que razão ele o havia 

esquecido, ou o havia ocultado, ou simplesmente dele não tivera registro". 

 

Buscar compreender a razão dos grupos terem esquecido, ou ocultado, ou não registrado 

a questão da violência de gênero na Universidade Federal Fluminense é, justamente, o objetivo 

deste subitem. É verdade que a “Chapa 1 – Integra”, sob perspectiva alguma, era obrigada a 

aceitar a participar desta pesquisa, mas no papel de atual gestão do Diretório Acadêmico do 

curso de Economia – representando 1058103 estudantes da universidade, incluindo a mim –, 

será que não seria importante se pronunciarem sobre essa temática? 

 Com as entrevistas, o intuito também fora o de conhecer o grupo. Nessa perspectiva, a 

primeira pergunta feita para todas foi sobre a origem do nome dado às Chapas, visto que essa 

informação não constava nos documentos que produziram. Sendo assim, Louise Lagoeiro disse 

que “aurora discente” é um nome que, para o grupo, emite a 

 
1001 Entrevista realizada no dia 16/04/19, no campus Gragoatá. 
1012Entrevista realizada no dia 15/04/19, no campus Gragoatá. 
102Entrevista realizada no dia 24/04/19, no campus Gragoatá. 
1034 Dado retirado em https://app.uff.br/transparencia/perfil_graduando (acessado no dia 03/06/19) 

https://app.uff.br/transparencia/perfil_graduando
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 ideia de um novo começo, um amanhecer político dentro da economia, com 

uma chapa formada majoritariamente por alunos calouros, com apoio de 

alguns veteranos. Daí o nome aurora, a proposta de renovar a gestão do 

diretório com alunos recentes, com a vinda de novas percepções, ideias e 

anseios para o curso de economia, assim como o frescor do amanhecer. 

(Louise Lagoeiro, da “Chapa 2 – Aurora Discente”) 

 

Julia Carvalho, coordenadora da nova gestão do DAMK, disse que “liberdade é não ter 

medo” foi escolhido como o nome da chapa em que compusera porque 

Quando as eleições do D.A aconteceram, a gente estava vivendo também o 

período de eleições burguesas, então a gente entendeu que o que a gente estava 

vivendo, com a possível vitória do Bolsonaro [para presidente do país], era 

uma expressão de uma ascensão do fascismo. Durante as eleições, a gente viu 

como as minorias estavam sofrendo com esse processo, porque os espaços 

para elas estavam se tornando de mais difícil acesso, espaços de violência 

mesmo... Essa frase [liberdade é não ter medo] especificamente que a gente 

entendeu como uma frase importante em um momento de possível censura 

mesmo. É uma frase da Nina Simone, de uma mulher negra, e quer dizer que 

vamos continuar lutando. (Julia Carvalho, “Chapa 2 – Liberdade é não ter 

medo”). 

 

“Não vão nos calar”, chapa integrada por Andressa Eulália, carrega esse nome porque 

o grupo percebeu  

Uma certa desmobilização e distanciamento dos estudantes dos processos 

políticos da ESSN... esse nome é pra dizer que não vão calar as nossas críticas. 

E também sobre o debate das eleições burguesas que foi muito forte a questão 

da repressão, então a gente quis dizer que não vão nos calar em nenhum âmbito 

mesmo. (Andressa Eulália, “Chapa 1 – Não vão nos calar!”). 

 

Antes de quaisquer análises, é relevante recordar que o processo de formação de chapas, 

bem como o período de eleições nos cursos, ocorreu de modo concomitante com o momento 

de eleições gerais do ano de 2018 – eleições marcadas por uma onda conservadora que inundou 

o Brasil, propagando-se, principalmente, por meio das chamadas fake news (notícias falsas) 

que atacavam os movimentos políticos de esquerda e os grupos que esses tendem a defender, 

as ditas “minorias sociais”. A meu ver, é perceptível a influência desse momento histórico para 

a construção das Chapas estudantis no âmbito do Serviço Social. 

Sei que foi apenas o início das entrevistas, mas como eu previra – por ter estudado na 

ESSN – senti o discurso das estudantes de Serviço Social muito atrelado ao debate de classe, 

em expressões como “eleições burguesas”. Além disso, pela explicação do porquê dos nomes 

escolhidos, é realizável que os grupos formados no curso de Serviço Social tendem a refletir, 

bem como agir, de acordo com o momento histórico social brasileiro – não apenas as vivências 

do curso. Eu disse que a “onda conservadora inundou o país”, durante o período de eleições e, 

ao saber que grande parte dos estudantes de Serviço Social possuem raízes em classes postas 
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em condições de vulnerabilidade socioeconômica, as eleições gerais tiveram um impacto 

profundo em suas bandeiras hasteadas. Para relembrar, 86,15% do curso de Serviço Social da 

UFF é composto por mulheres e os ataques que foram feitos aos estudos de gênero, por 

exemplo, tem o efeito de preocupar essas estudantes que, por serem mulheres, já são 

estigmatizadas socialmente. 

 O grupo do curso de Economia, nada obstante, se mostra muito mais centrado nas 

questões do curso em si. Apesar de ter perdido as eleições para o DAHJ, três integrantes da 

“Chapa 2 – Aurora Discente, incluindo Louise, hoje compõem, juntamente com a chapa 

vencedora, a nova gestão do Diretório Acadêmico. Louise recorda 

se não me falha a memória, perdemos por 6 votos, sendo assim, assumimos a 

gestão do diretório juntamente com a chapa vencedora, Integra, com a 

participação de três cadeiras, sendo a minha de comunicação, temos outra de 

educação e pesquisa e a terceira de movimentos sociais. (Louise Lagoeiro, da 

“Chapa 2 – Aurora Discente”) 

 

Nesse momento, questionei a Louise se o palpite que tive durante o processo de análise 

documental – quando vi que o primeiro evento do DAHJ levantava um pauta do movimento 

negro – de que esse evento fora motivado pela “mescla” das duas chapas que concorreram ao 

DAHJ, visto que a “Chapa 1 – Integra", vencedora, não levantava quaisquer pautas sociais, ela 

concordou. Sobre a pauta de criação de uma ouvidoria para “assuntos delicados”, apresentada 

no capítulo anterior, que me fez refletir sobre quais eram esses assuntos – Em suma, me 

questionei se a violência de gênero era um desses “assuntos delicados” e, dessa reflexão, senti 

a necessidade de traçar a seguinte pergunta: “Nas propostas levantadas pela Aurora Discente, 

foi levantada a possibilidade de se criar uma ouvidoria para tratar de "assuntos delicados". 

Quais seriam esses assuntos?” A resposta dada por Louise, fugindo daquilo em que eu pensara, 

foi a de que, nessa Ouvidoria “seriam recebidas toda e qualquer denúncia relacionadas a nosso 

ambiente acadêmico, assim como questões pessoais que pudessem interferir na vida acadêmica 

do aluno. Nossa proposta tinha em foco orientar e apoiar os alunos de forma integral durante 

seu período de formação.”. 

Mais uma vez, é notável que o foco dos grupos do curso formados na Economia tende 

a se centrar em questões e problemas da vida acadêmica. Nesse processo, já fazendo a minha 

leitura das falas, os sujeitos sociais plurais – que venho focalizando desde o primeiro capítulo 

deste trabalho – são reduzidos a um grupo homogêneo. São todos estudantes do curso de 

Economia? Sim. Mas será que todos possuem as mesmas necessidades? Não há relevância de 

se pensar as relações sociais formadas no curso? 
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Uma outra dificuldade que perpassa o meu caminho de análise das Chapas é a 

dificuldade de se saber quem são os sujeitos que compõem os grupos. Exceto pela “Chapa 2 – 

Liberdade é não ter medo”, que nos apresenta a informação, já em sua página no facebook, de 

que é composta por vinte e um estudantes (sendo quinze mulheres e seis homens. No que diz 

respeito à raça, treze pessoas brancas e oito negras), os outros grupos possuem dificuldade em 

informar quem são os sujeitos que os integra. 

 Ainda que não seja acessível em seus materiais, a “Chapa 1 – Não vão nos calar!” é 

formada majoritariamente por mulheres. Andressa Eulália, em uma pesquisa rápida no grupo 

que participa, no whatsapp, e que é formado por todos os integrantes da Chapa, contou que a 

“Não vão nos calar!” é composta por vinte e uma pessoas, dentre essas quinze mulheres e seis 

homens. A mesma formação da “Chapa 2 – Liberdade é não ter medo”. A estudante ainda diz 

que, desses seis homens, apenas dois são héteros – uma especificidade do curso de Serviço 

Social. Por carregar o estigma de “profissão feminina”, o curso atrai, principalmente, mulheres, 

e homens cuja sexualidade foge do padrão heterossexual. 

Uma das dúvidas que pairou em minhas reflexões, no momento de leitura e análise do 

material da chapa, foi o que seria o “ensino horizontal” que o grupo tanto defendeu. Nas 

palavras de Andressa, 

Ensino horizontal é a gente ter uma aula que tenha cada vez menos essa 

hierarquia de professor x aluno, que a gente possa contribuir... óbvio que os 

professores estudaram muito, tem um conhecimento maior para passar, mas é 

importante ouvir a gente. Por exemplo, tem professor que não aceita proposta 

de leitura complementar. Ensino horizontal é, uma aula ou outra, a gente fazer 

em roda de conversa, falar nossa opinião em sala de aula... essa troca garante 

o pensamento crítico. (Andressa Eulália, “Chapa 1 – Não vão nos calar!”). 

 

Essa relevância dada à “horizontalidade” enquanto prática que “afrouxaria” os nós da 

hierarquia acadêmica também apareceu nas falas de Julia, representante da nova gestão do 

DAMK. No decorrer da análise documental dos materiais emitidos pela “Chapa 2 – Liberdade 

é não ter medo”, uma sigla ganhou destaque nos documentos, COESS (Comissão Esportiva do 

Serviço Social). Embora grande parte das propostas girassem no entorno dessa sigla, não fora 

explicado o que ela significava. Ao ser questionada, Julia Carvalho aponta princípios de 

horizontalidade e democratização. Sendo assim, a COESS, de acordo com a estudante 

A ideia da COESS é que não seja uma Atlética104, é que seja uma Comissão 

Esportiva do Serviço Social, porque a gente tinha medo da Atlética ser um 

artifício de desmobilização do DA – como acontece em vários cursos. A gente 

criou a COESS no ano passado e nossos ideais são muito políticos, porque 

fazer parte da COESS é lutar também contra as opressões que, historicamente, 

 
104 Uma Atlética é uma associação criada por alunos de dado curso com o intuito de promover a integração através 

de práticas esportivas. 
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são perpetuadas contra as minorias dentro do esporte. (Julia Carvalho, “Chapa 

2 – Liberdade é não ter medo”). 

 

A estudante também apontou que essa era uma demanda antiga dos estudantes de 

Serviço Social, sobretudo dos calouros, e que, ainda que a ideia exista, colocá-la em prática e 

torná-la acessível a todos que desejarem integrar a COESS é uma tarefa árdua; pois a criação 

de uma Comissão Esportiva demanda capital para a confecção de uniformes, viagens para 

jogos, dentre outros, o que, nas palavras de Julia, “torna a participação na COESS não tão 

popular”. A ideia do grupo, agora, é pensar meios de viabilizar recursos para aqueles que 

desejam participar, mas não possuem renda para tal.  

É interessante pensar como as pautas dos cursos são construídas e reconfiguradas a cada 

ano acadêmico, com a entrada de novos estudantes – novos sujeitos sociais com toda a sua 

bagagem plural. Digo isso porque, ao estudar a Escola de Serviço Social da UFF, desde as suas 

turmas pioneiras105, essa questão nunca havia surgido como uma preocupação dos(das) 

estudantes. Posso estar equivocada, mas vejo essa preocupação como uma tentativa de tornar 

o curso mais próximo do padrão existente na universidade. Embora a Chapa diferencie COESS 

e Atlética, a meu ver, ambas instituições possuem a mesma finalidade: a promoção do esporte 

dentro da universidade. No ano de 2014, inclusive, a UFF criou a LAUFF (Liga das Atléticas 

da UFF)106 que, à época, já possuía mais de vinte cursos integrantes.  

Outra ideia que figura nas pautas da nova gestão do DAMK é reivindicar o espaço que, 

há décadas, pertence ao diretório acadêmico da Escola de Serviço Social da UFF. Como eu 

disse no capítulo anterior, a sala 202 do Bloco E, reservada para o funcionamento do DAMK, 

hoje, é ocupada por uma xerox. 

A gente perdeu a cultura de fazer reuniões abertas do DA, tem muito tempo 

que a gente faz reuniões fechadas, e isso faz parte de um processo em que os 

estudantes não reconhecem que também pertencem ao DA. É muito 

importante que a gente volte a fazer reuniões abertas, só que o nosso espaço 

está ocupado. (Julia Carvalho, “Chapa 2 – Liberdade é não ter medo”). 

 

Em suas reflexões, Julia diz perceber que os estudantes do Serviço Social não 

reconhecem a sala do DA enquanto um espaço que lhes é de direito. Como observei em meu 

relato etnográfico, acredito que isso ocorra porque, aos poucos, o espaço foi perdendo a sua 

identidade. O único indício, a meu ver, de que existira um DA vívido e ativo naquele espaço 

são os cartazes que, até hoje, estampam as paredes da sala.  Atualmente, eles decoram um 

 
105Exercício que realizei em meu Trabalho de Conclusão de Curso, em 2017, titulado “Feminização do Serviço 

Social: Ainda persistem aspectos generificados para ingressar no curso?”. 
106http://www.uff.br/?q=tags/lauff  (acessado em 30/05/19) 

http://www.uff.br/?q=tags/lauff
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espaço que, durante todo o dia, fica repleto de estudantes e professores dos mais variados 

cursos, visando imprimir e copiar os seus textos por um preço acessível. Quanto aos estudantes 

de Serviço Social? Eles também estão lá, mas aos poucos vão se esquecendo de que a sala já 

fora conhecida por “sala do DAMK”, não “xerox do bloco E”. 

Andressa, representante da “Chapa 1 – Não vão nos calar!”, em conformidade com 

Julia, diz que sente falta de um “espaço para lazer e descansar”, que o DAMK proporcionara, 

visto que há estudantes que passam o dia inteiro na universidade – entre aulas, pesquisas e 

militância. Para Louise, única representante do curso de Economia, o espaço do DAHJ não é 

uma questão – além de existir, ele foi expandido recentemente.  

