
Juventude  >>  Por que estamos matando nossos jovens?
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EditoriAl

sta nova edição da Revista F é guiada por dois gran-
des objetivos:

1) Discutir as discriminações por gênero, sexua-
lidade, cor da pele, geração e tantas outras que exis-

tem na sociedade e que, por isso, também estão encravadas 
nas relações de trabalho, mais especificamente no universo 
dos serviços públicos;

2) Mostrar toda a resistência, organização e luta contra 
o racismo, o machismo, a homofobia, os preconceitos e os es-
tigmas e apontar ideias inspiradoras de políticas para o de-
senvolvimento dos direitos humanos, assim como trazer toda 
afirmação e resistência dos grupos afetados, que se fortificam 
por meio de práticas sociais, culturais, religiosas, midiáticas e 
afetivas. Vamos abrir o olhar e fazer um mergulho no universo 
de homossexuais, negros, mulheres, jovens, velhos e tantos ou-
tros massacrados pelas invenções e diferenciações que o pró-
prio homem produz quando repete as categorias de opressor e 
oprimido dentro do seio social.

Com essa edição da Revista F, a Fetamce cumpre o com-
promisso de promover debates que contribuam para a melho-
ria da vida social e para a superação de situações socialmente 
inaceitáveis, como a permanência da violência como lingua-
gem validada, perpetrada pelo Estado e pela sociedade.

Estamos juntos e por igualdades 
de oportunidades! Vamos à luta!

Por que uma revista
com esta temática?
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m dos maiores desafios da população negra, das 
mulheres, dos homossexuais e dos jovens no 
Brasil tem sido enfrentar as desigualdades que se 
instalam também no mundo do trabalho.

Como explicar que, até hoje, é imposto para mulheres que 
ocupam funções idênticas às dos homens salários menores? 
De acordo com o IBGE, em parceria com a Secretaria de 
Políticas para as Mulheres e o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, em 2010, o rendimento médio era de R$ 1.587 para 
eles e de R$ 1.074 para elas, o que corresponde a 68% da 
remuneração masculina.

As diferenças entre os sexos diminuem nas maiores 
cidades e na maioria das capitais brasileiras. A remuneração 
média do Nordeste é 43% menor que a do Sudeste (R$ 881 
contra R$ 1575, respectivamente).

As dessemelhanças de gênero são agravadas pelas 
desigualdades raciais. O rendimento médio das negras ou 
pardas (R$ 727) representa 35% do rendimento médio do 
homem branco (R$ R$ 2.086). O rendimento médio das 
mulheres rurais é de R$ 480, inferior ao salário mínimo da 
época, de R$ 510.

A desigualdade das relações de 
trabalho imposta a negros, mulheres, 
LGBTs e jovens no Brasil

U

O OPRIMIDO
E O MERCADO DE TRABALHO
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As dessemelhanças 
de gênero são 
agravadas pelas 
desigualdades raciais
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Esses problemas se repetem 
quando observamos a situação da 
população negra, especificamente. 
No mês de abril de 2014, a população 
economicamente ativa branca pos-
suía rendimento real médio 72,8% 
superior à negra. Nesse mesmo mês, a 
desigualdade entre o rendimento au-
ferido pelos homens brancos e pelas 
mulheres negras era igual a 138,3%, já 
as mulheres brancas auferiam rendi-
mentos 26,2% mais elevados do que 
os homens negros. Na comparação 

Mais de doze anos 
seriam necessários para 
igualar a participação 
existente em 2012 entre 
funcionários públicos 
brancos e negros.

Salários de negros 

inferiores aos de brancos 
são 41,6% 

anual, houve elevação de rendimen-
tos de 1,4% para os trabalhadores 
brancos, e de 3,8% para os negros.

Porém, mesmo assim, segundo 
o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), só em 41 anos os 
rendimentos de brancos e negros se-
riam equiparados.

Já quando em relação aos em-
pregos com carteira assinada, seriam 
necessários mais nove anos para os 
negros atingirem as mesmas propor-
ções que os brancos em 2001. Mais 
de doze anos seriam necessários 
para igualar a participação existente 
em 2012 entre funcionários públicos 
brancos e negros.

Entre funcionários públicos, 
cujas remunerações médias são 
maiores e dispõem de estabilidade, 
os negros possuíam uma represen-
tação inferior em 15% e 13,3% em 
2001 e 2012, respectivamente. Entre 
os empregados com carteira, estas 
diferenças foram de 15% e 8% em re-
lação à média da população.

Nessa mesma pesquisa, o IPEA 
confirma que os setores com condi-
ções de trabalho mais precárias ou 
instáveis são os que possuem uma 
maior participação de negros.

“Tudo isso evidencia que, mes-
mo que controladas algumas carac-
terísticas, existe uma desigualdade 
de oportunidades entre a população 
negra e a população branca no País 
que nos faz compreender aí a impor-
tância da adoção de políticas afir-
mativas, tais como as cotas raciais e 
uma maior intervenção do Estado na 
reversão de dilemas sociais enfrenta-
dos especialmente por comunidades 
negras nas favelas, nos subúrbios, 
nos morros ou em outros quilombos 
contemporâneos”, enfatiza Ninivia 
Campos, secretária de combate ao 
racismo da Federação.

6

Ninivia 
Campos, 

secretária de 
combate ao 

racismo da 
Fetamce
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O IPEA confirma que os 
setores com condições de 
trabalho mais precárias 
ou instáveis são os que 
possuem uma maior 
participação de negros.

Viana Júnior, 
servidor público 

de Itapipoca.
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Como não poderia ser diferen-
te, os mais jovens sentem na pele a 
inserção precária que lhes é imposta. 
Segundo o estudo “Trabalho Decen-
te e Juventude no Brasil”, a situação 
da juventude no mundo laboral se 
caracteriza, entre outros aspectos, 
por elevadas taxas de desemprego e 
informalidade, bem como por baixos 
níveis de rendimento e de proteção 
social. “Isto significa que a juventu-
de brasileira continua sendo afetada 
por um elevado déficit de trabalho 
decente”, explica a Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT).

Segundo a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD), di-
vulgada pelo IBGE, pouco menos de 

Segundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(PNAD), divulgada pelo IBGE, 
pouco menos de 16 milhões 
de brasileiros com 18 a 24 
anos estavam trabalhando ou 
procurando emprego em 2013

sofre déficit de 
trabalho decente

JUVENTUDE 

16 milhões de brasileiros com 18 a 24 
anos estavam trabalhando ou procu-
rando emprego em 2013 (último estu-
do divulgado), o equivalente a 70,4% 
da população dessa faixa etária. Em 
2006, a taxa de participação dos jo-
vens de 15 a 24 anos era de 63,9%.

Porém, a entrada dos jovens no 
mercado de trabalho é fortemente 
marcada pelas desigualdades so-
ciais. Isso porque o trabalho é mais 
intenso entre os jovens de famílias 
mais pobres. Poucas vezes é exercido 
nas condições protegidas pela Lei de 
Aprendizagem e, muitas vezes, equi-
vale às piores formas de trabalho in-
fantil e adolescente (proibidas até os 
18 anos).

8
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Caio Ribeiro, 
servidor púbico 

de Umirim.

9

A entrada dos jovens 
no mercado de trabalho 
é fortemente marcada 
pelas desigualdades 
sociais. Isso porque o 
trabalho é mais intenso 
entre os jovens de famílias 
mais pobres.
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A situação é complicada também para os homos-
sexuais. É o que comprova uma pesquisa realizada pela 
Elancers, empresa da área de sistemas de recrutamento 
e seleção. O estudo aponta que 11% das empresas não 
contratariam homossexuais para determinados cargos, 
referindo-se a posições de liderança e nível executivo. O 
levantamento – divulgado em maio de 2015 – foi feito 
com mais de 2.000 recrutadores de cerca de 1.500 com-
panhias brasileiras.

A orientação sexual ainda influencia fortemente a 
maneira como os LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais, tran-
sexuais e travestis) são tratados no dia a dia do trabalho.

não contratariam 
homossexuais

11% das empresas 

Maria das Graças 
(Ciete) Servidora 

Pública de Guaiuba.

Helson Lima, 
servidor público 

de Caucaia.

10

Por medo de serem 
discriminados, demitidos 
ou terem sua capacidade 
profissional colocada em 
xeque, muitos profissionais 
preferem manter em segredo 
sua orientação sexual.



11

Erica Souza, 
servidora municipal 

em Pacatuba.

Conceição Gomes, 
servidora municipal 

em Caucaia.
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Em um estudo com 230 profissionais LGBTs, 
entre 18 e 50 anos, de 14 estados brasileiros, re-
alizado pela consultoria de engajamento Santo 
Caos, 40% dos entrevistados disseram que já so-
freram discriminação direta. “E todos relataram 
ter sofrido discriminação velada no trabalho”, 
fala Jean Soldatelli, sócio-diretor da Santo Caos.

Por medo de serem discriminados, demiti-
dos ou terem sua capacidade profissional coloca-
da em xeque, muitos profissionais preferem man-
ter em segredo sua orientação sexual.

No levantamento da Santo Caos – também 
divulgado em maio deste ano –, somente 47% 
disseram se assumir no trabalho, sendo que des-

ses 32% falaram para o chefe imediato e apenas 
2% para o gestor de recursos humanos.

“Nos anos 1980, os sindicatos notabilizaram-
-se como atores importantes no processo de rede-
mocratização do país. Hoje, os sindicatos devem 
atuar para garantir a democracia, mas também 
sua ampliação, com destaque para a luta pela 
efetiva cidadania de todos os sujeitos sociais”, ex-
plica Enedina Soares, presidente da Fetamce. Ela 
fala da importância das organizações sindicais 
envolverem-se em ações e programas que obje-
tivem a igualdade de oportunidades na vida e no 
trabalho, especialmente para grupos sociais que 
carregam um histórico de perseguição.
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caracterizam o mundo do trabalho
Desigualdades raciais 

12

Hoje, pretos e pardos – 50,7% 
dos brasileiros – ocupam em torno 
de 30% do funcionalismo brasileiro. 
São 17,6% dos médicos e menos de 
30% dos professores universitários. 
Já entre os diplomatas, apenas 5,9% 
são pretos e pardos; entre os audito-
res da Receita Federal, 12,3%; e na 
carreira de procurador da Fazenda 
Nacional, 14,2%. Esses dados mos-
tram uma gritante desigualdade.