Como nomeei o subtítulo, do capítulo anterior, em que apresento os cursos de Serviço 

Social e Economia, embora a proximidade geográfica entre o Bloco E e o Bloco F seja mínima, 

há evidentes (con)tradições. E essas tradições, que podem ser contrárias ou não, transparece 

nas preocupações dos estudantes, nas suas pautas e em seus discursos. Na segunda etapa das 

entrevistas, as perguntas realizadas para cada estudante foram as mesmas e, como não poderia 

deixar de ser, versam sobre a violência de gênero. Nesta altura da pesquisa, já me permito 

afirmar que a violência de gênero, especialmente contra as mulheres, existe na rotina da UFF, 

mas se mostra essencial entendermos como esse fenômeno aparece nas falas, bem como 

realidades, das entrevistadas. 

Nas próximas laudas, irei expor as perguntas que realizei e as respostas que me foram 

concedidas, em uma tentativa de me aproximar das vivências das minhas entrevistas. Ainda 

que todas sejam mulheres de uma mesma universidade, acredito que cada sujeito social – em 

sua subjetividade e pluralidade contraditória –, vivencia o mesmo espaço de uma forma 

diferente, então ouvi-los (no caso, ouvi-las) é um exercício enriquecedor. 

 

Você percebe a existência de práticas preconceituosas (sejam sexistas, machistas, racistas, 

LGBTI+fóbicas, dentre outras) no seu convívio acadêmico?  

Entre as entrevistadas, foi unânime dizer que, sim, existem práticas preconceituosas no 

cotidiano acadêmico. Como venho enfatizando desde a introdução deste trabalho, a 

universidade não é alheia à sociedade – pelo contrário, a integra – e, por esse motivo, é um 

local que abriga diferentes sujeitos. Uma das possíveis ressonâncias da vivência entre seres 

diferentes são os conflitos. Além disso, é importante lembrar que, por ser parte da sociedade, a 

universidade também pode comportar, em sua cultura, práticas homogeneizadoras. Nesse 

processo, o discurso machista convive paralelamente com o discurso feminista. O racista pode 
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estar na mesma sala que uma pessoa do movimento negro. E, assim, a dinâmica da universidade 

(e da sociedade) é construída. 

Assim, a primeira entrevistada da pesquisa, Louise Lagoeiro, diz que percebe um 

preconceito velado – o ato preconceituoso existe, mas acobertado por um véu que, por vezes, 

não permite que esse se torne visível. 

Desde o meu primeiro dia de aula tenho notado algumas atitudes, mas devo 

confessar que muitas delas ainda são bem veladas. É possível observar, e digo 

isso com a convicção de que esta não é uma das práticas mais veladas no nosso 

curso [Economia], uma prática de exclusão e em alguns momentos chegam a 

ser de retaliação à alunos que se identifiquem com pensamentos progressistas 

ou próximos do ideário de esquerda. Mais de uma vez me surpreendi a ouvir 

um colega de sala que não iria mais debater comigo porque eu teria sido 

doutrinada e não estaria aberta a discussões. (Louise Lagoeiro, da “Chapa 2 – 

Aurora Discente”) 

 

A fala de Louise me fez recordar de que, no momento de eleição para o DAHJ, o diretor 

da Faculdade de Economia enviou e-mail aos estudantes pedindo para que votassem na chapa 

de oposição à chapa integrada por Louise, porque, na visão do diretor do curso, a Aurora 

Discente se mostrava como um grupo menos conservador – polêmica que pode ter influenciado 

no resultado das urnas, isso é inegável, sobretudo quando pensamos que a diferença entre a 

chapa vencedora e a que perdeu fora de apenas seis votos. A estudante, que antes de estudar 

Economia cursou alguns períodos do curso de História, prossegue e diz que 

Vejo uma presença grande de hipocrisia neste curso, onde publicamente se 

tem um discurso e um decoro a seguir, mas que não se sustentam em todos os 

espaços, muito menos nas vidas pessoais de algumas pessoas. Isso fica claro 

para mim na questão racial, onde se esforçam para manter uma fala anti-racista 

no ambiente institucional, mas na primeira choppada que vem o decoro é 

quebrado e o racismo revelado. Também há uma questão segregacional 

pairando sob a situação econômica de alguns alunos, onde muitos participam 

e constroem a universidade e todas as suas possibilidades extracurriculares, 

como o acesso aos esportes e atuação política, mas ainda vemos grande parte 

dos alunos trabalhadores, e de menor privilegio econômico, dando 

continuidade aos estudos sem de fato vivenciar a vida na universidade. (Louise 

Lagoeiro, da “Chapa 2 – Aurora Discente”) 

 

Em entrevista com Paula Land, coordenadora do curso de Psicologia da UFF e de 

projetos de extensão que versam sobre a violência de gênero, a professora relatou que, no 

período de cinco anos em que leciona na UFF, percebe que alguns professores realizam um 

processo de velar os seus preconceitos, ou repensar os seus discursos, por receio de sofrer 

represálias, visto que nesse mesmo período os discursos que envolvem gênero e 

interseccionalidade se ampliaram socialmente. Nesse sentido, quanto mais pessoas 

compromissadas em extinguir a cultura preconceituosa existir, mais denúncias serão feitas.  
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No que se refere à questão que Louise chama de “segregação”, no curso de Economia, 

isso é deveras perceptível – afirmo isso empiricamente, na posição de estudante do curso. O 

curso, desde a sua origem, é um local ocupado, principalmente, pelas classes sociais mais 

privilegiadas. Na rotina do curso, essa característica de “local para poucos” pode ser notada 

quando, em disciplina X, o(a) professor(a) Y se utiliza de determinado texto em idioma 

estrangeiro (geralmente inglês e/ou francês), sem se importar se o texto em questão possui 

tradução para o português – presumindo que os estudantes possuem fluência no idioma. 

Como percebe Louise, essas práticas preconceituosas também são protagonizadas por 

estudantes. E eu compartilho desse pensamento. No exercício etnográfico que realizei – 

caracterizado por iniciar o meu processo de pesquisa –, trago um exemplo de atitude machista 

vinda de um estudante de doutorado, por exemplo. Atitudes machistas são percebidas, também, 

por Andressa Eulália. A estudante, ao ser questionada sobre o assunto, afirma:   

Percebo atitudes machistas tanto por parte da instituição como por parte dos 

professores e alunos... mesmo na Escola de Serviço Social, a gente está 

inserido em uma sociedade capitalista, que é machista, racista e homofóbica. 

Não é porque a gente está aqui que a gente está dentro de uma bolha, a gente 
vai ter todas essas expressões e cabe à gente lidar com isso. (Andressa Eulália, 

“Chapa 1 – Não vão nos calar!”). 

 

Admito que relatos de histórias preconceituosas – independentemente de sua natureza 

– acontecendo dentro do curso de Serviço Social me surpreende. Como Andressa assinalou, 

não vivemos em uma bolha, mas a profissão do assistente social, desde os seus primórdios, lida 

diretamente com as minorias sociais. No relato trazido por Julia, entretanto, o preconceito é um 

fenômeno que figurou até mesmo no discurso de um docente do curso. 

Nossos docentes, majoritariamente, são mulheres, mas os homens que estão 

aqui dentro ainda assim perpetuam práticas machistas. Recentemente, a gente 

teve um caso de um professor que foi muito preconceituoso, a gente entrou 

com um processo administrativo contra ele e é muito difícil... a gente não está 

livre na academia de sofrer todo tipo de opressão. (Julia Carvalho, “Chapa 2 

– Liberdade é não ter medo”). 

 

Como é possível realizar que um profissional da área reproduza práticas excludentes? 

É fato que esses profissionais, antes de tudo, são pessoas e, assim, possuem suas singularidades, 

particularidades e vivências; mas, por outro lado, também é verídico que, desde os primeiros 

períodos do curso, somos ensinados que não devemos deixar que o nosso ethos pessoal 

contamine o nosso exercício profissional. Um professor que, teoricamente, deveria sensibilizar 

o corpo discente quanto à essa premissa cometendo tal ato é, no mínimo, irônico. 

Julia relembra ainda que, socialmente, se tende a enxergar a universidade como um 

espaço seguro – em sua experiência recebendo os novos ingressantes do curso de Serviço 
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Social, em especial, nota que a tendência é esses sujeitos adentrarem na universidade com a 

ideia de que sua experiência não será perpassada por opressões. 

Eu acho que muitos calouros chegam na universidade com uma ideia de que 

aqui é um espaço seguro, que aqui é um espaço que... a gente até teve essa 

conversa durante a calourada107. Apesar de a universidade debater a opressão, 

não é um espaço seguro no sentido de não existir opressão. Aí acho que a gente 

chega pensando isso e vê uma coisa completamente diferente. (Julia Carvalho, 

“Chapa 2 – Liberdade é não ter medo”). 
 

A coordenadora da atual gestão do DAMK recorda que, durante o período de eleições 

para o DAMK, a “Chapa 2 – Liberdade é não ter medo” teve que tomar a atitude de desvincular 

um integrante do grupo, pois esse havia sido denunciado por algumas mulheres, estudantes, de 

reproduzir práticas machistas. Como vimos no capítulo anterior, o grupo, inicialmente, tomou 

a atitude de tentar reeducar esse estudante, acreditando que, talvez, ele pudesse repensar (e 

desconstruir) as suas ações. Ao ser questionada sobre como se deu esse processo de reeducação, 

Julia diz que “a nossa ideia [do grupo] foi a de debater a atitude machista, inclusive para que 

a pessoa entenda no que ela errou; e entenda, profundamente, a dor que ela causou na outra 

pessoa”.  

A priori, quando soube do caso, no processo de análise documental, concluí 

instantaneamente que o estudante agressor se tratava de um homem heterossexual. Julia, nada 

obstante, informa que estou errada: se trata de um homem gay que performa feminilidade. Essa 

informação é importante para recordarmos que todos nós estamos inseridos em uma mesma 

cultura machista. No decorrer de nossas vidas, podemos desconstruir algumas de nossas 

práticas machistas, ou não, mas o fato é que tais práticas são tão naturalizadas que, talvez, o 

exercício para extingui-la de nossas ações seja constante e exija grande esforço. 

É comum pensar que no mundo LGBTI+, que comporta pessoas com identidades e 

sexualidades dissidentes, o machismo não exista – um ledo engano. Ainda que se trate de um 

homem LGBTI+, caracterizado por romper com os padrões de sexualidade e de gênero, é 

importante pensar que a sua socialização remete à reprodução da masculinidade. É interessante, 

nesse sentido, retomarmos aos escritos de Beauvoir (1967). Quando a autora diz que “ninguém 

nasce mulher, torna-se mulher” contesta o determinismo biológico e aponta para o fato do que 

o “ser” é construído cultural e socialmente. 

Tornar-se mulher ou tornar-se homem, nesse aspecto, é ser submetido à um processo 

de socialização de gênero que, como apreendemos no primeiro capítulo desta pesquisa, é 

imbricado pelos conceitos de feminilidade e masculinidade. Assim, a reflexão que faço é: seja 

 
107Atividades realizadas pelos estudantes veteranos para receber os novos ingressantes, tais como palestras, 

debates e festas. 
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cis, hétero ou LGBTI+, homens, com toda a sua bagagem de masculinidade, crescem 

enxergando a mulher enquanto inferior perante a sua “dominação masculina” (BOURDIEU, 

2002). Em Welzer-Lang (2001), apreendemos que a opressão que permeia a vida das mulheres 

é derivadas das vantagens vivenciadas pelos homens – mesmo que seja considerado um 

“pequenos homem”, que foge do padrão heteronormativo, seu lugar na hierarquia social ainda 

é mais elevado que o da mulher. 

A misoginia, aversão ao que é ligado às mulheres e ao feminino, se mostra tão 

recorrente nos grupos LGBTI+s quanto se apresenta na sociedade, como um todo. O machismo 

está presente em todos os espaços sociais – nesse mote, incluo a estrutura da academia. Na 

hierarquia da universidade, quase sempre, quem se encontra no topo são homens. Tomo por 

exemplo, nesse sentido, o fato de a UFF já ter contado com dezessete pessoas na posição de 

reitor(a) e que todas essas pessoas são homens.108 E as mulheres na universidade? Não existem? 

Falar de apagamento de mulheres na história da universidade, inevitavelmente, me 

evoca a história das pioneiras do Serviço Social fluminense. O projeto de pesquisa “Por uma 

história de gênero e feminismo no Serviço Social”, do qual faço parte, coordenado pela 

professora Rita de Cássia Santos Freitas, nessa direção, aponta que  

A literatura hegemônica do Serviço Social expressa, historicamente, uma 

ausência dos estudos de gênero e, mesmo reconhecendo o Serviço Social como 

carreira feminina, pouco explorou as contradições sociais e políticas desse 

fenômeno. Em sua história, estudiosas do tema, embora reivindicassem a 

interlocução com questões feministas e de gênero, não obtiveram os consensos 

possíveis para incluir a matéria no debate profissional. (FREITAS; 

ALMEIDA; LOLE, 2018, p. 3) 

Faço menção à tal pesquisa porque, além da literatura hegemônica do Serviço Social 

expressar um silenciamento da participação feminina na construção da profissão, hoje, ainda 

que os debates acerca da temática de gênero tenham aumentado, tal literatura ainda é 

predominada por homens. Julia diz perceber que o 

Nosso curso tem algumas bibliografias que são escritas por mulheres, mas os 

grandes nomes, os grandes professores e escritores são homens; os grandes 

cargos são ocupados por homens. Assim, depois de um tempo fica muito claro 

como [o machismo] se dá, a opressão dentro da academia se dá. (Julia 

Carvalho, “Chapa 2 – Liberdade é não ter medo”). 

 

Essa observação de Julia é interessante para rememorarmos que a violência não se 

limita às expressões que deixam marcas físicas – a “violência perfeita” (CHAUÍ, 1992) ou 

“violência simbólica” (BOURDIEU, 2002), muitas vezes invisível, se faz presente na estrutura 

da universidade. Louise, representante da “Chapa 2 – Aurora Discente”, diz que pelo curso de 

 
108http://www.uff.br/?q=os-reitores (acessado em 01/06/19) 

http://www.uff.br/?q=os-reitores
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Economia ser um local permeado de pessoas privilegiadas socialmente, afirma que “não me 

sinto pensada como uma aluna de economia UFF” – muitas vezes, porque organiza eventos 

que não se preocupam na inclusão de todos os estudantes. A estudante fala que “tem deixado 

evidente para quem é pensado o curso” e, nesse sentido, não é para alunos negros, como ela. 

Machismo, racismo e classismo são as expressões que se destacaram nas respostas das 

alunas sobre as suas percepções de práticas preconceituosas existente na universidade – 

ressaltando a importância de se estudar a dimensão interseccional da violência de gênero, que 

fora abordada no primeiro capítulo. Como vimos em Facchini (2008), esse conceito pode nos 

mostrar “opressões múltiplas” que um sujeito social pode vir a sofrer. É fundamental, assim, o 

considerarmos quando lidamos com sujeitos sociais plurais.  

 

O que você entende por violência de gênero? 

Entendo que perguntar aos estudantes quais são as suas percepções sobre o fenômeno 

da violência de gênero é fundamental para o andamento deste estudo. Na análise documental, 

vimos que a violência de gênero (seja a perpetrada contra as mulheres ou contra os LGBTI+s) 

não apareceu nos documentos produzidos pelas entidades representantes estudantis dos cursos 

de Economia e Serviço. Esse fato me fez refletir: Será que os estudantes conhecem esse 

fenômeno que, como vimos, é estrutural em nossa sociedade? Fiz tal reflexão porque, em 

consonância com Mills (1972), penso que seja importante que dada experiência seja nomeada, 

pois isso nos inquieta a querer (ou pelo menos tentar) explicá-la. 

O pensamento de Mills me leva à inúmeras inquietações, uma delas é: A violência de 

gênero, para além de um conceito, é uma opressão da cultura homogeneizadora conhecida pelos 

estudantes? Em suma, penso, se a violência de gênero não for do conhecimento dos grupos 

pesquisados, isso justificaria automaticamente a sua ausência nas pautas que propuseram. E 

confesso que, antes do contato para a entrevista, acreditei que esse era o caso. Com uma 

descoberta que defino como surpreendente, para mim, esse é um fenômeno e conceito que as 

entrevistadas estavam à par. Entretanto, enfatizo que, mesmo que seja um fenômeno conhecido 

pelos grupos pesquisados, a violência de gênero não transparece nos materiais produzidos pelos 

mesmos – conclusão que alcancei através da análise documental. 

É de grande valia recordar que as entrevistadas, embora escolhidas por seus grupos para 

representá-los, em todo momento da entrevista enfatizaram que estavam expondo as suas 

opiniões, reflexões e percepções – individuais – que poderiam, ou não, ser da opinião de todo 

o grupo a que pertencem. Sinalizo essa preocupação das entrevistadas porque o fato da 
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violência de gênero não se encontrar expressa nos materiais que, no capítulo anterior, analisei, 

pode se dever ao fato desse fenômeno ser naturalizado pelos demais integrantes dos grupos ou, 

talvez, no período das eleições, outras questões terem sido consideradas, coletivamente, como 

mais importantes. Essa questão pode apontar, nesse sentido, para uma hierarquia de opressões. 

Louise Lagoeiro, única representante do curso de Economia, diz entender “como 

violência qualquer ato que atente contra a integridade humana ou simbólica de algo” e que a 

violência de gênero 

é algo muito complexo e enraizado na nossa sociedade, de forma que não me 

sinto com autoridade de dissertar sobre, porém como mulher, trazendo para 

mim um direito de local de fala, acredito ser algo a ser superado, assim como 

qualquer tipo de violência contra integridade humana. (Louise Lagoeiro, da 

“Chapa 2 – Aurora Discente”) 

 

Aponto que o fato de Louise afirmar que “não se sente com autoridade” para falar sobre 

a violência de gênero é algo a ser superado em nossa sociedade. Em minha percepção, isso se 

deve à cultura tecnocrata – que crê que apenas o conhecimento acadêmico legitime quaisquer 

explicações sobre qualquer fenômeno. Louise disse que nunca estudou gênero, propriamente, 

mas revelou já ter se engajado em coletivos feministas e, como a mesma disse, como mulher 

ela vive as expressões da sociedade machista – que nos viola diariamente.  

Em discussões anteriores, apresentei a perspectiva de ecologia dos saberes (SANTOS, 

2006), que prevê o reconhecimento e valorização de uma pluralidade de saberes, e creio que é 

com esse ponto de vista que devemos trabalhar. Por esse ângulo, trago como exemplo o 

feminismo negro – uma das várias identidades dos feminismos. Djamila Ribeiro (2017), 

filósofa e feminista negra, em “O que é lugar de fala?”, mostra a importância de se atrelar o 

debate da experiência ao debate das condições sociais que permeiam as vivências do grupo ao 

qual esse indivíduo se mostra inserido. Nesse sentido,  

Não estamos falando de experiências de indivíduos necessariamente, mas das 

condições sociais que permitem ou não que esses grupos acessem lugares de 

cidadania. Seria, principalmente, um debate estrutural. Não se trataria de 

afirmar as experiências individuais, mas de entender como o lugar social que 

certos grupos ocupam restringem oportunidades. (RIBEIRO, 2017, p. 61) 

 

Assim, ao falar de violência de gênero, todo o debate conceitual de gênero e violência 

é, sim, importante, mas também importam as experiências – em todas as suas intersecções. 

Andressa Eulália, da “Chapa 1 – Não vão nos calar!”, ao ser questionada sobre o que ela 

entende por violência de gênero, trouxe uma definição que, em minha percepção, pode 

invisibilizar a população LGBI – digo LGB (lésbicas, gays e bissexuais), pois no entendimento 
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da estudante, a violência de gênero aflige apenas mulheres, sejam cis ou trans. Em suas 

palavras, 

Acho que a violência de gênero se dá exclusivamente para mulheres, 

transexuais e travestis... porque é um debate de gênero, né? Às vezes a gente 

confunde o debate de gênero com o debate de sexualidade... A violência de 

sexualidade, a violência contra a orientação sexual, é uma experiência do 

nosso patriarcado, claro, mas ela se dá de forma diferente. Enfim, acho que a 

violência de gênero é exatamente isso, porque somos diferentes, homens e 

mulheres são diferentes, mas aí o nosso modo de produção capitalista torna 

essas diferenças em desigualdades. (Andressa Eulália, “Chapa 1 – Não vão 

nos calar!”). 

 

A violência de gênero envolve, em seu cerne, as construções de feminilidade e 

masculinidade tanto quanto envolve o processo de heteronormatividade compulsória. É uma 

violência, para tanto, que se origina das relações de poder historicamente desiguais que se 

estabelecem entre todos os sujeitos sociais – não apenas as que se dão entre os homens e as 

mulheres. É um fenômeno relacional, reproduzido em nível societal e, dessa forma, também 

atinge a população LGBTI+. Ao estudarmos as políticas públicas de versam sobre a violência 

de gênero, percebemos que essas priorizam o enfrentamento da violência de gênero contra as 

mulheres – a violência contra LGBTI+s é reconhecida ainda em menor grau que a violência 

contra as mulheres. 

Goldenberg (1997), ao se debruçar sobre o método de entrevista, diz que “Thompson, 

ao analisar a situação de entrevista, afirma que quem não consegue parar de falar nem resistir 

à tentação de discordar do informante e de impor suas próprias ideias, irá obter informações 

que são inúteis ou enganosas”, sendo assim, me contive de discordar de Andressa e a direcionei 

uma outra pergunta: “E quanto às mulheres lésbicas e bissexuais? Onde se encaixariam, a seu 

ver?”. Me remeti, novamente, ao conceito de interseccionalidade quando fiz esse 

questionamento. 

Na visão de Andressa, as mulheres lésbicas podem sofrer violência de gênero – pois se 

identificam com o gênero feminino –, mas também podem sofrer a violência que identifica 

como “violência de sexualidade”, pois apresentam uma sexualidade dissidente. Isso, a meu ver, 

é uma perspectiva heteronormativa que invisibiliza um grupo que, historicamente, já é 

invisibilizado. Santos (2016, p. 31), em consonância, observa a existência de “uma dificuldade 

até para o próprio movimento feminista em discutir questões que estão para além da 

heteronormatividade, como exemplo a questão da sexualidade de mulheres lésbicas.”   

Uma outra questão interessante trazida por Andressa é a fala de que, no modo de 

produção capitalista, as diferenças entre homens e mulheres são transformadas em 

desigualdades. É verdade que o modo de produção capitalista pode, em sua dinâmica, 
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intensificar as desigualdades, todavia em Cisne (2012) é possível compreender que o machismo 

e o racismo foram incorporados à lógica capitalista – visto que são expressões de preconceito 

que a antecede. De fato, as respostas das estudantes de Serviço Social se mostram 

profundamente atreladas ao debate de classe. 

Destarte, em Freitas et al. (2016) se pode notar que a perspectiva que subordina os temas 

como gênero, raça, sexualidades à questão de classe é um dos elementos que explicam a 

dificuldade de uma maior aproximação entre a profissão do Serviço Social e o debate de gênero. 

Kleba Lisboa (2010) vai além e diz que há desencontros entre os estudos do Serviço Social e 

os feministas. Nesse viés que eleva a discussão de classe à patamares inquestionáveis, se 

invisibiliza, por exemplo, as mulheres enquanto sujeitos históricos. 

Julia Carvalho, coordenadora da “Chapa 2 – Liberdade é não ter medo”, acredita que 

falar da violência de gênero é complexo. A jovem afirma: 

A violência de gênero, pra mim, especificamente, está muito associada com a 

questão de propriedade privada, do início da opressão do homem pelo homem 

[...] A violência de gênero surge, assim, relacionada à propriedade privada e 

se desenvolve de várias formas na sociedade... se perpetua, inclusive, pelo 
sistema econômico que a gente vive. (Julia Carvalho, “Chapa 2 – Liberdade é 

não ter medo”). 

 

Julia diz não saber se todos os integrantes da atual gestão do DAMK pensam como ela, 

todavia diz acreditar que a violência de gênero tem origem no sistema capitalista e que essa 

pode se expressar de várias formas. Nas palavras da entrevistada “seja violência física, 

psicológica, financeira...”. Enxergar a violência de gênero como uma “violência do estado 

burguês”, para mim, pode ser algo perigoso. Digo isso porque a violência de gênero, na posição 

de um fenômeno estrutural da sociedade, perpassa todas as relações sociais. Isto é, não é uma 

violência praticada apenas por aqueles com maior poder aquisitivo sobre aqueles menos 

favorecidos economicamente – em outros termos, a violência de gênero também faz parte da 

rotina dos pobres; esses a reproduzem. Ou seja, não tem origem no capitalismo. 

Nas respostas, percebi um apagamento (ou não reconhecimento) de que a violência de 

gênero perpassa a vivência das pessoas LGBTI+. O foco desta dissertação é, sim, a violência 

de gênero perpetrada contra as mulheres, mas ao apagar os LGBTI+s de nosso entendimento, 

acabamos por nos esquecer que “mulheres” não compõem um grupo homogêneo. Ao contrário 

disso, é um grupo diversificado, plural, com diversas cores e sexualidades. Desvincular a 

violência contra LGBTI+s da violência de gênero, assim, é se esquecer que existem mulheres 

lésbicas, bissexuais e transexuais. 
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É difícil precisar a origem desse apagamento, mas, talvez, ele ocorra por se tratar de 

estudantes inseridas em cursos que privilegiam a análise marxista. O atrelamento do curso 

Serviço Social com o marxismo é inegável – se tratando do curso de Economia, ele ocorre 

porque, na grande curricular do curso, as disciplinas com teor marxista são as únicas que 

propiciam uma discussão com os temas sociais mais pungentes, como a violência. A análise 

puramente marxista, nesse viés, acaba por não reconhecer as várias possibilidades de 

intersecção que a violência de gênero pode apresentar. Em suma, subordinar todas as análises 

somente às classes pode ser perigoso, pois invisibiliza outros elementos e cores que compõem 

a nossa história. (FREITAS; ALMEIDA; LOLE, 2018). 

 

Em sua opinião, discutir pautas que envolvem a violência de gênero é importante? Por 

que? 

A necessidade de se questionar às entrevistadas se essas consideram importante, ou não, 

as pautas que versam sobre a questão da violência, principalmente a violência de gênero, surgiu 

do fato de que, em suas campanhas para as eleições do DAHJ e do DAMK, esse fenômeno não 

ganhou holofotes. As três entrevistadas – Louise, Julia e Andressa, respectivamente – disseram 

que sim, que acreditam ser importante que entidades representantes estudantis e/ou políticas 

proponham debater a violência de gênero, apesar desta temática não aparecer nas propostas das 

chapas que protagonizaram. Tal inflexão de ideias de grupos que eu julgava ser deveras 

contrastantes, me faz recordar de Montecinos (2003), quando a autora percebe que as 

discussões feministas (sobretudo as que versam sobre a questão da violência) perpassam as 

proposições políticas dos grupos ditos “direita” tanto quanto aparecem nos de “esquerda”. 

Louise, representante do curso de Economia, diz que o não combate da violência coloca 

em risco os nossos direitos civis, como o direito à vida e a liberdade de ir e vir. Para a estudante, 

A violência precisa ser discutida e pensada dentro dos nossos planos e 

estratégias de vida. Para mim, não é aceitável que ocorra qualquer tipo de 

violência dentro do ambiente acadêmico que tem como uma de suas funções, 

dentro da minha opinião, ser um ambiente acolhedor e confortável para que 

possamos preservar o direito ao debate e pensamento crítico. (Louise 

Lagoeiro, da “Chapa 2 – Aurora Discente”) 

 

Louise prossegue e diz que “a violência ameaça qualquer tipo de liberdade, 

principalmente a de ideias. Isso é no mínimo perigoso, para mim” e, nesse aspecto, sinto a 

necessidade de falar, novamente, da pesquisa “Observatório de Violência de Gênero - 

Analisando a Universidade Federal Fluminense”.  
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A fala de Louise, ainda que se refira à violência no geral, na medida em que não 

problematiza a violência de gênero em si, é importante porque, como mostrei no capítulo 

anterior, dados preliminares da pesquisa apontam a existência de violência de gênero no âmbito 

da universidade. Os docentes aparecem como um dos maiores agressores – 56,4% das pessoas 

que responderam ao questionário afirmaram que a violência que sofreu foi protagonizada por 

um(a) docente da instituição. Entretanto, os estudantes também são apontados como 

protagonistas dessas violências. 