Segundo estudo do Laboratório 
de Análises Econômicas, Históricas, 
Sociais e Estatísticas das Relações 
Raciais (LAESER), em abril de 2014, 
a taxa de rotatividade para traba-
lhadores brancos era de 33,6% e da 
população economicamente ativa 
(PEA) negra, de 44%.

A mudança não vem sendo po-
sitiva para esse grande grupo social 
que passa longe de ser uma minoria. 
Desde 2001, os níveis de desocupa-
ção reduziram mais para os brancos 
do que para negros, com um total 
de 37% contra 34,4%. Com base na 
média anual de redução da deso-
cupação, a população branca terá a 
metade da taxa de desocupação de 
negros em 4,3 anos, e o total seria de 
um terço em 7,1 anos.

Porém, é possível aferir que a re-
dução das desigualdades que afetam 
os trabalhadores negros na contri-
buição previdenciária, entre 2001 e 
2012, foi notória. Os dados de con-
tribuição previdenciária para negros 
em 2001 eram 30,3% inferiores aos 
da população economicamente ativa 

(PEA) dos brancos, e este valor se re-
duziu para 20,7% em 2012, ou seja, 
uma diminuição muito importante.

Escolaridade
Parte das diferenças em termos 

de ocupação ou remuneração obser-
vadas no mercado de trabalho entre 
brancos e negros decorre do fato de a 
escolaridade dos últimos ser, em ge-
ral, menor que a dos primeiros, con-
forme aponta a imagem abaixo.

 

Ainda assim, absurdos como o 
fato de homens negros e mulheres 
negras, com ensino superior com-
pleto, receberem 70,2% e 40,6%, 
respectivamente, do rendimento do 
homem branco com a mesma esco-
laridade. Isso só mostra que, mesmo 
quando não há diferenças de perfis, 
o que distingue é o preconceito de 
marca – a cor da pele.
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A população de rua é negra:
67% são negros;

82% são do sexo masculino;
O alcoolismo e/ou drogas 

(35,5%), o desemprego (29,8%) 
e as desavenças com pai/mãe/
irmãos (29,1%) são as principais 
razões que levam as pessoas à 

situação de rua;
Mais da metade tem entre 

25 e 44 anos (53%);
52,6% recebem entre R$ 20,00 

e R$ 80,00 por semana.
74% dos entrevistados 
sabem ler e escrever;

70,9% exercem alguma 
atividade remunerada e apenas 

15,7% pedem dinheiro como 
principal meio para 

a sobrevivência;
24,8% não possuem quaisquer 
documentos de identificação;

A grande maioria não é 
atingida pela cobertura dos 
programas governamentais 

(88,5% afirmaram não receber 
qualquer benefício dos órgãos 

governamentais).

Inativos são negros
Destaca-se ainda que a falta de 

acesso ao mercado de trabalho atin-
ge, sobretudo, os negros e as mulhe-
res: 70,8% dos inativos são negros e 
75,8% são mulheres. Ser mulher e 
negra significa encontrar dificulda-
des ainda maiores de inserção labo-
ral, a julgar pela maioria dos inativos 
ser constituída por elas (54,2%). A 
alta representatividade das mulheres 
entre os inativos remete ainda aos 
problemas de sua colocação no mer-
cado de trabalho, frequentemente 
associados à insuficiência da oferta 
pública de creches, sobretudo danosa 
para as famílias pobres monoparen-

tais chefiadas por mulheres, como 
observaram. Uma análise da inser-
ção da população negra no mercado 
de trabalho pode ser encontrada no 
capítulo sobre igualdade racial deste 
periódico; entretanto, os dados aqui 
apresentados reforçam a importância 
de políticas específicas de combate ao 
racismo e de promoção da igualdade 
racial.

Inserção de 
adolescentes no 
mundo do trabalho é 
precária, conclui ONG

De acordo com estudo feito pela 
ONG Repórter Brasil com dados da 
PNAD 2012, a inserção dos adoles-
centes de 16 e 17 anos no mundo do 
trabalho ocorre de forma precária, 
pois 45,6% trabalhavam na condição 
de empregado sem carteira de traba-
lho assinada, 13,2%, como não remu-
nerado e apenas 25,6% contribuíam 
para a Previdência Social.

A situação é um flagrante de-
sacordo com a legislação brasileira, 
que permite que os adolescentes tra-
balhem a partir dos 14 anos, desde 
que seja na modalidade de contrato 
especial, na condição de aprendiz, 
com registro em carteira. Para tanto, 
o adolescente que não tenha conclu-
ído o ensino fundamental precisa 
frequentar a escola e participar de 
programas de formação técnico-pro-
fissional, sob a orientação de uma en-
tidade qualificada.

Além disso, a partir dos 16 anos 
a legislação do país também permite 
o ingresso ao mercado de trabalho, 
desde que a atividade laboral não seja 
enquadrada nas piores formas de tra-
balho infantil. Mas, em 2012, a maior 
parte dos jovens encontrou ocupa-
ções em atividades urbanas, que po-
dem estar incluídas na lista das piores 

Como na época das 
senzalas, emprego 
doméstico é negro. 
Brancos são maioria no 
serviço público e nas 
chefias de empresas

Quanto à composição da Popu-
lação Economicamente Ativa (PEA) 
ocupada, em torno de 63% dos em-
pregos domésticos no País são ocu-
pados por negros. Por outro lado, 
brancos detêm quase 60% dos postos 
com e sem carteira no setor público 
– como militares ou funcionários no 
setor público. Brancos são também 
quase 70% do total de empregadores 
do País.

Em abril de 2014, a taxa de de-
semprego aberto da PEA total resi-
dente nas Regiões Metropolitanas 
pesquisadas foi de 4,9%, 0,9 ponto 
percentual menor que em abril de 
2013. A taxa de desemprego da PEA 
branca foi de 4,3% e da PEA negra de 
5,5%. A taxa de desemprego da PEA 
branca caiu 0,7 ponto percentual, e a 
da PEA negra, de 1,2 ponto percentu-
al, na comparação anual.

Os índices mostram melhorias 
absolutas, apesar de ainda existir ex-
pressivas diferenças de rendimento, 
estrutura ocupacional, formalização, 
rotatividade e desemprego entre ne-
gros e brancos. “Faz-se necessário, 
assim, seguir avançando na melhoria 
dos índices do mercado de trabalho e 
de escolaridade da população negra, 
com enfoque na diminuição das de-
sigualdades raciais”, ressalta Ninivia 
Campos.
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formas de trabalho infantil, como as 
atividades de coleta e seleção de lixo, 
comércio ambulante e serviços em 
feiras livres.

Os dados evidenciam, ainda, que 
as políticas públicas de combate ao 
trabalho infantil, atualmente em cur-
so, não têm sido efetivas para evitar o 
trabalho precoce na faixa etária dos 
jovens adolescentes de 14 a 17 anos. 
Mais de 80% do total da população 
nesta situação no Brasil  é composta 
de adolescentes e jovens na faixa de 
14 a 17 anos.

Os programas de transferência 
de renda – principal ação governa-
mental de prevenção e combate ao 
trabalho infantil – têm sido incapazes 
de reverter a motivação e/ou neces-
sidade dos adolescentes de ingressa-
rem de forma precoce no mundo do 
trabalho, sobretudo porque grande 
parte destes concilia trabalho precá-
rio com frequência à escola.

“Nos parece que a estratégia de 
transferência de renda, mesmo sendo 
de fundamental importância quando 
o trabalho infantil está diretamente 
relacionado à insuficiência de renda, 
não se mostra adequada para a popu-
lação de jovens adolescentes que não 
vive abaixo da linha da pobreza”, ob-
serva Nadja Carneiro, secretária de 
juventude da Fetamce.

A dirigente destacou que é pre-
ciso considerar, assim como no caso 
no ingresso de jovens no crime, que 
o trabalho de grande parte dos ado-
lescentes está mais relacionado com 
a necessidade de ascensão aos bens 
de consumo ou às atividades de lazer 
impostos pela sociedade capitalista e 
que movimenta a vida de todos nós. 
“Eles querem tênis, roupas de marca, 
videogames, celulares, shows, cinema 
e viagens”.

Remuneração 
dos jovens negros 
melhora com a 
criação de programas 
de qualificação 
profissional

Como estamos mostrando com 
os dados tabulados por nossa repor-
tagem, as desigualdades no mundo 
do trabalho se ampliam quando faze-
mos o recorte da cor da pele. Porém, 
quando no caso da juventude negra, 
houve uma melhoria significativa no 
lugar ocupado por estes nas estatísti-
cas, exceto no caso dos adolescentes. 
É o que diz o IPEA.

Ao observamos a evolução da 
remuneração na juventude, consta-
tamos que houve evolução geral de 
mais de 30,9% desde 2001. Ao fazer 
a distinção entre brancos e negros, 
descobrimos que, na faixa entre 18 e 
24 anos de idade, os jovens brancos 

tiveram uma evolução de 39% e os 
negros de 65,9%. Entre 25 e 29 anos 
de idade, os números foram de 34% e 
de 57,6%, respectivamente. Convém 
ressaltar que as lógicas de remunera-
ção não foram alteradas, ou seja, os 
jovens possuem rendimentos meno-
res em todas as situações, e estes va-
lores se reduzem muito na faixa  dos 
mais jovens, sendo que a situação dos 
negros adolescentes apresentou uma 
precarização, haja vista que, na faixa 
entre 16 e 17 anos de idade, os bran-
cos tiveram evolução de 45,4% e os 
negros, de 29,2%.

Esta mudança de patamares de 
remuneração na faixa de 18 a 29 
anos pode ser atribuída à ampliação 
da oferta de ensino e qualificação no 
Brasil. Ainda que tal política pública 
tenha sido construída tardiamente, 
esta tem ampliado as oportunidades 
para as crianças, adolescentes e jo-
vens do país. Essa mudança foi carac-
terizada pelo alargamento da cober-
tura escolar, extensão para nove anos 
da escolaridade obrigatória, oferta de 
vagas de ensino em cursos superiores 
e qualificação técnica por meio de 
ações como o Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC).

Ao mesmo tempo, de acordo com 
estado do IPEA, é necessário ampliar 
a qualidade da educação básica, para 
efetivamente avançar noutro ponto, 
que é o desempenho dos estudantes.

A segunda abolição 
para as trabalhadoras 
negras

“Todos nós sabemos que o ho-
mem sempre trabalhou, seja o bran-
co livre do passado seja o negros es-
cravizado ao longo da história, por 
exemplo. No caso das mulheres, a 
mulher negra, diferente da branca, 
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Nadja 
Carneiro, 
secretária de 
juventude da 
Fetamce.
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também sempre trabalhou, porém, as 
negras nunca alcançaram nem o re-
conhecimento de seu trabalho. Infe-
lizmente essa é a verdade. É muito sé-
rio observar como as desigualdades 
de gênero se cruzam com as raciais”, 
desabafa Ninivia Campos, secretária 
de combate ao racismo da Fetamce.

A dirigente chama a atenção para 
um grande problema da batalha dos 
movimentos de trabalhadores por 
igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres. A verdade que 
nos salta aos olhos é de que há uma 
desvalorização social das mulheres 
trabalhadoras, especialmente as ne-
gras. A prova disso é que só em 2015 
foi completamente regulamentado o 
serviço doméstico no Brasil.

A primeira aprovação aconteceu 
em 2013, por meio da tão esperada 
PEC das domésticas, que veio rever-
ter a anarquia legal para a categoria 
que sofria a práticas comuns à época 
dos escravos, como a jornada de tra-
balho de 18 horas por dia.

A Lei trouxe direitos comuns a 
muitos trabalhadores brasileiros, tais 
como multa rescisória em caso de de-
missão sem justa causa; inclusão no 
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço); adicional noturno (das 
22h às 5h) de 20% a mais que o tra-
balho diurno, além disso, a hora de 
quem trabalha à noite é considera-
da mais curta, com duração de 52,5 
minutos; seguro-desemprego; seguro 
contra acidentes de trabalho; salário-
-família; compensação das horas de 
trabalho em viagem; e um dos mais 
importantes: jornada de trabalho de 
8 horas diárias e 44 horas semanais, 
com direito a férias remuneradas, 
licença-maternidade e horas extras.

De acordo com Ninivia Campos, 
a Lei seria a “segunda abolição” para 
as mulheres negras, que são 79,3% 
das trabalhadoras domésticas no 

Brasil, de acordo com a pesquisa “O 
Emprego doméstico no Brasil” (De-
partamento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos - DIE-
ESE/2013).

A pesquisa também mostra a 
precarização que era imposta a estas 
trabalhadoras: em todas as regiões e 
circunstâncias pesquisadas, a mulher 
negra tinha uma remuneração infe-
rior à da mulher não negra. Enquan-
to uma diarista negra recebe R$ 5,34 
pela hora trabalhada, uma não negra 
ganha R$ 6,94.

Em relação à idade, a suscetibi-
lidade também é maior. Em 2004, o 
índice de empregadas domésticas 
negras entre 10 e 17 anos era de 7%, 
contra 4,9% de não negras. Em 2011, 
este número reduziu de 4,3% para 
3,4%, respectivamente.

A faixa etária predominante de 
domésticas é de mulheres entre 40 e 
49 anos (28,5%).  Ademais, houve um 
crescimento de mulheres acima de 50 
anos, de 13,7% em 2004 para 21,9% 
em 2011.

Dados apontam 
evolução da 
participação feminina 
no mercado de 
trabalho

Ainda conforme as informações 
das análises construídas pelo DIE-
ESE, registra-se que o ingresso da 
mulher no mercado de trabalho so-
freu uma transformação estrutural 
na composição da força de trabalho 
e é responsável por criar ambiente 
favorável para outras mudanças na 
situação de desigualdade de oportu-
nidades.

A formalidade cresceu no mer-
cado de trabalho brasileiro. Para as 

mulheres, o nível de formalização 
passou de 51% para 58% e a dos ho-
mens de 50% para 59%.

O registro em carteira de traba-
lho cresceu de 37% para 47% da força 
de trabalho masculina e para a femi-
nina, foi 33% a 40%.

Hoje, as mulheres estudam mais 
e têm maior nível de instrução, po-
rém, possuem formação em áreas 
que pagam menores salários e ocu-
pam postos de trabalho com menor 
remuneração.

Conforme o IBGE (Censo de 
2010 comparado ao de 2000), dobrou 
o número de domicílios que tinham 
as mulheres como responsáveis. Em 
2000, eram 11 milhões (24,9%), em 
2010, eram 22 milhões, o que cor-
responde a 38,7% dos domicílios co-
mandados por mulheres.

Nas famílias de casal com um fi-
lho, as mulheres são chefes em 24% 
dos casos (e 23% nos casos de famí-
lias sem filhos). Elas são ainda res-
ponsáveis por 87% das famílias for-
madas por responsável sem cônjuge 
e com filho.

O emprego e a renda são dois 
componentes que criam condições 
para que as mulheres se libertem das 
incontáveis situações de opressão e 
humilhação que vivem na relação 
com os homens, o que lhes têm acar-
retado o ônus do cuidado dos filhos 
e, na maior parte das vezes, dos ido-
sos. O rendimento das mulheres tem 
crescente participação na renda fa-
miliar.

“Por essa situação relacionada ao 
cuidado dos filhos e para promover 
a igualdade de condições de inserção 
da mulher no mercado de trabalho, é 
fundamental que as políticas públicas 
universalizem o direito de acesso às 
creches, à educação infantil, básica 
e média, todas em tempo integral”, 
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adverte a secretária de mulheres da 
Fetamce, Sheila Gonçalves.

Ela salientou que as mudanças 
observadas ainda precisam ser apro-
fundadas rumo à equidade de gênero. 
“É interessante observar esse movi-
mento, mas continuamos submetidas 
à lógica machista das relações de tra-
balho. Somos maioria, mas não somos 
valorizadas plenamente”, concluiu.

A luta das mulheres por espaço 
em condições, pelo menos, de igual-
dade entre os homens é uma longa 
batalha, que não está localizada só 
no alcance de patamares de trabalho 
decente. Exemplo disso é que só nes-
te último congresso a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) conseguiu 
formar uma direção com representa-
ção de mulheres igual a de homens. O 
chamado projeto da paridade foi per-
seguido durante boa parte dos mais 
de 30 anos de atividades da Central, 
mas as instâncias de poder só foram 
repartidas no congresso eletivo da 
organização que, aconteceu em outu-
bro de 2015.

A então secretária de mulheres 
da CUT, Rosane Silva, entretanto, 
cobrou ainda mais depois da meta 
numérica de representação alcança-
da: “Não queremos paridade como 
número apenas, a paridade é uma 
política. Queremos condições objeti-
vas para atuar no movimento sindi-
cal. E quando falamos em condições, 
estamos dizendo que a CUT deve 
incorporar esta luta no seu dia a dia, 
porque essa não é uma luta só de mu-
lheres, é uma luta da Central”.

A precarização por 
meio da terceirização 
tem raça, gênero e 
orientação sexual

Caso o Senado e a Presidência da 

República definitivamente implan-
tem o Projeto de Lei das Terceiriza-
ções, já que estes são os últimos pas-
sos do processo de regulamentação, 
uma coisa já é certa: o novo contexto 
do mundo laboral irá afetar de forma 
particularmente cruel a vida de ne-
gros e negras, mulheres e LGBTs que, 
hoje, já compõem uma significativa 
maioria dos trabalhadores terceiriza-
dos ou precarizados; ou seja, aqueles 
que não têm registro em carteira ou 
qualquer tipo de direitos.

O PL das Terceirizações preten-
de consolidar, aprofundar e estender 
a mais e mais trabalhadores a supe-
rexploração à qual os terceirizados 
já estão submetidos atualmente, com 
salários de fome que ainda são pagos 
com atrasos, horas excessivas e pés-
simas condições de trabalho, assédio 
moral e redução ou completa elimi-
nação de direitos trabalhistas.

Até o momento, o trabalho ter-
ceirizado, oficialmente, está restrito 
aos serviços de vigilância, telefonia, 
alimentação e limpeza. Mas, se a lei 
for aprovada, ele será estendido para 
todo e quaisquer serviços, sejam eles 
públicos ou sejam privados. 

Escolas e hospitais, por exemplo, 
poderão demitir trabalhadores efeti-

vos e contratar funcionários de uma 
empresa terceirizada, com condições 
de trabalho e salários ainda piores do 
que já são pagos. Basta lembrar que, 
hoje, um terceirizado recebe cerca de 
30% a menos do que os trabalhadores 
contratados para a mesma função. 
No setor público, em específico, o PL 
4330 significa o fim dos concursos, 
da estabilidade e dos direitos con-
quistados às duras penas pelo funcio-
nalismo.

Trabalho precário e 
opressão se combinam 
na terceirização

Não há dúvidas de que os que já 
sofrem com a opressão serão ainda 
mais afetados. Haja vista que os ser-
viços terceirizados, como os de tele-
marketings, já têm uma expressiva 
maioria de negros (particularmente 
negras), mulheres e LGBTs. As ra-
zões são muitas. No telemarketing, 
por exemplo, estes setores são “invi-
sibilizados”, de acordo com a “lógica” 
da discriminação e marginalização.

Algo que, em serviços como os 
de limpeza e manutenção, se com-
bina com lugar social imposto aos 
negros, às mulheres e aos homosse-
xuais. Estes são também os que têm 
menos acesso à Educação, estão entre 
a maioria dos desempregados, rece-
bem os menores salários etc.

Essa é uma situação que, inclu-
sive, não se restringe ao Brasil. Nos 
Estados Unidos, uma pesquisa reali-
zada nas empresas de alta tecnologia, 
Vale do Silício, na Califórnia, revelou 
o profundo corte racial nos trabalha-
dores terceirizados. Negros (que são 
cerca de 12% da população), latinos 
(13% dos habitantes) e imigrantes 
são 72% dos serventes, 41% dos se-
guranças e 76% dos empregados na 
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Graça Costa, secretária de relações 
do trabalho da CUT Nacional. 
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manutenção, recebendo salários in-
feriores aos brancos que exercem as 
mesmas funções. 