Você leitor(a) deve estar se questionando o porquê de eu ter tocado neste ponto, mais 

uma vez. A esse questionamento, respondo: como Louise disse, a violência põe em risco os 

direitos de quem a sofre. Como um(a) estudante pratica o seu direito à liberdade de expressão 

e pensamento, por exemplo, em um ambiente em que é coagido por alguém que se encontra 

em um patamar mais elevado na hierarquia acadêmica? Acredito que, nessa conjuntura, a 

pessoa em situação de violência é constantemente revitimizada. 

 Digo, como eu disse no segundo capítulo desta dissertação, as expressões da violência 

podem imbrica-se, bem como multiplicar-se. Por exemplo, uma pessoa que fora vítima de 

violência sexual pode desenvolver a necessidade de ter um acompanhamento psicológico. A 

violência sexual, nesse sentido, não a afeta apenas no que tange o seu físico, mas a sua saúde 

mental. Em entrevista, Paula Land aponta que, dentre as pacientes, a violência mais recorrente 

é a violência sexual. Em consonância, Leila Guidoreni, assistente social e coordenadora do 

Programa SOS Mulher, também em entrevista, diz que a grande maioria dos casos que atende 

são de mulheres que foram vítimas da violência sexual. 

 Em um dos comentários deixados pelos sujeitos sociais que responderam ao 

questionário da pesquisa “Observatório de Violência de Gênero - Analisando a Universidade 

Federal Fluminense”, podemos encontrar essa “privação do direito ao debate”, apontado por 

Louise Lagoeiro, através da utilização do medo como prática coercitiva: 

Eu não procurei a ouvidoria da UFF porque este professor, em uma posterior 

prova de concurso para docente na instituição pode me reprovar, bem como 

seus discípulos e por isto eu não me expus e não procurei a ouvidoria. Se não 

houvesse a força ferrenha de um professor ser aposentado ou ser mais velho 

na casa e compor banca de concurso, eu sairia naquela hora da sala de e 

bateria à porta da ouvidoria e poria este lixo para fora. 

 

Em suma, a violência de gênero deve ser debatida, a meu ver, para que mais pessoas 

dêem voz às suas vivências, possibilitando que mais pessoas se sensibilizem com o assunto. 

Ao não levantar tais pautas, nos distanciamos ainda mais de saber quem sofre, quem pratica, 

quem vê e quem se cala, diante da violência de gênero. Andressa Eulália, da “Chapa 1 – Não 
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vão nos calar!”, diz que discutir a violência de gênero “É mais do que importante, é urgente. 

Não dá para não falar, sabe? A gente vive isso, não tem pra onde fugir ou correr”. Julia 

Carvalho, componente da nova gestão do DAMK, diz que discutir esse fenômeno  

É muito importante porque... a gente entra meio ludibriado na universidade. 

Às vezes, a gente acaba passando por certas coisas que a gente não identifica 

como machismo ou como uma forma de violência, né? Acho que levantar essa 

questão através das entidades representativas dos estudantes, do próprio 

movimento estudantil, é uma forma da gente... Não queria falar empoderar, 

porque não gosto dessa palavra, mas vou falar porque não lembro de um 

sinônimo agora. Enfim, é uma forma de trazer esse debate para muitas pessoas 

que não tiveram esse debate ao longo de sua formação nas escolas e na vida 

mesmo, sabe? Muita gente não tem esse hábito de discutir as relações de 

gênero e sexuais, o que acaba trazendo um não-reconhecimento das 

violências, entende? (Julia Carvalho, “Chapa 2 – Liberdade é não ter medo”). 

 

A violência de gênero, muitas vezes, não é identificada porque não é conhecida. 

Diversas vezes, bati na tecla de que essa violência é estrutural e se reproduz em toda sociedade; 

ou seja, atravessa todas as relações sociais. Todas. A dificuldade de se reconhecer esse 

fenômeno se deve à ausência de sua discussão, como Julia afirmara. Chegar a essa conclusão 

possibilita uma “explosão” de questionamentos porque se a violência de gênero é entendida 

como um fenômeno importante de ser conhecido e debatido, de acordo com as entrevistadas, 

por que ele não aparece nos programas da chapa? A essa pergunta, encontro como resposta o 

silêncio – que me aproxima da crença de que, embora se constitua em um debate importante 

para as entrevistadas, talvez não seja o mais importante. Uma outra resposta possível é que as 

entrevistadas possam ter se aproximado desta questão apenas quando entrei em contato para 

apresentar esta pesquisa, bem como convidá-las ao momento da entrevista. 

No entorno desses questionamentos, mora a emergência de se debater as relações de 

gênero e de sexualidade, mencionadas por Julia Carvalho. No primeiro capítulo desta 

dissertação, disse que o conceito de gênero remete aos anos 1980 – menos de 40 anos atrás – e 

isso é extremamente significativo. Digo, nasci em meados da década de 1990 e apenas tive 

contato com a temática quando ingressei na universidade. Em suma, quantas gerações sequer 

ouviram falar do conceito de gênero e tudo o que ele abarca? 

Como eu disse no início deste capítulo, o método que escolhi para o momento da 

entrevista foi o que combina perguntas abertas e fechadas, a entrevista semiestruturada. Através 

do questionamento da relevância, ou não, de se debater a violência de gênero, surgiu uma outra 

pergunta: Participa ou conhece algum coletivo estudantil da universidade? E fora? 

Louise Lagoeiro diz que  

Eu conheço alguns coletivos dentro e fora da universidade e destes já compus 

alguns, mas no momento não tenho tido tempo para me articular com outros 



132 
 

estudantes devido a complicações na esfera familiar e pessoal [...] tenho feito 

o possível para manter meus compromissos com o diretório acadêmico e agora 

tenho me aproximado também de um coletivo externo chamado Criola109, 

quem tem como recorte de pautas o gênero e a etnia.  (Louise Lagoeiro, da 

“Chapa 2 – Aurora Discente”) 

 

Eu fiz esse questionamento motivada pelas mudanças de percurso que esta dissertação 

sofrera. A priori, a ideia era a de pesquisar o fenômeno da violência de gênero em todos os 

campi da UFF-Niterói – algo que, hoje, diria ser humana e academicamente impossível em 

apenas dois anos –, trabalhando com os coletivos estudantis e os grupos nos diretórios 

acadêmicos. Após o momento de qualificação, reduzi o meu campo de pesquisa para os cursos 

de Economia e Serviço Social, ainda mantendo a ideia de se contatar os coletivos estudantis e 

os diretórios acadêmicos, mas mudei meu percurso novamente quando percebi que encontrar 

os coletivos atuantes nos cursos que tracei pesquisar era uma tarefa que me fazia “andar em 

círculos”, como diz a expressão popular. Os únicos coletivos que encontrei, no processo de 

pesquisa, se desfizeram há anos atrás. Em suma, existem coletivos? Onde se encontram? 

Andressa Eulália, que concorreu ao DAMK com a “Chapa 1 – Não vão nos calar!” diz 

que ela, juntamente com algumas meninas que também compõem a chapa, recentemente 

formaram o coletivo “Cabe a nós transformar”, formado apenas por estudantes do curso de 

Serviço Social. De acordo com Andressa: “A gente tinha muito a ideia de que as coisas não 

iam acabar nas eleições, que não iam acabar nas urnas, que mesmo que a gente não ganhasse a 

gente queria continuar se movimentando... toda semana a gente tenta se encontrar pra debater 

assuntos sociais.” Através da fala de Andressa sobre o coletivo, é notável que não se trata 

especificamente de um coletivo feminista – ainda que também levante as suas bandeiras. No 

momento da entrevista, a estudante me revelou que o “Cabe a nós transformar” estava se 

organizando para participar da Marcha da Maconha em Niterói, que ocorreu no mês de maio 

de 2019. 

Julia Carvalho também se diz favorável aos movimentos e coletivos estudantis. A 

estudante diz que, atualmente, compõe o Movimento Correnteza110, um movimento estudantil 

de ideologia marxista, e o Movimento de Mulheres Olga Benário111 – ambos movimentos são 

 
109Mais informações sobre o Criola podem ser encontradas em https://www.facebook.com/criola.org.br/ (acessado 

em 19/06/19) 
110É possível ler sobre o Movimento Correnteza em https://passapalavra.info/2018/06/120175/ (acessado em 

19/06/19) 
111Sobre o Movimento de Mulheres Olga Benário: 

http://movimentodemulheresolgabenario.blogspot.com/p/quem-somos.html (acessado em 19/06/19) 

 

https://www.facebook.com/criola.org.br/
https://passapalavra.info/2018/06/120175/
http://movimentodemulheresolgabenario.blogspot.com/p/quem-somos.html
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integrados por pessoas de todo o país. Sobre os coletivos existentes na universidade, Julia 

compartilha da minha dificuldade em encontrá-los. 

A professora Paula Land, em entrevista, também aponta a dificuldade de se mapear os 

coletivos existentes na UFF. Um dos motivos para tal dificuldade, de acordo com Paula Land, 

é a enorme rotatividade dos estudantes: a cada período letivo, os coletivos vão se reformulando, 

mudando seus membros (uma vez que o ingresso de novos estudantes na instituição ocorre de 

forma simultânea com a saída de outros, por motivo de formatura, dentre outros). 

Essa rotatividade de coletivos, descrita por Paula, pode acarretar em uma não 

continuidade de discussões. Para ilustrar, quando um coletivo estudantil feminista é desfeito, 

até que outro grupo se forme, as pautas do movimento podem ficar em suspenso. Nesse 

processo, por exemplo, pessoas que estão interessadas em discutir a violência de gênero podem 

não encontrar um espaço para tal.  Sinto a necessidade de apontar, novamente, a dessincronia 

existente entre o discurso e a prática – visível nos grupos entrevistados. A violência de gênero 

é considerada importante de ser debatida, mas não ganha destaque nos programas produzidos 

pelos grupos integrados pelas entrevistadas. De forma simultânea, os coletivos estudantis são 

vistos como importantes no enfrentamento desta violência, mas não existem, ou se mostram de 

difícil acesso. Por vezes, ao tentar compreender tal fenômeno, parecemos estar andando em 

círculos. Como no “efeito dominó”, uma questão nos leva à outra, que nos leva à outra, e assim 

sucessivamente. 

 

Já presenciou alguma violência sendo praticada dentro dos domínios da universidade? 

Se sim, pode comentar qual foi a sua reação e dos demais envolvidos? 

De acordo com os dados obtidos pelo “Observatório de Violência de Gênero – 

Analisando a Universidade Federal Fluminense”, 29,9% das pessoas afirmam ter sofrido 

violência de gênero no âmbito da Universidade Federal Fluminense. A pesquisa "Violência 

Contra a Mulher no Ambiente Universitário"112, realizada em parceria entre o Instituto Avon e 

o Data Popular, trouxe o dado alarmante de que 67% das estudantes universitárias já sofreram 

violência no ambiente universitário. No processo, foram as mais variadas expressões da 

violência, como a violência física e sexual, assédio, coerção, violência psicológica, dentre 

outras. 

 
112A pesquisa pode ser encontrada em 

http://www.ouvidoria.ufscar.br/arquivos/PesquisaInstitutoAvon_V9_FINAL_Bx20151.pdf (acessado em 

19/06/19) 

http://www.ouvidoria.ufscar.br/arquivos/PesquisaInstitutoAvon_V9_FINAL_Bx20151.pdf
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Os dados que a pesquisa do Instituto Avon e do Data Popular obtiveram com os homens, 

principais sujeitos sociais apontados como agressores, é que 27% deles não consideram como 

expressão da violência abusar de uma mulher quando essa está alcoolizada. A violência de 

gênero contra a mulher existe no espaço acadêmico. Isso é indiscutível. Desse modo, com as 

perguntas: “já presenciou alguma violência sendo praticada dentro dos domínios da 

universidade? Se sim, pode comentar qual foi a sua reação e dos demais envolvidos?”, busquei 

compreender se é comum “meter a colher” em situações de violência. 

Parafraseando a filósofa e professora emérita do departamento de estudos feministas da 

Universidade da Califórnia, Angela Davis, quando essa diz que "Numa sociedade racista, não 

basta não ser racista. É necessário ser antirracista."; “em uma sociedade machista, não basta 

não ser machista. É necessário ser antimachista”. Com isso, quero atentar para a importância 

de se repudiar quando atitudes machistas quando as presenciamos. 

Louise Lagoeiro diz que, no que se refere à violência de gênero praticada no ambiente 

acadêmico, 

Já aconteceu comigo e com alguns colegas que prefiro não citar nomes. Assim 

como no momento em que presenciei ou vivi, prefiro optar por me abster de 

qualquer opinião e até mesmo reação, porque acredito que agora é um 

momento de recuo, de autopreservação e cuidado, por isso prefiro não dar mais 

minha cara a tapa ou dizer algo que possa a vir me prejudicar posteriormente. 

(Louise Lagoeiro, da “Chapa 2 – Aurora Discente”) 

Com o entendimento de Bosi (1995) de que a lembrança pode viver em um estado 

latente, não fiz outros questionamentos a Louise sobre o assunto, na medida em que 

experienciar um ato violento é algo delicado e doloroso; algo que julgo ser perceptível em sua 

fala. A estudante, nesse aspecto, me revelou que “nos últimos períodos, o medo tem sido meu 

principal aliado para me manter viva e segura em ambientes hostis ou desconhecidos.”. Durante 

todo o processo de pesquisa desta dissertação, é notável que o medo de sofrer possíveis 

retaliações funciona como uma espécie de muro, muitas vezes impenetrável, para que a 

violência de gênero seja um fenômeno visível aos olhos da sociedade.  