No Brasil, para que se tenha uma 
ideia de como a terceirização, a pre-
carização e todo e qualquer tipo de 
trabalho vulnerável afeta diferencia-
damente brancos e negros, homens 
e mulheres, vale citar uma pesquisa 
do DIEESE realizada em 2010, nas 
regiões metropolitanas do país.

No Recife, por exemplo, naquele 
ano, 35,9% dos trabalhadores esta-
vam em situação vulnerável. Dentre 
os homens negros, a porcentagem 
era de 30,4%; dentre os não negros, 
o índice era de 28,4%. Já entre as 
mulheres, o abismo era ainda maior: 
47,6% das negras estavam em situ-
ação vulnerável contra 35,4% das 
brancas.

A mesma situação se repete país 
afora, com destaque para Salvador, a 
cidade mais negra do país, onde as 
diferenças são proporcionais ao ra-
cismo. Lá, onde a porcentagem total 
de vulneráveis é de 34,1%, 29,9% dos 
homens negros encontram-se nesta 
situação (contra 22,3% dos não ne-
gros) e 42,6% das mulheres negras 
(contra 26,1% das não negras).

A maioria negra e feminina nos 
serviços terceirizados também pode 
ser exemplificada pelos dados reve-
lados por uma pesquisa do Sindicato 
das Empresas de Asseio e Conserva-
ção do Estado do Rio de Janeiro: 92% 
dos trabalhadores nos serviços de 
limpeza terceirizados são mulheres, 
enquanto 62% são negros. 

Brasil afora, parte significativa 
dos terceirizados e precarizados es-
tão nos trabalhos domésticos e afins. 
Para ser exato, 70% dos empregados 
domésticos se encontram nesta situ-
ação. E num país com um histórico 
de quase 400 anos de escravidão, isto 
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tem raça e gênero.

Segundo dados do Instituto de 
Pesquisa Econômicas Aplicadas, 
em 2009 existiam 7,2 milhões de 
brasileiros trabalhando na limpeza, 
cozinha e manutenção de casas e es-
critórios. Destes, as mulheres eram 
93% do total (cerca de 6 milhões) 
e negros e negras representavam 
61.6% do total (4 milhões).

Quando não estão presas no 
“quarto-senzala-de-empregada”, as 
mulheres negras geralmente con-
tinuam exercendo funções muito 
próximas àquelas da época da escra-
vidão: são cozinheiras, vendedoras 
de rua, jogadas na informalidade; 
ou exercem trabalho precário e ter-
ceirizado nas profissões de garis, de 
técnicas em enfermagem etc.

A dimensão catastrófica que o 
Projeto das Terceirizações pode ter 
na vida das mulheres negras pode 
ser exemplificada por um número 
por si só aterrador: segundo dados 
da Pesquisa de Emprego e Desem-
prego (PED) de 2013, 70,6% das 
mulheres negras que trabalham nas 
regiões metropolitanas de Belo Ho-
rizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Re-
cife, Salvador, São Paulo e Distrito 
Federal, estão nos setores de servi-
ços, na sua enorme maioria já como 
terceirizadas.

Por fim, como apontou a ter-
ceira edição da Revista F, que com-
bateu a terceirização, esta é, literal-
mente, uma porta para o trabalhado 
semiescravo. Segundo o Ministério 
do Trabalho e Emprego, entre 2010 
e 2014, 90% dos trabalhadores res-
gatados nos dez maiores flagrantes 
de trabalho escravo contemporâneo 
eram terceirizados em setores como 
mineração, confecções e manuten-
ção elétrica.

“A luta contra o projeto das 
terceirizações é assim a luta de or-

ganizações dos movimentos negros, 
LGBTs e feministas. Todos devem se 
engajar nesse enfrentamento”, adver-
tiu Graça Costa, servidora municipal 
representante do Ceará na executiva 
da CUT Nacional. Ela é secretária de 
relações do trabalho. 

Graça lembrou que as lutas por 
igualdade de condições de trabalho 
e por direitos trabalhistas e sociais, 
empreendidas por grupos sociais 
e categorias profissionais de varia-
da composição, encontraram nos 
sindicatos uma forma de unidade 
e organização. “Tal protagonismo 
explica-se não apenas pelo fato de os 
sindicatos terem conseguido histo-
ricamente legitimar-se como o ente 
jurídico que representa os trabalha-
dores nos espaços de negociação co-
letiva das relações de trabalho, mas 
ainda, em sentido mais amplo, pelo 
fato de eles associarem os trabalha-
dores segundo as condições e inte-
resses comuns que caracterizam sua 
inserção, como categoria, no mundo 
do trabalho”, diz a dirigente da CUT.

Segundo dados do 
Instituto de Pesquisa 
Econômicas Aplicadas, 
em 2009 existiam 7,2 
milhões de brasileiros 
trabalhando na 
limpeza, cozinha e 
manutenção de casas 
e escritórios. Destes, 
as mulheres eram 93% 
do total (cerca de 6 
milhões) e negros e 
negras representavam 
61.6% do total (4 
milhões).
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or que os negros, as mulhe-
res e os homossexuais são as 
maiores vítimas de discri-

minação?
Para responder a isso, é  necessá-

rio primeiro entender como se cons-
titui a violência sofrida por eles.

Conforme o pesquisador Julio 
Jacobo Waiselfisz, que produz anual-
mente o estudo nacional “O Mapa da 
Violência”, a violência na vida social 
não é um fato que possa ser explicado 
e compreendido a partir da ação iso-
lada dos indivíduos.

Por que os negros, as mulheres eos homossexuais são as maiores 
vítimas de discriminação? Para responder a isso, é  necessário 
primeiro entender como se constitui a violência sofrida por eles.

O PRECONCEITO 
TEM COR, GÊNERO E 
ORIENTAÇÃO SEXUAL
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Ele explica que a violência vira 
alternativa validada pela sociedade 
quando esta mesma sociedade se 
omite na adoção de normas e polí-
ticas sabiamente capazes de ofere-
cer alternativas de mediação para os 
conflitos da vida cotidiana. A violên-
cia emerge quando as desigualdades 
se aprofundam e promovem injusti-
ças visíveis.

“Nesse ambiente cultural que va-
lida práticas violentas, o imenso ar-
senal de armas de fogo existente no 
país faz com que o Brasil tenha in-

dicadores de mortes matadas equiva-
lentes ou superiores aos de países que 
vivem situação de guerra ou conflito 
civil armado”, explica Waiselfisz.

Sendo assim, racismo, machis-
mo, homofobia, desigualdade de 
renda, por exemplo, aliados à po-
breza e à falta de políticas eficazes de 
educação, saúde e assistência social, 
associam-se na degradação do am-
biente social brasileiro.

A seguir, você conhecerá como 
foi constituído o preconceito contra 
negros, mulheres e LGBTs.

Na imagem, a 
atriz Glória Pires 
em uma foto ao 

lado da família em 
protesto contra 

a homofobia, 
transfobia, 

machismo e 
racismo, formas de 
preconceito ainda 

tão comuns no 
Brasil.

cApA
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Há quem diga que não existe discrimi-
nação racial no Brasil, que racismo é coisa 
da época da escravidão. Mas o primeiro 
passo para tratar desse tipo de discrimina-
ção, em nosso país, é explicar como se deu 
e se dá o processo de marginalização dos 
negros.

Para o pesquisador Oracy Nogueira, 
a discriminação que prevalece no Brasil 
é aquela baseada no “preconceito de cor”, 
termo que se apresenta difuso na litera-
tura relativa ao tema, porém o autor pre-
fere nomeá-lo de “preconceito de marca”. 
Em contrapartida, nos Estados Unidos, o 
preconceito racial que prevalece é aquele 
baseado na origem. Em outras palavras, 
quando o preconceito se exerce em relação 
à aparência física dos indivíduos discrimi-
nados, diz-se que é preconceito racial de 
marca, e quando o preconceito acontece 
por dedução de que o discriminado tem uma ascen-
dência de certo grupo étnico, diz-se que o preconceito 
é de origem.

Tal manifestação leva a uma tendência, como 
alerta Oracy. As crianças brancas são ensinadas desde 
cedo que os traços negróides “enfeiam” o seu portador. 
Dessa forma, o que prevalece no imaginário comum 
é uma sensação de superioridade dos traços brancos 
em relação aos traços negros, mesmo que de forma 
branda, ou hilária – o que pode ser pior. Já nos Esta-
dos Unidos, o preconceito tende a ser mais emocional, 
assumindo até um caráter de ódio intergrupal. Mas, 
nas terras brasileiras, as manifestações preconceituo-
sas tendem a segregar, intencionalmente, a população 
negra.

Outro ponto importante destacado por Oracy 
Nogueira é referente às relações. Segundo ele, aqui no 
Brasil, é possível que uma pessoa preconceituosa man-
tenha laços de amizade com uma pessoa negra sem 
que isso mude sua concepção preconceituosa. E, pior, 
o pesquisador alerta para uma face ainda mais cruel do 
preconceito, aquele reverberado pelo próprio negro: 
“Um negro norte-americano ficará desapontado ao ver 
que um brasileiro, de quem esperaria lealdade ‘racial’ 
por considerá-lo de seu grupo, em função do conceito 

DO NAVIO NEGREIRO
ao extermínio contemporâneo

de negro corrente nos Estados Unidos, se identifica 
com o grupo branco e manifesta preconceito em re-
lação a elementos de cor”, destaca Oracy no estudo: 
“Preconceito racial de marca e preconceito racial de 
origem”.

Dessa forma, imerso nas nossas relações, o ra-
cismo se sustenta sendo negado, mas não largado. A 
verdade é que a identificação de negro como escravo e 
branco como senhor foi diminuída nos últimos anos, 
mas ainda sobrevive em nossas cabeças.

A estrutura social acaba por mascarar uma dis-
criminação mais profunda: a desvalorização, desuma-
nização e desqualificação, ou o não-reconhecimento 
simbólico das tradições, saberes e fazeres do povo 
afro-brasileiro.

O mais irônico é que nosso genoma, quer se trate 
de um esquimó, de um aldeão africano, de um ale-
mão ou de um caiapó, é o mesmo, porém, ser negro 
e branco, como se vê, são lugares sociais muito bem 
montados e justificados no imaginário social.

Mas, para entender profundamente o que levou a 
essa situação, é necessário observar como o compor-
tamento, a formação e o desenvolvimento da socieda-
de brasileira caminharam rumo a tonar o racismo um 
fenômeno sistêmico.
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É correto se dizer que, no Brasil, 
a desigualdade social nasceu e se de-
senvolveu por meio da desigualdade 
de raça (e, também, de região, de gê-
nero e outras).

Marcos na história nos fazem en-
tender porque até o hoje o povo negro 
sofre os efeitos da longa escravidão a 
que foi submetido. O passivo da es-
cravidão, “abolida” há cerca de 150 
anos, explica as diferenças de rendi-
mentos que coloca os afrodescenden-
tes na rabeira do espectro social.

E a primeira grande crueldade 
imposta a esse povo foi a colonização 
do território africano, que foi inva-
dido e dominado pelos colonizado-
res europeus a partir do século 15, 
o que resultou no estabelecimento 
de colônias controladas por grandes 
potências da época, como França, 
Portugal, Inglaterra e Espanha. Em 
alguma medida, nações africanas e 
outros povos da África entraram em 
acordos comerciais com os europeus.

Depois, a segunda grande barba-
ridade foi o sequestro ao qual  foram 
submetidos. Os negros foram trazi-
dos para o Brasil como escravos, do 
século 16 até a metade do século 18, 

em navios negreiros, em condições 
sub-humanas.

Em termos gerais, estima-se que 
os navios negreiros trouxeram pelo 
menos 13 milhões de pessoas da Áfri-
ca para as Américas, na maior de-
portação da história mundial. Maior 
importador do continente, o Brasil 
recebeu mais de 40% desse total.

A deportação forçada de escra-
vos causou também milhões de mor-
tos, episódio que muitos estudiosos 
chamam de “O Holocausto Negro”, 
considerado, com segurança, o maior 
crime da história. O mais curioso é 
que os escravos nunca foram inimi-
gos de ninguém. E este genocídio 
também não era parte de uma guer-
ra. Para os comerciantes e governan-
tes das potências europeias, os negros 
africanos eram somente mercadorias.

Tendo já realizada a exploração 
e dominação do litoral africano, os 
portugueses buscaram nos negros 
a mão de obra escrava para ocupar 
diversos postos de trabalho. Os es-
cravos, então, foram destinados à la-
voura canavieira, à lavoura cafeeira e 
à mineração, dentre outros locais que 
necessitavam de trabalho braçal.

O SEQUESTRO e o holocausto negro
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A deportação forçada 
de escravos causou 
também milhões de 
mortos, episódio que 
muitos estudiosos 
chamam de “O 
Holocausto Negro”, 
considerado, com 
segurança, o maior 
crime da história.
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Negro não 
tem ALMA

E, para explicar as atrocidades 
contra os colonos e legitimar a ex-
pansão territorial, os europeus come-
çaram então a criar ideologias justi-
ficando o domínio da Europa sobre 
as demais regiões. Entre estas novas 
ideias, estavam aquelas doutrinas que 
alegavam existir na Europa uma raça 
superior. Segundo consta, aquela raça 
era destinada por Deus e pela história 
a comandar o mundo e a dominar as 
raças que não eram europeias, pois 
eram consideradas inferiores.

Essa justificativa ideológica in-
fluenciada pela religião foi usada para 
a exploração dos índios, pois, segun-
do a ideologia dominante, não eram 
seres humanos. Estes eram animais e, 
portanto, era justificada por Deus a 
sua exploração para o trabalho. Desta 
forma, os suplícios os quais os índios 
se submetiam eram socialmente acei-
tos pelos colonizadores, estendendo-
-se, logo depois, para a raça negra 
com a mesma justificativa.

No Brasil, os negros escravos 
acabaram substituindo a mão de 
obra indígena. Então, a Igreja Cató-
lica, que nunca se opôs à escravidão 
negra, justificou que os negros não ti-
nham almas. Com o passar dos anos, 
o Vaticano tentou esconder o erro 
histórico da Igreja, que nunca foi de-
vidamente explicado.

VIOLÊNCIAS 
sofridas pelos 
negros durante
a escravidão

A característica mais marcante 
da escravidão foi o fato do escravo ser 
propriedade de outro ser humano. “A 
historiografia tradicional negou a 
existência da face cruel do escravis-
mo”, sentencia a historiadora e dire-
tora da Fetamce, Ninivia Campos.

Ninivia diz que, na verdade, o 
escravo era uma “propriedade viva” 
sujeita ao senhor a quem pertencia. 
Nesta situação, o escravo era uma 
“coisa”, um “bem”, um “objeto”. 

Sendo um bem, um objeto ou 
uma coisa do senhor, ou seja, sua 
propriedade, o escravo se tornava 
mercadoria para todos os tipos de 
transações nas relações mercantis. 
Assim, pelo direito de propriedade, 
o senhor podia vender seus escra-
vos, alugá-los, emprestá-los, doá-los, 
transmiti-los por herança ou legado, 
penhorá-los, hipotecá-los, exercen-
do, enfim, todos os direitos legítimos 
de dono e proprietário. 

Assim, o senhor tinha o direi-
to de utilizar a força de trabalho do 
escravo do modo que lhe conviesse, 
com o objetivo de conseguir dele o 
maior proveito possível; em troca, 
dava-lhe a subsistência necessária 
para sua manutenção.

Equiparando-se às coisas e às 
propriedades de outra pessoa, o es-
cravo não era cidadão, pelo contrário, 
era privado de quaisquer direitos ci-
vis. O escravo podia constituir famí-
lia, mas continuava a ser propriedade 
do senhor, incluindo toda a família 
(marido, mulher e filhos); não podia, 
no entanto, separar os cônjuges e os 
filhos menores de 15 anos.

Toda essa violência simbólica so-
mava-se aos castigos corporais. Uma 
das características do regime escravo-
crata é que este confere ao senhor o 
direito privado de castigar fisicamen-
te o escravo. A verdade é que a explo-
ração da força de trabalho escrava era 
mantida por mecanismos de coerção, 
que tentavam garantir a continuidade 
do trabalho. “A relação entre senhor e 
escravo era, assim, marcada pela vio-
lência”, lamenta Ninivia.

O sistema escravocrata possuía 
os mais bárbaros instrumentos de 
tortura como forma de manter, pelo 
terror, a dominação sobre os negros. 
A palmatória foi instrumento de cas-
tigo aplicado nos escravos dentro das 
casas-grandes e senzalas. Esse ins-
trumento também era utilizado em 
crianças, sendo um método pedagó-
gico utilizado para moldar compor-
tamentos e hábitos.

Toda essa violência 
simbólica somava-se 
aos castigos corporais. 
Uma das características 
do regime escravocrata 
é que este confere ao 
senhor o direito privado 
de castigar fisicamente 
o escravo.

Papa Bento XIV - 
Quadro de Pierre 
Hubert Subleyras 
(1699-1749) Palácio 
de Versailles.
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Representação clássica de Zumbi dos Palmares, 
ícone da resistência do povo negro brasileiro.
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A violência legal à época e siste-
maticamente utilizada pelo branco 
como meio de submeter o escravo ge-
rava o medo, mas também a revolta 
e formas de resistência por parte dos 
escravos submetidos a tais castigos 
cruéis. A reação do escravo assumiu 
várias formas.

O aborto foi frequentemente pro-
vocado pelas escravas como forma 
de não verem seus filhos na mesma 
situação degradante delas e também 
como forma de prejudicar o senhor, 
sempre interessado no aumento do 
número de crias.

A reação pelo suicídio era uma 
forma do escravo se libertar das con-
dições  sub-humanas em que vivia. 
“O suicídio estava geralmente ligado 
a um momento de medo ou impas-
se em que o escravo se via indefeso 
diante da repressão do branco, sendo 
comum escravos se matarem após te-
rem agredido ou matado um branco”, 
narra a secretária de combate ao ra-
cismo da Fetamce.

A rebeldia era a resposta do 
negro à violência do sistema escra-
vista. Rebeldia também respondida 
com violência pelos escravos. Eram 
comuns os casos em que feitores, 
senhores e seus familiares eram es-
trangulados, asfixiados, esfaqueados 
ou simplesmente mortos a pancada 
pelos escravos. 

Ninivia acredita que, infelizmen-
te, “o ódio marcava, mutuamente, es-
sas relações”. A frequência de ataques 
e homicídios cometidos por escravos 
levou muitas vezes o governo brasi-
leiro a promulgar leis duras, inclusive 
a pena de morte.

A forma de resistência escrava 
mais temida pelos senhores era a fuga 
seguida da formação de aldeamentos 
coletivos, os quilombos. A fuga era, 
para o escravo, a solução mais sim-
ples contra a violência da dominação 
branca. O trabalho compulsório e 

RESISTÊNCIA negra no Brasil
excessivo, as precárias condições de 
subsistência, a degradação e o contro-
le constante a que estavam submeti-
dos predispunham os escravos à eva-
são, facilitada pela grande extensão de 
terras sem ocupação efetiva no país.

Os quilombos surgiram e cres-
ceram em desafio aberto à sociedade 
e à autoridade colonial. Entre todos 
os quilombos do período colonial, os 
maiores e mais afamados foram os da 
região de Palmares, no sul da capita-
nia de Pernambuco (hoje, norte de 
Alagoas). O quilombo de Palmares 
surgiu por voltada de 1602. Lá, che-
garam a reunir, segundo estimativas, 
mais de vinte mil pessoas. Dos líderes 
que passaram por Palmares, o mais 

conhecido foi Zumbi. A história o 
transformou de subversivo, à época, 
a, hoje, ídolo nacional.

Outra forma de resistência, cria-
da ainda naquele tempo, foi por meio 
da via cultural de escravos-negros. 
Na religião, na música, na dança, na 
alimentação e na língua, temos a in-
fluência negra, apesar da repressão 
que sofreram as suas manifestações 
culturais mais cotidianas.

Aos negros, como explica a pro-
fessora Azoilda Loretto da Trindade 
– grande pesquisadora das relações 
raciais na educação, que nos deixou 
em setembro de 2015 –, foi delegado 
um papel secundário na historiografia 
oficial, fazendo com que todo o legado 
afro-brasileiro também fosse negado.