O medo, como o que Louise diz sentir, também é um sinal de que ainda há muito para 

avançarmos em termos de políticas públicas que enfrentam a violência com motivação de 

gênero. Julia Carvalho também fala desse medo, ao dizer que já presenciou cenas violentas, 

mas que teve receio de intervir por medo de também virar alvo das agressões. A estudante diz 

que, em outras situações, ela e um grupo de pessoas tiveram coragem para intervir. Em suas 

palavras: 

A violência que presenciei foi, inclusive, com o rapaz que eu te falei antes [ex-

membro da chapa “Liberdade é não ter medo, que fora acusado de atitudes 

machistas]. A violência foi mais no sentido de que ele queria muito conversar 

com uma menina que não queria falar com ele, entendeu? Aí ele ficou nessa 
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de puxar o braço dela, de insistir e desrespeitar o espaço dela [...] a 

mobilização da galera para parar o que estava acontecendo foi imediata, sabe? 

As pessoas entraram na frente dele e ele foi embora. (Julia Carvalho, “Chapa 

2 – Liberdade é não ter medo”). 

 

A pesquisa "Violência Contra a Mulher no Ambiente Universitário", em consonância, 

mostra que 35% dos homens entrevistados não consideram coagir uma mulher um ato violento. 

Andressa Eulália recorda que essa prática é muito comum na universidade, especialmente em 

espaços de lazer comuns aos estudantes, como a Cantareira e as festas. A estudante também 

aponta para o fato de que estar acompanhada de um grupo, ao vivenciar ou presenciar um caso 

de violência, tende a impulsionar as reações de intervenção no caso. O que não acontece quando 

se está sozinha – o que demonstra a importância das redes. 

Já presenciei violência na UFF sim, principalmente em festas. É incrível 

porque muita gente [...] parece que é uma coisa, assim, muito dada e que a 

gente tem que repudiar, mas muita gente é conivente na hora [...] até porque 

não sabe o que fazer, como responder. Quando a gente está em grupo, a gente 

tem mais coragem de intervir, de se proteger. (Andressa Eulália, “Chapa 1 – 

Não vão nos calar!”). 

 

É necessário nos posicionarmos, sempre que possível, diante das situações atravessadas 

pela violência. E não me refiro apenas às expressões da violência que deixam marcas físicas 

na pessoa agredida, mas falo também das formas que se fazem mais sutis e imperceptíveis, 

como a violência que pretende se camuflar em forma de piada. Como encontramos em um 

comentário depositado na pesquisa “Observatório de Violência de Gênero – Analisando a 

Universidade Federal Fluminense: 

Embora eu não tenha sofrido violência de gênero, percebo situações em que 

pessoas, incluindo colegas de trabalho, manifestam preconceito ou fazem 

piadas/comentários relacionadas aos LGBTs com teor discriminatório. Na 

maioria das vezes essas piadas/comentários não são direcionadas a mim ou 

a alguma pessoa específica, mas sinto que são ofensivos pois são direcionados 

aos indivíduos que se ‘enquadram’ no grupo LGBT, reforçando a ideia que 

são indivíduos que merecem menos ou nenhum respeito.  

 

Quando falo na importância de nos posicionarmos perante às discriminações, sejam 

essas sociais, sexuais, raciais ou a intersecção de todas essas, falo de estarmos preparados para 

saber o que fazer – nesse processo, reconhecendo as nossas limitações e agindo dentro das 

nossas possibilidades. Somos sujeitos sociais, nossas ações podem ser imprevisíveis, sim, mas 

acredito ser importante sabermos para quem, ou onde, recorrer. Para tanto, a minha próxima 

pergunta buscou refletir acerca da rede de atendimento às vítimas de violência de gênero. 
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Você conhece a rede de atendimento às vítimas de violência de gênero na cidade de Niterói 

e/ou na cidade em que vive? 

Ao tecer este texto, tentei me aproximar da rede de enfrentamento à violência de gênero 

na cidade de Niterói – lócus desta pesquisa. Nessa altura da entrevista, pensei que seria 

interessante transmitir o que eu conheço sobre essa rede às entrevistadas. Pudemos ver no 

segundo capítulo que a cidade de Niterói conta com uma razoável rede de enfrentamento à 

violência de gênero, que inclusive abarca e se entrelaça à UFF, mas que se faz desconhecida a 

grande parte da população.  

Durante as entrevistas, notei que a própria rede de atendimento pode se constituir em 

uma violência. A DEAM, apontada frequentemente como “porta de entrada” das mulheres para 

o acolhimento, quando em situação de violência, também é marcada por ser perpetradora de 

violências. Grosseria, descaso e desrespeito são sinalizados por atravessar o atendimento que 

deveria ser acolhedor para as mulheres. Assim foi a experiência de Louise Lagoeiro, ao 

procurar uma DEAM. A estudante diz que  

Conheço [a rede de enfrentamento à violência de gênero] por de ter visto 

propagandas e saber onde contatar, mas quando de fato fui buscar ajuda e 

orientação, não me senti acolhida, muito menos amparada como prevê a lei. O 

caso ocorreu em fevereiro do ano passado, ferida e ameaçada, precisei da ajuda 

de uma militante partidária para que meu boletim de ocorrência fosse 

registrado e a partir daí ser finalmente orientada pelas autoridades. (Louise 

Lagoeiro, da “Chapa 2 – Aurora Discente”) 

 

A dor na voz da estudante é quase palpável. Confesso que, neste momento, não soube 

como agir ou o que falar. Existia algo para falar? Louise, por meio do fio condutor de sua 

memória, fala que a violência que sofrera não a define, mas que marca a sua existência até hoje 

– quase um ano e meio depois. A estudante de Economia prossegue: 

Este caso me fez perder um pouco da confiança no governo e suas políticas de 

gênero. O momento em que mais precisei de alguém que me escutasse e 

apenas fizesse seu trabalho conforme a lei, foi também o momento em que me 

deparei com um Estado que não pode fazer nada para uma cidadã comum, a 

menos que alguém viesse e me amparasse dando a “carteirada” de afiliação 

política e formação acadêmica. O ocorrido me marca até hoje, passados mais 

de um ano. (Louise Lagoeiro, da “Chapa 2 – Aurora Discente”) 

 

Diante da conjuntura atual de desmonte das políticas públicas que versam sobre gênero, 

Louise afirma: “Tenho traumas e receios do que pode se passar na vida de uma mulher jovem 

nesse país”, e que “Sou muito grata à UFF por ter feito o possível na época, e agora ainda me 

prestar apoio com serviço psicológico.”. Louise Lagoeiro se refere ao Programa SOS Mulher 

que, como vimos, vive e resiste dentro do Hospital Universitário Antonio Pedro. Em entrevista, 
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a coordenadora do Programa SOS Mulher, Leila Guidoreni, diz que “hoje tem mais alunas 

procurando [o SOS Mulher], aliás esse é um dos objetivos do programa: a socialização cada 

vez maior, em termos da divulgação, do SOS Mulher”. No processo de atendimento, é 

garantido o anonimato, afim de preservar a pessoa em situação de violência. 

Quando questionada sobre o que conhece da rede de atendimento às vítimas da 

violência de gênero, Andressa Eulália diz que, na cidade de Niterói, apenas conhece o 

Programa SOS Mulher. Isso pode decorrer do fato de Andressa residir em Niterói há apenas 

um ano. A estudante é natural da cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, e disse 

que, em sua cidade natal, conhece o PAVÍVIS (Programa de atendimento às vítimas de 

violência sexual)113 – que se consolida como única referência para o abortamento jurídico no 

Estado do Espírito Santo. 

O PAVÍVIS é um projeto de apoio às vítimas de violência sexual [...] 

inclusive, eu já até fui atendida lá, amigas minhas também foram [...] É 

bastante divulgado, até porque tem menos iniciativas, então são mais 

focalizadas. Também conheço alguns núcleos dentro da UFES (Universidade 

Federal do Espírito Santo) que tratam dessa questão, como no curso de 

psicologia. (Andressa Eulália, “Chapa 1 – Não vão nos calar!”) 

Eu admito que a forma como as entrevistas se desenvolveu me surpreendeu. Enquanto 

mulher, eu sei que a violência de gênero é um fenômeno agudamente comum. Eu própria, desde 

as minhas memórias mais remotas da pré-adolescência, me recordo das várias vezes em que 

fui assediada. Na faculdade, o assédio também atravessou a minha vivência, mas tive a sorte 

de esse assédio não se materializar em uma violência sexual, por exemplo. Digo sorte porque, 

em uma sociedade essencialmente machista, mulheres conseguirem desviar de atitudes 

violentas requer, muitas vezes, sorte. Não acredito que seja drama, tampouco exagero, me 

utilizar deste substantivo. 

Fui surpreendida com as entrevistas porque, como disse no início deste capítulo, o 

critério para a escolha das entrevistadas foi, exclusivamente, fazer parte de um dos grupos que 

concorrera às eleições para os diretórios acadêmicos de Economia e Serviço Social, bem como 

ser coletivamente indicada para representá-lo. Ainda que todas as três entrevistadas sejam 

mulheres, possuem raças e classes diferentes, são plurais, mas compartilham a vivência de ter 

experienciado o fenômeno da violência – uma herança da nossa cultura machista que objetifica 

as mulheres. 

Julia Carvalho, natural da cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Estado do Rio 

de Janeiro, diz que procurar acolhimento em sua cidade é, fazendo uso das palavras da 

 
113É possível conhecer o PAVÍVIS em http://periodicos.ufes.br/guara/article/view/10091 (acessado em 20/06/19) 

http://periodicos.ufes.br/guara/article/view/10091
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entrevistada, “muito bizarro”. A estudante diz que, em sua região, conhece um Centro 

Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), mas que  

A região dos lagos é gigante, né? É muito grande, abrange várias cidades, e o 

único CEAM da região dos lagos fica em Cabo Frio, em uma área, como eu 

posso dizer? Super elitizada da Região dos Lagos [...] e fica lá, de difícil 

acesso. Os atendimentos são feitos por homens, muitas das vezes. (Julia 

Carvalho, “Chapa 2 – Liberdade é não ter medo”). 

 

Julia Carvalho também percebe um despreparo da rede de atendimento quando se trata 

do tratamento para com as mulheres lésbicas ou bissexuais. A coordenadora do DAMK diz que 

já ouviu a informação, por exemplo, de que mulheres que se relacionam com mulheres não 

estão sujeitas a contrair doenças sexualmente transmissíveis. Comentários, como esse, põem 

luz à invisibilidade dada às mulheres com sexualidades dissidentes, quando utilizamos o 

substantivo “mulher”. Durante dois anos, estive envolvida com essa pesquisa e, quando 

questionada sobre o que ela se tratava, as pessoas já presumiam que se circundava acerca da 

violência de gênero contra a mulher em uma relação heterossexual. 

A violência de gênero, como fenômeno que estrutura nossa sociedade, não é 

exclusividade das relações heterossexuais. Como eu disse, atinge toda a população LGBTI+ e, 

por isso, ao enfatizar que trabalharia com a violência de gênero contra as mulheres, quis levar 

à compreensão da heterogeneidade da categoria de mulheres, nos obrigando a ampliar o olhar 

da violência para além do viés heteronormativo. (SANTOS, 2016). 

 

Em sua avaliação, como a questão da violência de gênero vem sendo tratada pela UFF? 

A UFF se mostra como o lócus desta pesquisa, como o espaço em que violências são 

sofridas e praticadas entre sujeitos tão plurais. Mas como a instituição vem tratando a questão 

da violência de gênero, na percepção das entrevistadas?  

Louise Lagoeiro recorda: 

Eu conheço está universidade desde que nasci, tendo estourado a bolsa da 

minha mãe em meio a uma de suas aulas no curso de pedagogia. Isso se passou 

nos anos noventa e desde então tenho visto muitas melhorias dentro da 

universidade quanto a questão da violência de gênero. (Louise Lagoeiro, da 

“Chapa 2 – Aurora Discente”) 

 

A representante do corpo estudantil do curso de Economia, entretanto, destaca que essa 

melhoria não parte propriamente da instituição, mas de seus atores sociais. Na voz da estudante: 

“[...] não necessariamente parte da instituição em si, mas do próprio corpo docente e discente 

da universidade, que vem se mobilizando cada vez mais para que isto seja uma pauta diária em 



139 
 

nossas vidas.”. É de grande valia lembrar, todavia, que a Universidade Federal Fluminense é 

formada, justamente, por esses sujeitos. 

 Andressa Eulália descreve a atenção da instituição para com a questão da violência de 

gênero como insuficiente, mas que a realidade dos campi de Niterói pode ser considerada 

privilegiada. Na fala da estudante de Serviço Social: “Se a gente acha que está ruim pra gente... 

nos campi do interior, por exemplo, estupro é uma realidade muito presente”. Leila Guidoreni 

diz que, considerando os trinta anos em que compõe o corpo profissional do HUAP, nota que 

“a UFF está muito melhor no acolhimento das mulheres vítimas de violência, mas se você me 

perguntar se está ótimo, não, não está. Eu acho que tem que fazer muito mais e invisibilizar 

muito menos”. 

No que tange à experiência de Paula Land enquanto professora e coordenadora do curso 

de Psicologia,  

A UFF tem se atentado aos poucos para essa questão [da violência de gênero]. 

Ainda é pequeno, mas acho que a UFF começa a se ocupar – a gente vê mais 

professoras engajadas nas lutas feministas, coletivos estão se formando... 

Ainda é pouco, mas, por exemplo, a gente vê professores que tinham 
comportamentos esquisitos mudando suas práticas por medo de ser pego e 

acontecer alguma coisa. 

Por meio das palavras de Paula Land, é notável que os comportamentos “esquisitos” 

não estão sendo mutados através da percepção da violência de gênero enquanto um fenômeno 

estrutural que deve ser combatido. A violência de gênero é uma cultura latente no ambiente 

acadêmico, logo, é preciso debatê-la e erradicá-la de nossas práticas, não por medo de sermos 

pegos, mas por estarmos comprometidos em desconstruir os preconceitos que há muito tempo 

internalizamos. Ao falar da discussão do tema na UFF, especificamente, a professora aponta a 

necessidade da criação de um canal, na Ouvidoria, para lidar com os casos que ocorrem no 

âmago da instituição. “Só tem um jeito de ampliar o debate da violência de gênero, é 

debatendo”. 

Leila Guidoreni, nos quinze anos em que comanda o Programa SOS Mulher, diz 

perceber que o apoio aos projetos desenvolvidos no âmago da UFF sobre a violência de gênero, 

por parte da própria instituição, não ocorre na maioria das vezes. Para a assistente social, “por 

tratarem da violência de gênero, são considerados de menor valor”.  