Foi o NEGRO quem colonizou o Brasil

Azoilda Loretto da Trindade, professora, pesquisadora e ativista negra. Falecida em 2015, a militante é 
considerada uma das maiores referências teóricas da reeducação das relações étnico-raciais no Brasil.

cApA
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Monumento erguido em Redenção, no Ceará, que recebe esse nome por ter sido a primeira cidade 
brasileira a libertar todos os seus escravos. 
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“A verdade é que a pele, o cabelo, 
o sangue, o corpo todo, trazem uma 
informação, e o modo africano de 
ser, viver, conhecer e saber perpassa 
toda a cultura nacional”, atesta Azoil-
da, no trabalho “A herança africana 
está em toda parte”.

São exemplos da herança cul-
tural negra no Brasil: samba, afoxé, 
maracatu, congada, lundu e capoeira, 
elementos que permanecem vivos até 
os dias atuais.

Algumas divindades religiosas 
africanas ligadas às forças da nature-
za ou a fatos do dia a dia foram apro-
ximadas a personagens do catolicis-
mo. Por exemplo, Iemanjá, que para 
alguns grupos étnicos africanos é a 
deusa das águas, no Brasil foi repre-
sentada por Nossa Senhora. Xangô, 
o senhor dos raios e tempestades, foi 
representado por São Jerônimo.

Há a difusão da influência africa-
na na alimentação. São exemplos culi-
nários da influência africana o vatapá, 
acarajé, pamonha, mugunzá, caruru, 
quiabo e chuchu. Temperos também 
foram trazidos da África, como a pi-
menta, o leite de coco e o azeite de 
dendê.

Historiadores como João José 
Reis chegaram a afirmar que foram 
os africanos saídos do continente que 
trouxeram características como oti-
mismo, coragem, musicalidade,  ou-
sadia, estética e política para a cha-
mada civilização ocidental.

São exemplos da 
herança cultural negra 
no Brasil: samba, afoxé, 
maracatu, congada, 
lundu e capoeira, 
elementos que 
permanecem vivos até 
os dias atuais.

Chegou um momento em que a 
escravidão não era mais sustentável 
para a economia. E foi, por esse mo-
tivo, e não por manifestações huma-
nitárias, como coloca a historiadora 
Ninivia Campos, que fizeram com que 
o sistema capitalista desenhasse o fim 
do escravismo no Brasil.

Era necessário o trabalho assala-
riado para a formação de um merca-
do consumidor dos produtos indus-
trializados. A Inglaterra, polo central 
de desenvolvimento da Revolução 
Industrial, estimulava a migração do 
sistema mercantilista para o indus-
trial. As colônias inglesas, localizadas 
nas Antilhas, não mais utilizavam a 
mão de obra escrava; assim, o açúcar 
produzido se tornava mais caro que 
o brasileiro, que era beneficiado pela 
manutenção do escravismo, o que 
prejudicava os interesses ingleses.

Entre 1840 e 1889 – Segundo 
Reinado –, a cafeicultura se desenvol-
veu em grande escala; seu cultivo era 
marcado pelo sistema de “plantation”: 
latifúndio, monocultura, mão de obra 
escrava e produção para exportação.

Em 1831, devido a ameaças exter-
nas, principalmente da Inglaterra, foi 
editada a Lei Feijó, proibindo o tráfico 
negreiro no Brasil. De fato, esta lei não 

MOVIMENTO Abolicionista

teve efetividade, o que deu origem à 
expressão “para inglês ver”. Na tenta-
tiva de buscar efetividade, em 1845, 
os ingleses criaram um tratado – Bill 
Aberdeen – que autorizava o apresa-
mento de navios brasileiros que esti-
vessem transportando escravos.

Foi então que, em 1850, o tráfi-
co negreiro foi extinto no Brasil por 
meio da Lei Eusébio de Queiroz, que, 
na verdade, era uma simples reedição 
da Lei Feijó, a qual não produziu os 
efeitos esperados. Aliada à Lei Eusébio 
de Queiroz, foi publicada, em 1854, a 
Lei Nabuco de Araújo, que combina-
va pesadas sanções aos traficantes de 
escravos.

Em 1850, a Lei de Terras regulari-
zou o regime de propriedade territo-
rial no Brasil. A partir dessa lei, houve 
a divisão de propriedades em duas ca-
tegorias: particulares e públicas. Dessa 
maneira, a aquisição de terras públicas 
só se concretizava por meio da com-
pra e venda; essa medida fez com que 
ficasse extinta a aquisição por posse 
e doação da Coroa. “Na prática, foi 
uma medida cautelar, dificultando a 
formação de pequenas propriedades, 
mantendo os trabalhadores livres sob 
a subordinação dos grandes proprie-
tários, dada à escassez de mão de obra 
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decorrente do fim do tráfico de escravos, e impossibi-
litando um eventual espaço para escravos livres desen-
volverem pequenas propriedades familiares”, destaca 
Ninivia.

Outras leis de caráter abolicionistas foram criadas 
até a efetiva proibição da escravidão. Lei Visconde Rio 
Branco, de 1871, conhecida como Lei do Ventre Livre; 
Lei Saraiva Cotegipe, de 1885, popularmente chamada 
de Lei dos Sexagenários; e, finalmente, Lei João Alfre-
do, de 1888, intitulada como Lei Áurea, que declarava 
extinta a escravidão no Brasil.

“Importante destacar que o Ceará foi o estado 
pioneiro na abolição, ocorrendo em 1884, o que só 
se tornou possível tendo em vista o número reduzido 
de escravos; as atividades econômicas desenvolvidas, 
como a pecuária, por exemplo; o alto custo da manu-
tenção do negro; o tráfico interprovincial de escravos 
e os movimentos abolicionistas, como o promovido 
pela Sociedade Cearense Libertadora, impulsionada 
por Manuel de Oliveira Paiva”, comenta a secretária de 
questões raciais da Fetamce.

A emancipação dos escravos ocorreu de maneira 
lenta e gradual, e foi marcada, no início, pela indeniza-
ção oferecida pelo governo aos senhores. Pode-se ob-
servar com a Lei do Ventre Livre, na qual o proprietário 
do escravo deveria criar os menores até que comple-
tassem oito anos, quando os entregaria ao Governo e 
receberia indenização; ou mantê-los-ia sob sua posse 
até completassem 21 anos, tempo este em que presta-
riam serviços aos senhores para compensar os gastos 
com sustento. Foi criado também um Fundo de Eman-
cipação, destinado a pagar os senhores pela libertação 
de um determinado número de escravos por província.

Porém, a situação do escravo continuou a mesma, 
não se falava em indenização aos negros, somente aos 
senhores. Apesar de movimentos liderados por aboli-
cionistas, não houve a integração social do ex-escravo. 
“A ideia de inferioridade do negro em relação ao bran-
co, como forma de justificar a escravidão, perdurou 
dando origem ao preconceito racial até os dias atuais”, 
afirma Ninivia Campos.

Marginalizados, os ex-escravos enfrentaram o de-
semprego, a falta de moradia, enfim, não havia progra-
mas que integrassem o negro à sociedade. Os reflexos 
dessa escravidão perduram até hoje. “Não há demo-
cracia racial, mas tolerância racial. Os negros, estatis-
ticamente, recebem menos que os brancos, não estão 
em grande número nas universidades e compõe gran-
de parte da população pobre brasileira. A escravidão 
continua sob outras estruturas”, finaliza a dirigente da 
Federação.

Representações 
da ESCRAVIDÃO 
no racismo de hoje

O racismo continua presente na 
realidade brasileira. Montado, sedi-
mentado e criado, ele perdura. “O 
racismo não é produto apenas de 
pensamentos científicos, tem uma 
consequência prática: a manutenção 
de hierarquias e a negação de opor-
tunidades para os grupos sociais vi-
timizados pela discriminação racial. 
Por isto, enquanto for mantida a atu-
al estrutura de poder, o racismo se 
mantém e se reinventa”, afirma Den-
nis de Oliveira, professor da Escola 
de Comunicação e Artes (ECA) e da 
Escola de Artes Ciências e Humani-
dades (EACH), da Universidade de 
São Paulo (USP).

A escravização de povos indí-
genas e populações africanas gerou 
marcas que ainda permeiam o imagi-
nário social, é o que afirma a profes-
sora da Universidade Federal da São 
Paulo (UNIFESP) e coordenadora do 
grupo de estudos “Diálogos Intercul-
turais”, no Instituto de Estudos Avan-
çados da USP, Sylvia Duarte Dantas.

“Além de estigmatizar a po-
pulação negra no mundo inteiro, 
excluindo-os e marginalizando-os, 
condenando-os à extrema pobreza 
e negando seus direitos como seres 
humanos, a escravidão continuou 
sendo, mesmo após a abolição, uma 
das responsáveis pelas desigualdades 
raciais preponderantes nos dias atu-
ais”, conclui Sylvia Duarte.

cApA
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MOVIMENTO negro 
e ações afirmativas

Protesto na USP, realizado em 2014, que demandou cotas nas universidades. 

A reversão desse quadro movimentou e movimenta orga-
nizações, associações e grupos do chamado Movimentos So-
ciais dos Negros (MSN), que têm papel importantíssimo no 
processo de implementação das ações afirmativas para a po-
pulação negra.

Os movimentos negros visam resgatar e garantir a cons-
trução de oportunidades iguais que primam pelo conhecimen-
to, para garantir direitos e valorização da história, da cultura e 
da identidade dos mesmos; isso direciona a população negra 
quanto às reivindicações, para que se integre, de fato, à socieda-
de, usufruindo dos mesmos direitos enquanto cidadãos.

As ações afirmativas são políticas públicas e privadas utili-
zadas para corrigir as desigualdades sociais, raciais e econômi-
cas realizadas no passado ou no presente. Já foram implantadas 
em países como Colômbia, África do Sul e China.

Essas medidas têm como objetivo combater as discrimi-
nações de qualquer origem (etnia, raça, religião, gênero etc.), 
aumentando a participação desses grupos nos demais ramos da 
sociedade, como educação, emprego, para adquirir bens mate-
riais, saúde etc.

No Brasil, as primeiras ações afirmativas datam da déca-
da de 1980, conforme Azoilda da Trindade. Em 1983, foi cria-
do um projeto de Lei (nº 
1.332) que propunha ações 
compensatórias para a po-
pulação negra; entretanto, 
o projeto não foi aprovado 
pelo Congresso Nacional 
(somente a partir de 2001 
foram aprovadas políticas 
públicas para a população 
negra).
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Perspectivas
Em 1989, foi instituída no Brasil 

a Lei 7716/89, que definiu o racismo 
como crime inafiançável e imprescri-
tível. Ao longo dos anos, houve mo-
dificações que ampliaram as possibi-
lidades de enquadramento na prática 
criminosa.

Atualmente, encontra-se em 
processo de tramitação na Câmara 
dos Deputados um projeto que pre-
tende instituir uma nova lei contra o 
racismo. A nova lei prevê que tanto a 
injúria quanto a apologia ao racismo  
devem ser enquadradas como discri-
minação resultante de preconceito 
de raça, cor, religião, sexo, aparên-
cia, condição social, descendência, 
origem nacional ou étnica, idade ou 
condição de pessoa com deficiência, 
com pena de reclusão de um a três 
anos, passível de acréscimo de um 
terço.

A criação de leis, o seu cumpri-
mento, a conscientização da popula-
ção negra e não negra, assim como a 
grande discussão em torno do tema 
e o reconhecimento de que há racis-
mo no país, são grandes avanços. “O 
racismo é uma prática socialmen-
te criada e, portanto, pode ser so-
cialmente desconstruída”, completa 
Dennis Oliveira.

Além disso, a atenção à hierar-
quização da sociedade, tendo em vis-
ta as relações de emprego, os índices 
de mortalidade e o modo como os 
negros são retratados na mídia, deve 
ser levada em consideração nesse 
combate. “Se entendermos que o ra-
cismo anti-negro é tanto uma forma 
de dominação como uma ideologia, 
talvez possa ser superado, ao menos 
no Brasil, num futuro longínquo. 
Muitos estão lutando por isso”, con-
clui Sylva.
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Para o sociólogo Florestan Fer-
nandes, ainda haveríamos de reali-
zar uma Segunda Abolição, que teve 
início “quando o negro começou a se 
converter em trabalhador livre”, mas 
que só terminará “quando ele tiver 
suprimido, pelo esforço e pelos fru-
tos do próprio trabalho, as fronteiras 
que separam os homens livres na so-
ciedade de classes”.

Isso ainda não veio a se realizar 
inteiramente no Brasil, como po-
demos perceber a partir das várias  
informações que colhemos nessa 
reportagem sobre as desigualdades 
raciais e sobre as disparidades de ní-
veis de emprego e qualidade de vida 
dos afrodescendentes, em relação ao 
restante da população.

A homossexualidade (caracterizada pela figura do homossexual, que 
é aquele que sente atração física, estética e/ou emocional por outro ser do 
mesmo sexo ou gênero) sempre foi um comportamento comum, sempre 
acompanhou a humanidade desde os seus primórdios; é, inclusive, bastan-
te difícil precisar, com exatidão, a primeira referência história ou literária 
acerca do comportamento. Todavia, sabe-se que em praticamente todas as 
civilizações, antigas e contemporâneas, ela esteve presente, sendo variável, 
porém, a sua recepção.

A verdade é que, no passado, ninguém saía dizendo por aí que fulano 
era gay, mesmo que fosse. Por milhares de anos, o amor entre pessoas do 
mesmo sexo era tão comum que não existia nem o conceito de homosse-
xualidade.

O sociólogo Florestan Fernandes, falecido 
em 1995, teve mais de cinquenta obras 
publicadas e transformou o pensamento 
social no país.

Pinturas gregas mostram que a homossexualidade não era nenhum tabu na 
Grécia Antiga 

Florestan 
Fernandes fala 
que é necessário 
uma segunda 
abolição

A saga dos 
homossexuais: 
do comportamento 
comum ao pecado

E há diversos registros do período “pré-histórico” que apontam a real 
possibilidade da existência de relacionamentos homoafetivos, a exemplo 
de pinturas rupestres, utensílios diversos, bem como corpos sepultados 
com indícios de práticas sexuais homossexuais e de transexualidade.

As mais variadas culturas, a exemplo dos sumérios, egípcios, gregos, 
romanos, bem como os povos da América pré-colombiana, África e Oce-
ania, também registraram a homossexualidade como fenômeno relativa-
mente comum, anotado na literatura e arte em geral.

Diversas personalidades históricas que atuaram na construção da 
civilização atual, nas artes, ciência, política, religião, filosofia etc, foram 
homossexuais ou fizeram em suas obras menções ao fenômeno.
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ALEXANDRE, O GRANDE
O conquistador Alexandre, o Grande (356-323 a.C.), também foi conquistado. Seu 
amante era Hefastião, seu braço direito e ocupante de um importante posto no 
Exército.

JÚLIO CÉSAR
O romano Suetônio escreveu em seu “As Vidas dos Doze Césares”, livro do século 2, 
sobre os hábitos dos governantes do fim da república e do começo do Império Roma-
no. Dos 12, só um deles, Cláudio, nunca teve relações homossexuais. O mais famoso 
foi Júlio César (100-44 a.C).

MARIA ANTONIETA
Segundo William Naphy, no livro “Born to Be Gay”, havia um “reconhecimento gene-
ralizado da bissexualidade” da rainha da França Maria Antonieta (1755-1793).

RICARDO CORAÇÃO DE LEÃO
As aventuras homossexuais do rei inglês Ricardo I (1157-1199) eram notórias na épo-
ca. Um de seus casos, quando ele ainda era duque de Aquitânia, foi com outro nobre, 
Filipe II, rei da França.

PERSONALIDADES do babado

Mas o que tornou a homossexualidade uma
prática vista como “antinatural” ou “errada”?

A expressão “homossexual” foi criada em 1848, pelo 
psicólogo alemão Karoly Maria Benkert. Sua definição 
para o termo é a seguinte: “Além do impulso sexual nor-
mal dos homens e das mulheres, a natureza, do seu modo 
soberano, dotou à nascença certos indivíduos masculinos 
e femininos do impulso homossexual (...). Esse impulso 
cria de antemão uma aversão direta ao sexo oposto”.

Mas mesmo sendo comum, a compreensão da ho-
mossexualidade foi historicamente prejudicada e influen-
ciada por valores desprovidos de senso científico, for-
temente baseados no achismo comum e em postulados 
religiosos, o que acabou por incentivar o surgimento de 
uma cultura de ódio em relação aos homossexuais, com 
reflexos na postura social e legal em relação aos LGBTs.

Anúncio publicado no Jornal O Globo em 13 de fevereiro de 1987.
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A peste gay

O surgimento da AIDS e sua 
disseminação predominantemen-
te, de início, entre os homossexu-
ais foi outro importante fator que 
contribuiu para a proliferação das 
ideologias homofóbicas, tanto que 
a doença fora alcunhada de “peste 
gay” e tratada como uma resposta 
divina ao comportamento homos-
sexual.

Porém, a marca em torno da 
doença permitiu à sociedade “des-
cobrir” um universo sexual oculto 
numa época em que já tinha gran-
de importância os meios de comu-
nicação de massa, os anos 1970 e 
1980. Houve, de fato, um impacto 
na construção da sexualidade na 
cultura brasileira da época e per-
mitiu, finalmente, que grupos de 
defesa de direitos se organizassem 
em resposta à epidemia por par-
te das organizações estatais que 
não conseguiam dar conta sobre 
a complexidade do problema e 
enfrentá-lo sem agredir os grupos 
impactados pela doença. Assim, 
surgem, neste contexto sombrio, as 
organizações não governamentais 
(ONGs), que produzem uma res-
posta intersetorial não restrita à 
chamada “área da saúde” nem ao 
campo de abrangência da ação do 
Estado, isto é, propondo-se o en-
volvimento ativo da comunidade e 
a luta pela garantia de maior igual-
dade e cidadania.

O Pecado
Juridicamente, o tratamento 

dado à homoafetividade variou no 
tempo. As primeiras proibições de 
cunho religioso, numa época em 
que o poder político e o religioso se 
confundiam, foram as primeiras ma-
nifestações de homofobia, motivadas 
por questões diversas, como a sanitá-
ria, a exemplo do que ocorre, como 
apontam diversos analistas, com as 
normas bíblicas. A condenação ao 
povo de Sodoma e Gomorra, por 
exemplo, é uma importante alegoria 
da violência com a qual foi tratada 
a população LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais) 
ao longo de centenas de anos.

Conforme Rafael Fernandes, 
secretário LGBT da Fetamce, cabe, 
aliás, ressaltar o papel que tem a reli-
gião na construção de valores acerca 
da homoafetividade e da sua conde-
nação, tendo em vista que seu caráter 
de instituição de controle social mo-
tivou e ainda motiva a repressão aos 
homossexuais em diversos países e 
setores da sociedade.

A historiografia conta que a che-
gada dos colonizadores europeus 
à América, África, Ásia e Oceania 
trouxe consigo os valores cristãos que 
reprimiam duramente a homossexu-
alidade, a qual era recorrente entre 
as sociedades do novo mundo.  Isso 
motivou um grande choque cultural, 
que culminou com a aniquilação qua-
se completa dos povos e costumes na-
tivos, com a subsequente implantação 
das regras morais e jurídicas europeias.

Assim, diversas legislações pas-
saram a condenar severamente as 
práticas homossexuais. Embora a 
maioria dos países não o faça mais, a 
discriminação prevalece, apontando 
para a necessidade da ação do Estado 
outrora condenador como promotor 
da cidadania e segurança LGBT.

No Brasil, desde o início da colo-
nização portuguesa, a homossexuali-

dade encontrava-se proibida, sendo 
os anais das visitações do Santo Ofí-
cio importantes subsídios históricos 
que demonstram tal posicionamen-
to. Em 1707, porém, a Constituição 
do Arcebispado da Bahia deixou de 
punir a prática de sexo entre homens, 
seguida pelo Código Criminal de 
1830, que aboliu o delito de sodomia.

A Doença
O segundo grande estigma im-

posto aos homossexuais foi serem 
considerados por muitos como do-
entes.