Para Julia Carvalho, o tratamento que a UFF dá à violência de gênero pode ser chamado 

de inexistente. A estudante diz que os caminhos burocráticos, na instituição, para se denunciar 

a violência de gênero não estão claros. Ao falar do caso do ex-membro da “Chapa 2 – Liberdade 

é não ter medo”, a estudante disse que procurou a coordenação e a direção do curso de Serviço 
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Social, mas que não souberam explicar como ela deveria proceder para fazer o caso ganhar 

visibilidade. 

É interessante perceber que, na maioria das falas das entrevistas, o debate é sugerido 

como um meio de se enfrentar a violência de gênero. Ou seja, as estudantes apostam na 

educação enquanto uma forma de transformar as relações desiguais que ressonam nas práticas 

violentas. Mas não conseguem, entretanto, visualizar outras estratégias. Por outro lado, a 

violência de gênero se mostra invisível nas campanhas das chapas que as alunas entrevistadas 

protagonizaram.  

Nas realidades das estudantes, de um lado temos a Economia – um curso que, em sua 

última eleição para o Diretório Acadêmico, sofreu intervenção do Diretor da Faculdade para 

pedir voto à determinado grupo que, na visão do Diretor, era mais conservador e, portanto, 

mais adequado para a Faculdade. Isso me faz questionar se a violência de gênero, caso fosse 

abordada por alguma das chapas (algo que não ocorreu), sofreria represálias. Do outro lado, 

temos o Serviço Social – um curso com debates extremamente marxistas que, em essência, 

priorizam os debates exclusivamente de classes. A violência de gênero, nesse sentido, 

facilmente ganha a posição de “debate secundário” ou não necessário. 
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Considerações finais 

 

 Esta dissertação de mestrado não se encerra com um ponto final. Diria que o mais 

adequado seria encerrá-la com um ponto e vírgula, visto que as discussões acerca da violência 

de gênero, enquanto prática estrutural da nossa sociedade, estão distantes de se esgotar. A 

violência de gênero, por ser naturalizada socialmente, é um fenômeno ainda muito 

desconhecido e, dessa forma, se mostra necessária a produção acadêmica acerca dessa 

problemática. Produções como está que você está lendo, nesse sentido, não se encerram per si.  

 Nos dois anos que me dedico a essa dissertação, posso afirmar que ocorreram profundas 

transformações em mim, tanto no âmbito profissional quanto na esfera pessoal. Por ser mulher, 

é inegável que me apresento enquanto um sujeito implicado desta pesquisa, visto que 

diariamente vivencio os rebatimentos de se estar imersa em uma cultura machista. Estudar a 

violência de gênero, isto posto, fora um desafio – um desafio ainda maior por ter delimitado 

enquanto campo de pesquisa um espaço que é deveras familiar a mim, a Universidade Federal 

Fluminense. 

 É imprescindível lembrar que, na perspectiva de Goldenberg (1997), que o processo de 

pesquisa não está dado – justamente por ser um processo, seus caminhos podem ser 

imprevisíveis. Nesses dois anos, fui levada à caminhos que não imaginava que iria trilhar. A 

delimitação da pesquisa nos cursos de Economia e Serviço Social, por exemplo, foi um deles. 

À priori, talvez em minha ingenuidade de pesquisadora iniciante, acreditava que seria possível 

analisar o fenômeno da violência de gênero em todos os campi da UFF – algo que eu ainda 

penso ser de suma importância, mas com mais tempo disponível. O “Observatório de violência 

de gênero – analisando a Universidade Federal Fluminense”, como foi possível absorver no 

decorrer desta dissertação, vêm se dedicando ao estudo desse fenômeno – abrigando todos os 

sujeitos sociais presentes na dinâmica da universidade como “sujeitos de pesquisa”. 

 No início do processo de escrita, admito ter percorrido caminhos que já havia trilhado 

como, por exemplo, debater o conceito de gênero. Entretanto, fiquei surpresa ao observar novas 

nuances do tema – possibilitadas, sobretudo, pela etapa em que realizei as entrevistas. Na 

academia, é comum dizer que “gênero não significa um estudo sobre a mulher”, mas no 

processo de entrevista eu notei que esse é um fato ainda desconhecido. Na grande maioria das 

falas, as entrevistadas não entendiam a violência de gênero enquanto um fenômeno que atinge 

aos LGBTI+s, além de atingir as mulheres. Ou seja, suas falam confirmam a ideia de que a 

temática de gênero significa estudar as mulheres, e não o que elas chamam de sexualidades. 
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 É verdade que essa dissertação se propôs estudar o problema da violência de gênero 

contra as mulheres, mas como disse em outro momento, ao invisibilizar os LGBTI+s, se 

invisibiliza que “mulheres” compõem um grupo distante de ser homogêneo. Em sua 

proximidade, ser mulher, há distâncias geracionais, de raça, de sexualidade, de crenças, dentre 

outras. Assim, entender a violência de gênero enquanto uma problemática vivenciada 

exclusivamente por mulheres, muitas das vezes, pode nos levar ao viés hereronormativo – algo 

que vimos que os movimentos feministas e LGBTI+ têm lutado para superar. 

 No que se refere ao movimento feminista, a luta caminha no sentido de se pôr luz ao 

fato de que as mulheres são sujeitos de direito e que, nessa perspectiva, há de se reconhecer os 

mesmos. Em um cenário de avanços e retrocessos, são conquistadas políticas públicas que 

enfrentam a violência perpetrada contra as mulheres. Por outro lado, pautas que visam legitimar 

o direito de nós, mulheres, de decidirmos sobre os nossos próprios corpos ainda são uma 

questão, para muitos. Ainda nos objetificam. Nessa objetificação, imbricada dos padrões de 

feminilidade, se invisibiliza, por vezes, a mulher em sua pluralidade de identidades. O 

movimento LGBTI+, nesse aspecto, luta pelo reconhecimento de todos aqueles que não se 

enquadram no padrão heteronormativo – que não performam a feminilidade e a masculinidade 

que a sociedade impõe, além de praticar uma sexualidade dissidente. 

 Ainda que acredito na ideia de “lugar de fala”, também acredito que essas lutas são de 

todos nós. Na posição de mulher branca, como exemplo, jamais poderia tirar o protagonismo 

de uma pessoa negra, nas questões referentes ao racismo; mas enquanto “anti-racista”, posso 

(e devo) me solidarizar com as suas causas. Por isso, julguei ser importante trabalhar com as 

perspectivas dos alunos, visto que o corpo discente da UFF é deveras plural. Admito que, de 

início, acreditei que os resultados que obteria com os cursos de Economia e Serviço Social 

seriam, em sua essência, contrastantes. Ledo engano. Acredito que, em síntese, foram 

surpreendentemente similares. Como eu disse, há diferenças nas proximidades; o inverso 

também é verdadeiro.  

 Nas distâncias entre os cursos de Economia e Serviço Social, tanto no que tange às suas 

histórias e a sua “identidade” (a Economia possui o corpo discente, majoritariamente, 

masculino; o Serviço Social, quase unanimemente feminino), existe a semelhança de se 

destinar o debate de gênero ao lugar de “debate secundário”. Afirmar isso pode soar radical, 

mas em ambas realidades é comum discutir as relações sociais através de uma perspectiva 

marxista que, como vimos, prioriza o debate de classe. Classe x ou y é apenas uma das 

identidades dos sujeitos sociais e, portanto, é preciso ir além desta análise – ainda que ela seja 

importante. 
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 Foi curioso descobrir que, embora não levantassem pautas acerca da violência de gênero 

em seus programas de campanha para as eleições do DAHJ e do DAMK, respectivamente, as 

estudantes entrevistadas acreditam que a violência de gênero deve ser debatida – inclusive no 

âmbito das entidades representativas estudantis. A universidade, assim como a sociedade, é 

permeada por uma hierarquia de poder que, muitas vezes, pode moldar os nossos discursos ou 

as lutas pelas quais escolhemos lutar. Talvez, e essa é apenas uma suposição, a violência de 

gênero, por não ser um assunto considerado “prioritário” nos cursos estudados, poderia ser 

considerada um tema que, se abordado, dificultaria o processo de convívio entre a gestão eleita 

para o DA e a coordenação do curso. Algo possível, quando recordamos do e-mail do Diretor 

do curso de Economia, ao corpo discente no momento das eleições para o DAHJ. 

 Em síntese, recordo que a violência de gênero deve ser debatida por toda a sociedade, 

sem exceção. Para tanto, é preciso elevar essa discussão à “debate prioritário”, bem como fugir 

da análise que toma o conceito de gênero enquanto a relação que se dá, exclusivamente, entre 

homens e mulheres. Por ser uma construção relacional, mulheres podem praticar violência de 

gênero tanto quanto os homens – ainda que dados relevam que somos as principais vítimas. 

Gênero, nessa perspectiva, pode ser vertical, horizontal, mas nunca apenas unidirecional 

(FREITAS; SILVA; SANTOS, 2016) e a violência que deriva do gênero, concomitantemente, 

perpassa espaços privilegiados na sociedade, como o ambiente universitário. 

 A UFF, em sua dinâmica, convive com esse fenômeno e, dessa forma, enfrentá-lo é 

urgente. Sem pretensões de soar messiânica, acredito na perspectiva educacional enquanto 

passível de transformar essa realidade, assim como as estudantes entrevistadas. Para tanto, 

como já mencionei, esta dissertação é apenas um ponto e vírgula nesse debate que ainda está 

distante de se esgotar. 
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APÊNDICES 

 

APENDICE I - Relato etnográfico 

 

Por dentro das fronteiras do Campus do Gragoatá: uma aproximação etnográfica  

 

Dia I: Iniciando o processo de estranhamento da Universidade Federal Fluminense  

 

Embora a minha imersão na vida acadêmica seja um acontecimento ainda muito recente, 

acredito que já posso afirmar que o medo – expresso através de angústias e dúvidas quanto a 

pesquisa que me propus a realizar – é um sentimento que se faz presente. Há quase um ano, 

passei pelo processo seletivo de Mestrado Acadêmico em Política Social sendo enfática (talvez 

até ávida) que iria pesquisar a violência de gênero no âmbito acadêmico.   

Essa problemática me inquieta desde o meu primeiro contato com o estudo de gênero, na 

graduação em Serviço Social, quando percebi que, apesar de alguns colegas de universidade 

compartilharem em suas redes sociais as violências que sofriam dentro daquele espaço, seus 

relatos e protestos não ressonavam dentro dos limites da instituição.  

Hoje, pois, com a tarefa de, finalmente, iniciar tal pesquisa, me encontro flutuando em um 

mar de incertezas. Como de costume, acordei cedo e, com o relógio marcando quase sete horas 

da manhã, através de uma olhadela pela persiana da janela do meu quarto, percebi que aquele 

seria um dia atípico para a época do ano. Lá fora, chove e faz frio – algo que me causa 

estranheza, quando se trata da cidade de Niterói, ainda que estejamos na transição entre as 

estações outono e inverno. 

Como o campo que irei pesquisar, o campus do Gragoatá da Universidade Federal 

Fluminense, é um espaço a qual pertenço, não me preocupo com a roupa que irei vestir ou 

como deverei me portar, afinal, nas maiores indagações alheias, provavelmente apenas serei 

uma jovem escrevendo em seu caderno de paetês azuis, que contrasta com o preto que 

predomina em suas roupas. Assim, saio de casa, sem mais delongas. Decido fazer o trajeto de 

aproximadamente quinze minutos a pé, parando apenas uma vez, para comprar café – o que há 

um ano atrás seria inimaginável para mim, uma vez que adquiri o vício à cafeína apenas com 

o início do mestrado.  

Bebendo meu cappuccino canela, de uma famosa rede de cafeterias, sigo pelas ruas do 

centro da cidade. Pessoas das mais variadas idades transitam rapidamente, até mesmo correm, 

com os seus guarda-chuvas coloridos – de certa forma, dando cores àquele dia nublado. Os 

únicos sons que escuto são os das buzinas dos carros e ônibus, e da chuva, que cai 
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incessantemente deixando o ambiente com "cheiro de terra molhada", apesar do asfalto.  Como 

me autodenomino uma pessoa viciada em fazer reflexões (meus amigos mais próximos que o 

digam), não consigo evitar pensar nos escritos de Bauman, na liquidez dos tempos, os 

"encontros de estranhos", que tendem a não possuir um passado sequer um futuro, e na solidão 

epidêmica que esse fenômeno atual acarreta.  

As pessoas, de fato, correm; sinto que não enxergam umas às outras – arrisco dizer que não 

enxergam a si próprias. Quase na metade do caminho, encontrei com um amigo, estudante de 

Pedagogia, que partilha desse mesmo vício de refletir, e iniciamos uma conversa sobre "a 

cultura do desinteresse", que durou até adentrarmos os portões da universidade – quando 

seguimos por lados opostos do campus.  

Dirijo-me para o Bloco E, um prédio de cinco andares – um dos mais antigos do campus – 

no qual funciona a Escola de Serviço Social. Apesar de frequentar aquele espaço desde o início 

do ano de 2012, ainda com 17 anos, hoje, seis anos depois, me sinto uma outsider, como diria 

Norbert Elias, em seus corredores. Os rostos já não me são tão familiares, e esse fato me faz 

conjecturar acerca da dimensão do fluxo de pessoas que transitam por aquele ambiente, o 

número de histórias, vivências e identidades contrastantes, convivendo sob o mesmo teto.  

Nos corredores do segundo andar do prédio, onde costuma se concentrar o maior número 

de pessoas114; mesas abrigam bolos, tortas e doces, em uma dinâmica de compra e venda na 

qual o(a) comprador(a) pega o que lhe é de interesse e deposita, em uma pequena caixa de 

madeira, dado valor estipulado pelo(a) vendedor(a). Duas jovens com vestidos floridos, 

portando pastas sanfonadas pretas nas mãos, conversam sobre como esse processo é curioso – 

"Nossa, tem que confiar muito no próximo. Será que não roubam nada?", diz uma delas. 

Lembro que essa prática, agora tão familiar a mim, também me causou estranheza na primeira 

vez que a vi.   

Sigo pelo corredor, repleto de cartazes como "Meu corpo, minhas regras" e "Eu não sou 

estampa para seguir padrões" – que apontam a existência de um feminismo vívido naquele 

espaço, a meu ver –, e entro no Diretório Acadêmico Maria Kiehl. Após cinco minutos sentada 

em um velho sofá cinza, talvez até menos, percebo que é apelidado de DAMK pelos estudantes 

de Serviço Social e por "xerox do bloco E", pelos estudantes de outros cursos, remetendo ao 

fato de naquele espaço operar uma xerox que, pelos baixos preços, atrai estudantes e 

professores de inúmeros cursos e campi da universidade.  

 
114 Mulheres, sobretudo. 
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Um trio de rapazes aguarda na fila, vestindo casacos escritos "Faculdade de 

Administração"; duas moças, que aparentam ter por volta dos 25 anos, conversam sobre 

cabelos; em uma mesa à frente, um grupo de pessoas compenetradas em seus smartphones – e 

eu sigo observando o ambiente. Nesse exercício silencioso de observação, percebo o que 

Alinne Bonetti e Soraya Fleischer quiseram dizer quando afirmaram, em seu trabalho "Entre 

saias justas e jogos de cintura", que o processo de pesquisa etnográfica nos leva à um período 

solitário. Aproveito, assim, para desenvolver os meus hábitos de autorreflexão, que Charles 

Mills sugere para "manter o mundo interior desperto".  

Noto que, apesar de frequentar aquele espaço semanalmente, muitas coisas me passam 

despercebidas, na correria do dia, como os cartazes – inúmeros – colados nas quatro paredes 

do ambiente. Cartazes que refletem a passagem do tempo, visto que pelo menos dez deles, em 

uma contagem superficial, são datados há mais de quinze anos atrás. Trazem mensagens sobre 

congressos, eventos e seminários dos mais variados temas: gênero e sexualidade, o capitalismo 

e suas expressões sociais, direitos das crianças e adolescentes, luta pelas cotas raciais, 

movimentos anti-transfóbicos, etc. Por ter lido escritos de Halbwachs e Bosi recentemente, 

ambos sobre o processo de construção da memória, sofro influência ao pensar que as paredes 

que me cercam são "memórias lembrança" – são histórias que foram deixadas para a 

posteridade.  

De repente, um enorme grupo de pessoas passa pela velha porta verde do DAMK, ou "xerox 

do bloco E", apressadas para imprimir arquivos e xerocar seus textos. Sinto como se esse 

espaço tivesse perdido um pouco de sua identidade. Digo, um diretório acadêmico é uma 

entidade representativa dos estudantes de dado curso, onde, em tese, são deliberadas ações e 

decisões feitas coletivamente. Com o funcionamento da xerox e a fluidez de pessoas aquém do 

curso de Serviço Social, acredito que isso se perdeu um pouco.  

Veja bem, não estou querendo dizer que penso que decisões não são feitas, nem que 

movimentos estudantis e sociais não mais existem no referido prédio; o meu ponto é que, com 

essa dissolução da identidade da sala que abriga o DAMK, o exercício de encontrar os 

representantes desses estudantes torna-se mais dificultoso. Quem são? Onde posso 

encontrálos? Faço essas perguntas para um rapaz, que está apenas usando uma bermuda e 

camiseta do curso de Serviço Social, apesar do frio, ao passo que este responde "Eu sei que 

teve campanha [para eleger a nova gestão representante dos estudantes] tempo desses aí, mas 

não sei nem conheço quem ganhou não".  

Admito que essa espécie de revelação/constatação me frustra um pouco. Sei que esse é o 

meu primeiro contato com o campo, ainda possuo um longo caminho a percorrer, mas o 
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imediatismo que afeta à sociedade, como um todo, também me afeta. Soma-se a isso, o fato de 

eu ser uma pessoa extremamente ansiosa. Embora o(a) pesquisador(a) ser um ser humano que, 

como qualquer outro, se enche de expectativas; e que possui concepções do que seria um campo 

mais (ou menos) legal de se trabalhar, em momentos como esse, entretanto, procuro respirar e 

pensar que devo aceitar o campo do jeito que ele é  – sem ressalvas. Não somos capazes de 

moldar a realidade a nosso favor, tampouco nossas questões de pesquisas são respondidas 

instantaneamente.  

Como diz Bourdieu, em uma de suas últimas publicações, "Esboço de auto-análise", 

devemos nos desprender da concepção dicotômica de "bom x ruim", tudo é mais complexo que 

isso. Assim, não existe um "campo legal" ou "campo chato", existem campos – alguns nos 

desafiam mais do que outros, é verdade. Em meio a tais devaneios e reflexões, percebo que a 

minha aula de Teoria Macroeconômica III está prestes a começar. Quando faço comentários 

como esse, as pessoas estranham. "Ué, mas você não fazia mestrado em Política Social?". Sim, 

eu faço mestrado em Política Social, mas após ter concluído o curso de Serviço Social, 

reingressei na universidade, dessa vez para também cursar Economia.  

O prédio que comporta o curso de Economia da Universidade Federal Fluminense, ou 

"EcoUFF" para os mais familiares, é identificado como "Bloco F". Não exige muito esforço 

entender que este se localiza ao lado da Escola de Serviço Social, Bloco E, devido à sequência 

alfabética de seus nomes. Entretanto, apesar de estarem geograficamente próximos, caminhar 

do Bloco E ao F é adentrar em um mundo novo. O edifício da Faculdade de economia é mais 

moderno, uma vez que fora construído recentemente. Logo na entrada, depara-se com uma 

biblioteca115 própria para o curso e uma xerox, que opera em uma sala particular entre o 

bebedouro e as escadas.  

É impossível não notar as vestimentas dos estudantes. Em sua maioria, usam camisas 

sociais e calças de alfaiataria. Admito que, ainda que eu já esteja frequentando o curso há quase 

dois anos, isso me causa estranheza. Parece que essas pessoas estão arrumadas para alguma 

festa, não que apenas estão aguardando o horário de suas aulas. Dirijo-me para as escadas, uma 

vez que tenho um certo pavor de usar elevadores nessa universidade, e subo até o quarto andar. 

Entro na sala de aula e percebo que o quadro branco já está repleto com o conteúdo da 

disciplina, mas ainda faltam cinco minutos para a aula de fato começar.  

Talvez o meu estranhamento a essas práticas do curso de Economia seja o mesmo de Kant 

de Lima, ao mudar-se para os Estados Unidos afim de realizar o seu doutoramento. O 

 
115 Biblioteca de Economia (BEC). 
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antropólogo, embasando-se em suas experiências acadêmicas no Brasil, percebeu que a 

universidade americana se caracteriza por ser mais rígida; com relações mais horizontais entre 

estudantes e professores; e extremamente objetiva – a liberdade criativa ao escrever é vista, 

muitas vezes, como uma espécie de fraqueza literária. Analogamente, minha experiência na 

economia se assemelha à impositora forma acadêmica de expressão que Kant de Lima observou 

em sua experiência americana.  

No decorrer das aulas, quando algum colega de turma interrompe o professor116 para lhe 

fazer questionamento acerca da matéria, quase sempre se dá de forma desafiadora. Entretanto, 

trazer exemplos subjetivos é subentendidamente banido. O tempo de fala está longe de ser 

infinito – por vezes, nem existe. Me surpreendo com esses pensamentos até o fim da minha 

aula, quando caminho até uma mesa redonda, no final do corredor, com um grupo de quatro 

amigos – duas mulheres e dois homens, respectivamente. Um deles, já formado em Ciências 

Sociais, realiza também seu Mestrado em Antropologia concomitantemente com a graduação 

em Economia. 

Aproveitando o tempo livre que nos resta, antes do início da próxima aula, pergunto-lhe 

sobre como é trabalhar com etnografia. Ele é assertivo quando diz que "Você deve se deixar 

levar pela escrita. Etnografia pode ser feita em qualquer campo, é só ter interesse por ele". Logo 

depois, me pergunta qual é a minha ideia de pesquisa. Respondo que busco trabalhar com a 

violência de gênero no âmbito acadêmico, tendo em mente a hipótese de que esse assunto é 

pouco (ou nada) trabalhado dentro da universidade que estudamos, a Universidade Federal 

Fluminense.   

Um amigo que estava em nosso grupo, prontamente, virou para mim e perguntou "Você 

ficou sabendo do caso da menina que foi estuprada por um professor na Geofísica?" – eu, 

horrorizada, respondi que "não". "Parece que eles estavam ficando há um tempo, escondidos, 

ela quis terminar o rolo117, e ele a estuprou. Isso tem uns dois anos, na época teve um pouco de 

repercussão no curso, mas não fiquei sabendo o que aconteceu com o caso", ele continuou. 

Agora, também envolvidos no assunto, o restante do nosso grupo começou a compartilhar o 

que sabia sobre as violências perpetradas dentro do nosso ambiente comum de estudo.  

Como pude apreender através da leitura de "O antropólogo e os pobres: introdução 

metodológica e afetiva", de Alba Zaluar, qualquer espaço social é um lugar de contradições. 

Os corredores e espaços desta universidade – que abrigam encontros acolhedores entre amigos, 

 
116 No período de quase dois anos que estudo na Economia, nunca participei de aulas ministradas por mulheres.  
117 "Rolo" talvez possa ser traduzido como a etapa do relacionamento que antecede o namoro.  
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namorados, festas, debates, intervenções artísticas, etc., são os mesmos que são palcos de cenas 

de terror dignas dos filmes de Alfred Hitchcock118 

Em um dos casos mais recentes que meus amigos apontam, está o do "estupro corretivo" 

ocorrido na semana anterior. Uma jovem lésbica, após suas aulas, fora à Cantareira119. Entrou 

em um dos bares e, lá, conheceu um grupo de amigos – homens. Beberam alguns drinks e 

conversaram sobre suas respectivas sexualidades, de modo que soava amigável de ambas as 

partes. Entretanto, ao deixar o local, a jovem foi perseguida por um dos homens e, depois, 

estuprada para "aprender a gostar de homem". Uma amiga fez uma busca nos sites oficiais da 

universidade, utilizando o seu smartphone, não há nenhuma nota sobre o assunto.  

Recordo-me de um caso similar que ocorrera por volta de quatro anos atrás, quando uma 

estudante do Serviço Social foi estuprada ao deixar a universidade no período da noite. Após a 

agressão, essa correra de volta ao campus, em busca de ajuda, porém ninguém soube orientá-

la corretamente quanto aos procedimentos a serem tomados, ou para qual local ela poderia ser 

encaminhada. O curioso é que a própria Universidade Federal Fluminense, através do 

Programa SOS Mulher, que opera no Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), oferece 

atendimento à mulher vítima de violência há quase 17 anos. Um programa gigantesco, que 

abarca profissionais das mais diversas áreas da saúde e social, mas que não é conhecido dentro 

da própria comunidade acadêmica.  

Conversa vai, conversa vem, noto que a concepção de violência da maioria dos meus 

amigos do curso de economia (assim como a da sociedade, como um todo) limita-se à violência 

física e sexual. Reclamam de tratamentos abusivos por parte de alguns professores, mas 

circunscrevem esse ato como algo natural – "ah, os professores da 'eco' são assim mesmo". 

Nesse processo, acredito que se invisibiliza a existência de violências psicológicas, simbólica 

e agressões verbais, por exemplo. Em nossa sociedade, parece que o produto da violência deve 

estar coisificado (como em hematomas espalhados pelo corpo da vítima) para ser legitimada 

como tal.  

Olho para o relógio e percebo que perdi o horário da minha aula. Confesso que não me 

orgulho deste feito, porém decido ir para o Diretório Acadêmico Hermann Junior (DAHJ), em 

busca de novos questionamentos e, talvez, suas respectivas respostas. A sala que abriga o 

diretório acadêmico do curso de Economia é um pouco menor que as salas de aula do prédio. 

As paredes, brancas, apresentam desenhos de famosos economistas da história, como Karl 

 
118 Diretor e produtor britânico, considerado o "mestre do suspense".  
119 Espaço em frente à entrada do Campus Gragoatá, cercado de bares e restaurantes, onde estudantes possuem a 

tradição de se reunir.  
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Marx e Adam Smith. Não sei quem foi o(a) artista, mas admito que seu trabalho naquelas 

paredes fora incrível. Os sofás, que ouso brincar que já estão em estado de decomposição, estão 

abarrotados de pessoas – jogando sueca, um jogo de cartas famoso entre os estudantes de 

economia.  

Nenhum dos estudantes que ocupam o espaço, nesse momento, faz parte da atual gestão do 

DAHJ – eles me dizem. Permaneço no local por cerca de vinte minutos e, durante esse tempo, 

vejo que a partida que estão jogando não é tão inocente quanto eu imaginava; estão apostando 

dinheiro. Não sei exatamente a quantia, mas admito que esse é um tipo de ato que me faz 

"revirar os olhos", literalmente falando – todavia, como nos traz Bronislaw Malinowski, 

devemos abdicar de preconceitos e opiniões sedimentadas. Afinal, as ideias e julgamentos pré-

concebidos são altamente perniciosos. Meu exercício enquanto pesquisadora deve ser o de 

buscar compreender e legitimar as práticas alheias, ainda que se difiram das minhas.  

Travo um debate interno com o cuidado teórico-metodológico que devo ter, no decorrer 

não apenas das pesquisas de campo que realizarei para a produção deste relato etnográfico, mas 

para todo o desenvolvimento de minha dissertação de mestrado, e vou para casa. Como a chuva 

está ainda mais forte, opto por pegar o ônibus que me deixa o mais próximo da minha casa 

possível, uma vez que não há paradas de transporte público em minha rua.  

 

Dia II: Estou no caminho certo?  

 

Será que estou no caminho certo? É o que penso toda vez que esse trabalho etnográfico me 

vem à mente. Veja bem, eu sempre fui uma pessoa que, em seu tempo livre, rascunha poesias, 

devaneios e que usa e abusa da liberdade poética – mas, na academia, enrijeci minha escrita. 

No curso de Serviço Social, apesar da grande liberdade para articulações e problematizações 

extensas, se é treinado para escrever de modo formal, abusando, se possível, de palavras 

difíceis e confusas.   

Na universidade, "falar difícil" tende a ser um ato de prestígio. Enfim, o que quero dizer é 

que, em meio a tantos problemas socioeconômicos, apontar que o céu está azul ou que o aroma 

do ambiente é o de café parece ser banal para quem está acostumado com a escrita 

academicista. Confesso, entretanto, que estou gostando do exercício e da liberdade literária que 

ele me traz, apesar das dúvidas. Como sugeriu meu amigo antropólogo, estou me deixando 

levar pela escrita.  

Dessa vez, decido observar o campo no período noturno, mas algumas coisas permanecem 

as mesmas: faço o trajeto a pé, parando apenas para comprar um café. Costumo dizer que o 
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Campus Gragoatá (ao contrário do aconchego que traz no período diurno, com suas paisagens 

paradisíacas) é sombrio à noite – para uma mulher que vive (e resiste) em uma sociedade 

essencialmente machista e patriarcal, de fato é. A iluminação é escassa, deixando o ambiente 

com uma atmosfera de medo. Caminhar dos portões da entrada até o Bloco F, trajeto 

relativamente curto, acelera o meu coração em níveis expressivos. É triste sair de casa com a 

expectativa de que alguma coisa ruim pode me acontecer a qualquer momento. Não é paranoia, 

tampouco drama, é a realidade – nua e gélida, sob nossos olhos cansados de ler relatos de 

violências.  

Já no pilotis do Bloco F, uma amiga me pede para acompanhá-la ao banheiro – afim de 

segurar as inúmeras bolsas e sacolas que está carregando. O banheiro, assim como o campus, 

é mal iluminado. Apenas uma das três lâmpadas está funcionando. Das cinco divisórias, apenas 

duas possuem portas. Intensifica tal precariedade, a falta de papel higiênico. Entretanto, um 

detalhe chama atenção; entre a última pia e a janela, está uma caixinha colorida com os dizeres 

"pegue o que precisar e deixe algo, quando puder". Dentro dela, há absorventes, pastas de dente 

e até mesmo bijuterias. Acima dela, um papel com a assinatura do DAHJ, juntamente com o 

Coletivo de Mulheres da Economia, e um poema de RupiKaur120:  

Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas antes de dizer 

inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como 

aquilo que nasceu com você, fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já 

despedaçou montanhas. De agora em diante vou dizer coisas como, “você é forte” ou, 

“você é incrível!”, não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do 

que isso.   

 

Ler palavras como essas, em tempos onde nós – mulheres – somos reduzidas à um corpo, 

que Roxane Gay, em seu livro "Fome", sinaliza que deve ser "agradável aos olhos dos homens", 

é um alento. O curso de Economia é composto majoritariamente por homens, então preciso 

admitir que é encorajador saber que o feminismo e as mulheres desse espaço vivem e resistem.   

Conversando com a minha amiga, ela de repente diz que tem uma "fofoca" para me contar. 

Parece que um professor, até agora com a identidade não identificada, estava ameaçando uma 

aluna – condicionando a sua aprovação na disciplina que este lecionava a encontros íntimos 

que ela deveria, prontamente, aceitar. Além de não ter aceitado a proposta abusiva, foi 

denunciá-lo à coordenação do curso. Mais uma vez, um caso de violência acontecendo debaixo 

de nossos olhos, mas que não veio à público.  

 
120 Uma famosa poetisa feminista contemporânea, famosa pelo seu livro "Outros jeitos de usar a boca", no qual a 

artista aborda, dentre outros temas, a violência sexual que sofrera na infância.  
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Recordo-me de uma conversa que tive com um amigo do Programa de Pós-Graduação em 

Política Social. Ele me apontou o fato de que as histórias de violências ocorridas dentro da UFF 

são sim, na maioria das vezes, noticiadas pelos veículos de comunicação. O que acontece é que 

são negligenciadas dentro da própria universidade – é como se não existissem. Como Otávio 

Cruz Neto diz, não há neutralidade no exercício do trabalho de campo, então ouso afirmar, 

enquanto pessoa implicada no assunto, que essa omissão em si é um signo de violência. 

Nessa mesma conversa, surgiu em um dos comentários a página spotted UFF, página no 

facebook onde estudantes da universidade mandam mensagens anônimas uns para os outros. 

Em sua maioria, são declarações feitas à colegas de turma. Entretanto, comentários agressivos 

e abusivos têm se tornado crescentes. Isso me chama a atenção para o fato de que a violência 

também pode ser expressa no âmbito virtual. 

Coincidentemente, no que se refere a violências que circulam através da internet, nessa 

semana, fui surpreendida com uma publicação machista em um dos grupos que participo no 

whatsapp, um aplicativo de envio de mensagens. Confesso que tal fato me deixou chocada, 

pois o grupo em questão é composto por colegas do mestrado e doutorado. Como se diz no 

senso comum, "não darei nome aos bois", mas o que mais me surpreendeu foi ver opressões 

em forma de piadas "inocentes" serem divulgadas por uma pessoa que possui contato, em todas 

as disciplinas que são ofertadas pelo programa de pós-graduação em Serviço Social, com o 

pensamento crítico.  

Durante as aulas, somos incentivados a pensar através da perspectiva interseccional – que 

constrói a figura do sujeito através de todas as suas identidades, sejam raciais, sexuais, étnicas, 

dentre outras. Talvez seja ingenuidade minha, mas havia pensado que, nesse espaço onde estão 

sendo construídos futuros educadores, essa problemática encontrava-se superada. "A realidade 

é que, não importa o nível acadêmico, a pessoa ainda está sujeita a reproduzir machismo", 

afirmou uma amiga, ao debatermos sobre o ocorrido.  

A meu ver, é exatamente isso. Apesar de ser um local com acesso constante ao senso crítico, 

pessoas podem optar por seguir reproduzindo o senso comum, se achar que esse pensamento 

melhor lhe contempla. Em meio a falta de iluminação; banheiros sem portas e papeis 

higiênicos; e professores abusando da sua relação de poder para com os(as) estudantes, 

violências na universidade são reproduzidas e, ali, silenciadas. Termino a confecção deste 

relato etnográfico com ainda mais questionamentos, dúvidas e inquietações. Percebo que, 

investigar o campo é, de certo modo, investigar o âmago de si próprio – na medida em que 

deparei-me redescobrindo a universidade que faz parte da minha vida durante toda a minha 

fase adulta. E, nessa dinâmica, também me redescobri.  
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APÊNDICE II - Termo de consentimento 

 
Universidade Federal Fluminense 

Departamento de Serviço Social de Niterói 

Núcleo de Pesquisa Histórica sobre Proteção Social/Centro de Referência Documental 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Você está sendo convidada(o) para participar da pesquisa A violência de gênero contra as mulheres 

na Universidade Federal Fluminense: Percepções das entidades representativas dos cursos de 

Economia e Serviço Social, que tem como pesquisadora responsável a mestranda Monique Carvalho. 

Assim, as informações obtidas através da pesquisa têm como finalidade compor a dissertação de 

mestrado em Política Social da pesquisadora responsável. Leia cuidadosamente o que segue e me 

pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver que tentarei esclarecer. Após se sentir esclarecida(o) 
sobre as informações a seguir, caso aceite fazer parte deste estudo, peço que assine ao final deste 

documento, bem como que rubrique todas as folhas deste consentimento. A pesquisadora responsável, 

como você, também rubricará todas as folhas. Esse consentimento está contido em duas vias. Uma via 

pertence a você e a outra a pesquisadora responsável. Em caso de recusa você não sofrerá nenhuma 

penalidade. Declaro ter sido esclarecida(o) sobre os seguintes pontos: 

 

1. O projeto tem como objetivo geral analisar as percepções dos sujeitos que compõem as entidades 

representativas estudantis dos cursos de Economia e Serviço Social quanto à violência de gênero contra 

as mulheres, buscando perceber a existência de um processo de invisibilização desse fenômeno na 

Universidade Federal Fluminense. 

2. Ao participar desse projeto estarei contribuindo para a criação de estratégias de enfrentamento às 

situações evidenciadas de violência, como também, para a execução e acompanhamento de políticas 

públicas. Dessa forma, estarei contribuindo para o aperfeiçoamento e eficácia de um sistema de garantia 

dos direitos e proteção à cidadã.  

3. Não terei que doar para a realização dessa pesquisa nenhum material biológico. Minha participação 

se dará única e exclusivamente a partir das minhas respostas a essa entrevista, que será gravada e depois 

transcrita; 

4. A minha participação como voluntária(o) deverá ter a duração de no máximo duas horas;  

5. Não terei nenhuma despesa ao participar desse estudo e poderei deixar de participar a qualquer 

momento sem qualquer prejuízo em minha relação com a pesquisadora ou a universidade que esta 

representa.  

6. Meu nome será mantido em sigilo, assegurado assim a minha privacidade e se desejar, deverei ser 

informada(o) dos resultados dessa pesquisa;  

7. Os dados coletados serão analisados e poderão ser publicados. Esta divulgação não ameaçará o sigilo 

das informações, uma vez que ocorrerá, predominantemente, de forma agregada, ou recorrerá a nomes 

fictícios. 

8. A realização da entrevista não apresenta, a princípio, nenhum risco para mim. Mas caso, tenha 
qualquer estranhamento ou me sinta constrangida(o), fui informada(o) que poderei interromper essa 

entrevista em qualquer momento. 
9. Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos poderei entrar em contato com a pesquisadora 

responsável pelo telefone (21) 97387-5973 ou por e-mail: moniquesccarvalho@gmail.com. 

Diante dos esclarecimentos prestados, concordo em participar desta entrevista. 

 

Niterói, __/__/____.  

 

______________________________ 

Assinatura da (o) entrevistada (o) 

 

_______________________________________  

Assinatura da Pesquisadora 
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APÊNDICE III - Roteiros das entrevistas 

 

III.1 Roteiro utilizado com as profissionais Leila Guidoreni e Paula Land 

1. Qual o objetivo do projeto? 
2. Como surgiu o projeto? Fale um pouco para nós da história dele. 

3. Quais os serviços ofertados? 
4. Com que concepção de violência de gênero vocês trabalham? 

5. É possível traçar um perfil dos usuários? 

6. O Projeto é procurado pelos estudantes da UFF? 

7. Em sua avaliação, como essa questão vem sendo tratada na UFF? 
8. Conhece outros projetos que trabalham com essa temática? 

9. Você teria alguma proposição/proposta, pensando em termos de universidade? 
10. Existe mais alguma coisa que você acha importante acrescentar e que ainda não foi 

tocado? 
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III.2 Roteiro utilizado com a “Chapa 2 – Aurora Discente”, do curso de Economia 

1. Por que a escolha do nome “aurora discente” e por que ela representa uma “chapa 

minoritária no curso de Economia? 
2. Nas propostas, foi levantada a possibilidade de se criar uma ouvidoria para tratar de 

"assuntos delicados". Quais seriam esses assuntos? 
3. Um dos primeiros eventos realizados pela nova gestão do DAHJ foi "Negros e a 

academia: caminhos e desafios" e eu achei curioso porque não havia nenhum indício 

de envolvimento da Chapa Integra com o movimento negro; já a Aurora Discente sim. 

E isso me fez questionar: algum membro da Aurora Discente está compondo a nova 

gestão do DAHJ? 
4. Você percebe a existência de práticas preconceituosas (sejam sexistas, machistas, 

racistas, LGBTI+fóbicas, dentre outras) no seu convívio acadêmico? 
5. O que você entende por violência de gênero? 
6. Em sua opinião, discutir pautas que envolvem a violência de gênero é importante? Por 

que? 
7. Já presenciou alguma violência sendo praticada dentro dos domínios da universidade? 

Se sim, pode comentar qual foi a sua reação e dos demais envolvidos? 
8. Você conhece a rede de atendimento às vítimas de violência de gênero na cidade de 

Niterói e/ou na cidade em que vive? 
9. Em sua avaliação, como a questão da violência de gênero vem sendo tratada pela UFF? 
10. Existe mais alguma coisa que você acha importante acrescentar e que ainda não foi 

tocado? 
 

  



164 
 

III.3 Roteiro utilizado com a “Chapa 1 – Não vão nos calar!”, do curso de Serviço Social 

1. Por que a escolha do nome “Não vão nos calar”? 
2. O que a Chapa quis transmitir com os símbolos colocados em seu logo? 
3. Como é a composição da chapa? Há quantos homens e mulheres? 
4. O que seria “um ensino horizontal”, prática defendida nos materiais da chapa? 
5. Você percebe a existência de práticas preconceituosas (sejam sexistas, machistas, 

racistas, LGBTI+fóbicas, dentre outras) no seu convívio acadêmico? 
6. O que você entende por violência de gênero? 
7. Em sua opinião, discutir pautas que envolvem a violência de gênero é importante? Por 

que? 
8. Já presenciou alguma violência sendo praticada dentro dos domínios da universidade? 

Se sim, pode comentar qual foi a sua reação e dos demais envolvidos? 
9. Você conhece a rede de atendimento às vítimas de violência de gênero na cidade de 

Niterói e/ou na cidade em que vive? 
10. Em sua avaliação, como a questão da violência de gênero vem sendo tratada pela UFF? 
11. Existe mais alguma coisa que você acha importante acrescentar e que ainda não foi 

tocado? 
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III.4 Roteiro utilizado com a “Chapa 2 – Liberdade é não ter medo”, do curso de Serviço 

Social 

1. Por que a escolha do nome “Liberdade é não ter medo”? 
2. O que a Chapa quis transmitir com os símbolos colocados em seu logo? 
3. No material online da Chapa, a sigla COESS aparece com frequência? O que ela 

significa? 
4. O que a chapa entende por “voltar com a cultura de reuniões abertas, no mínimo, uma 

vez por mês”? 
5. Você percebe a existência de práticas preconceituosas (sejam sexistas, machistas, 

racistas, LGBTI+fóbicas, dentre outras) no seu convívio acadêmico? 
6. O que você entende por violência de gênero? 
7. Em sua opinião, discutir pautas que envolvem a violência de gênero é importante? Por 

que? 
8. Já presenciou alguma violência sendo praticada dentro dos domínios da universidade? 

Se sim, pode comentar qual foi a sua reação e dos demais envolvidos? 
9. Você conhece a rede de atendimento às vítimas de violência de gênero na cidade de 

Niterói e/ou na cidade em que vive? 
10. Em sua avaliação, como a questão da violência de gênero vem sendo tratada pela UFF? 
11. Existe mais alguma coisa que você acha importante acrescentar e que ainda não foi 

tocado? 
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I. Propostas da Chapa Integra 
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