A orientação sexual como gay 
ou lésbica era classificada como caso 
de saúde pública, como um distúrbio 
mental. Isso só foi derrubado porque 
os mesmos cientistas que queriam 
taxar o homossexual como doente 
nunca conseguiram uma comprova-
ção clínica. Com a falta desta com-
probação, a Associação Americana de 
Psiquiatria retirou a opção sexual da 
lista de transtornos mentais em 1973.

Mas só a partir de 1990, a homos-
sexualidade foi retirada do cadastro 
internacional de doenças da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS). Cin-
co anos antes, o Conselho Federal de 
Psicologia do Brasil já não a tratava 
como distúrbio mental e, em 1999, 
emitiu normas regulamentares proi-
bindo a oferta de tratamentos contra 
a homossexualidade que, por não ser 
doença, não estava sujeita a trata-
mento ou cura.

Mesmo assim, apesar desta reso-
lução internacional, cada país e cultu-
ra trata a questão da homossexualida-
de de maneira diferente. Para Rafael 
Fernandes, o desafio continua nas cul-
turas de rejeição ao direito de opção 
sexual, em que o preconceito é levado, 
inclusive, à condenação penal.

Em 1989, a revista 
Veja deu uma 
capa que provocou 
uma barulhenta 
polêmica. A 
capa da Veja 
estampava Cazuza 
na etapa final 
com a seguinte 
chamada: agonia 
em praça pública e 
ajudava a reforçar 
a associação da 
doença à dita 
praga gay.
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Com o passar dos anos, rompeu-
-se parcialmente o véu de obscuran-
tismo que rondava as discussões sobre 
sexualidade, diante da necessidade de 
melhor compreendê-la como aspecto 
natural da vida do ser humano, aí in-
clusas as manifestações de afetividade 
entre indivíduos do mesmo sexo. Os 
primeiros estudos de caráter científico 
favoreceram o conhecimento efetivo 
e a quebra de tabus sobre a homoa-
fetividade; isto desfez o arcabouço de 
mitos, muitas vezes associados à reli-
giosidade, que se constituíam como 
“conhecimento” acerca do tema.

Ainda, os movimentos do “amor 
livre” e liberdade sexual, notoriamen-
te influenciados por escritores e filó-
sofos homossexuais ocorridos a partir 
da década de 1960, contribuíram para 
a organização do movimento LGBT 
no sentido de promover suas reivin-
dicações e direitos, historicamente ne-
gados nas sociedades ocidentais.

Como entender a homoafetividade como 
aspecto natural da vida do ser humano?

Só em 2014 a TV Globo exibiu o primeiro 
beijo gay entre homens. Na novela Amor 
à Vida, os atores Mateus Solano e Thiago 
Fragoso só conseguiram se beijar no 
último capítulo, uma prova do grande 
drama vivido pelos homossexuais: o 
direito de amar 

Foto: A Vénus de Willendorf é uma estatueta com 11,1 cm (4 3/8 polegadas) de altura representando estilisticamente uma mulher, descoberta no sítio arqueológico do 
paleolítico situado perto de Willendorf, na Áustria, c. de 2500 a 2000 a.C. Alguns sugerem que a corpulência representa um elevado posto social da mulher numa sociedade 
caçadora-recolectora e que, além da óbvia referência à fertilidade, a imagem podia ser também um símbolo de segurança, de sucesso e de bem-estar
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Hoje, fala-se muito em luta feminista e protagonis-
mo da mulher na sociedade, mas o papel proeminente 
da mulher na sociedade não é uma absoluta novidade. 
Na Pré-História, a figura feminina tinha um enorme peso 
nas sociedades de todo o mundo. “Não eram socieda-
des matriarcais e sim matricêntricas”, diz Rose Muraro. 
“A mulher não dominava, mas as sociedades eram cen-
tradas nela por causa da fertilidade”. Hoje parece óbvio 
afirmar que uma mulher não pode engravidar sozinha, 
mas há milhares de anos homens e mulheres simples-
mente ignoravam o mecanismo da concepção. Assim, 
pela sua inexplicável habilidade de procriar, mulheres 
eram elevadas à categoria de divindades. Os vestígios 
paleolíticos de estatuetas femininas, assim como as 
pinturas e objetos encontrados em cavernas desse perí-
odo, revelam uma forma de religião em que o feminino 
ocupava um lugar primordial. 

Ou seja, o ser humano habita o planeta há mais 

de dois milhões de anos, e por três quartos des-
se tempo vivemos, basicamente, liderados pelas 
mulheres, personagens centrais. Neste período, 
havia uma liberdade sexual maior e, por esse 
motivo, tínhamos poucas guerras para a 
conquista de territórios.

Mas não é preciso ir tão longe. Há 
exemplos mais recentes da influência fe-
minina na sociedade. Escrituras datadas 
de 1148 mostram que no sul da Índia, no 
estado de Karnataka, mulheres administra-
vam vilarejos e cidades, além de liderar insti-
tuições religiosas. “Elas gozavam dos mesmos 
direitos que hoje são reservados aos homens”, 
diz a historiadora indiana Jyotsna Kamat, da 
Universidade de Karnataka. Os mesmos direitos 
pelos quais as feministas ocuparam as ruas de várias 
cidades pelo mundo hoje em dia.

Da era matriarcal à demanda 
por emancipação feminina

A rebelião de Stonewall, ocorri-
da em 28 de junho de 1969, em Nova 
York, é considerada um marco na 
história do movimento LGBT, tendo 
sido provavelmente a primeira expe-
riência de enfrentamento da comuni-
dade homossexual contra a repressão 
e o preconceito praticado pela polícia 
norte-americana. A data tornou-se, 
desde então, dia do orgulho gay.

A construção dos direitos huma-
nos a partir do pós II Guerra Mundial 
trouxe a ideia de universalização de 
tais garantias. Assim, qualquer ser hu-
mano, apenas pelo fato de sê-lo, já seria 
sujeito de direitos e proteção, o que foi 
de fundamental importância na luta 
pelos direitos dos homossexuais, prati-
camente desconsiderados como pesso-
as pelo Direito de diversos países.

“As legislações democráticas, ba-
seadas na ideia de igualdade, trou-
xeram as garantias para nós gays, 
lésbicas, bissexuais, travestis e tran-

sexuais, como a união civil e casa-
mento para pessoas do mesmo sexo, 
direito à cirurgia de transgenitaliza-
ção e registro civil com o nome so-
cial de transexuais e travestis, bem 
como criminalização da homofobia”, 
explica o diretor da Fetamce, Rafael 
Fernandes. Para ele, entretanto, per-
manece hoje a rejeição social,  uma 
triste realidade a ser combatida.
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Mas de onde surgiu o machismo 
e seus efeitos, que são a desigualdade 
entre os gêneros, a violência contra a 
mulher e o tal feminicídio?

Uma possível explicação está na 
mudança de percepção sobre os me-
canismos da reprodução. Quando os 
homens abandonaram a caça e pas-
saram a domesticar animais, há oito 
mil anos, perceberam – pela obser-
vação do comportamento dos bichos 
– o papel do macho na procriação. 
“Entre os celtas, o Sol, antes uma po-
tência feminina, torna-se deus-Sol, 
substituindo a deusa primitiva, rele-
gada à categoria de astro frio e estéril, 
a Lua”, escreveu a sexóloga Regina 
Navarro Lins em seu “A Cama na Va-
randa”, que narra a evolução históri-
ca dos relacionamentos sexuais. Um 
processo parecido ocorreu em mui-
tas sociedades.

Foi no decorrer do neolítico que, 
em algum momento, o homem come-
çou a dominar a sua função biológica 
reprodutora. Apareceram, então, os 
casamentos em que a mulher se tor-
nava propriedade do homem. Com 
as lutas por conquista de territórios 
e terras férteis para o plantio, come-
çaram a surgir as primeiras aldeias, 
depois as cidades, cidades-estados, 
Estados, Impérios, e assim sucessi-
vamente, o que deu o surgimento 
de sociedades patriarcais, em que 
predomina a lei do mais forte. Nesse 

Sexóloga Regina Navarro

Contra o machismo, homens assumem 
bandeira que não é só das mulheres 
em campanha 
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Surgimento do patriarcalismo e, 
consequentemente, do machismo

contexto, quanto maior o número de 
filhos, mais soldados e mão de obra 
para arar as terras, já as mulheres são 
reduzidas ao âmbito doméstico. Nas 
primeiras civilizações, a criação do 
mundo era atribuída a uma deusa-
-mãe, sem auxílio de ninguém.

O filósofo alemão Friedrich 
Engels, no clássico “A Origem da 
Família, da Propriedade Privada e 
do Estado”, explica que tal contexto 
surge com o advento da propriedade 
privada, que cria a preocupação com 
a herança. As terras seriam passadas 
para os filhos desde que houvesse a 
certeza de que eles tinham os mes-
mos genes que o pai. E, na ausência 
de testes de DNA, o jeito foi instituir 
a monogamia e manter a posse so-
bre a esposa para que os patriarcas 
ficassem seguros quanto à sua des-
cendência.

Surge, nesse contexto, o que o 
filósofo Gilles Lipovetsky descreve 
em sua obra como “a mulher depre-
ciada”, no livro “A terceira mulher”. E, 
basicamente, essa ideia fez com que a 
crença na inferioridade feminina im-
perasse por centenas de anos.

Tudo isso criou uma herança cul-
tural que excluiu as mulheres da vida 
pública. Um exemplo clássico foi a 
bruxaria, que marcou a Idade Média. 
As bruxas eram mulheres que co-
nheciam as propriedades das ervas e 
atuavam como curandeiras. Ao fazer 
pessoas sararem, tais mulheres desa-
fiavam o universo da salvação restri-
to à Igreja.

Em “Inventando o Sexo”, o pes-
quisador Thomas Laqueur mostra 
como estas visões de interiorização 
da mulher são construídas desde a 
antiguidade até Freud. Ele expõe que 
a sociedade, a política, a religião e a 
filosofia interferiram no rebaixamen-
to do gênero feminino e sustentaram 
o modo de vida patriarcal.

Toda essa construção social, cul-
tural, econômica, “científica” ou mes-
mo religiosa em torno da inferiorida-
de da mulher produziu diversos tipos 
de violência, desde o assédio verbal 
até a morte, além da violência inten-
cional contra a mulher. A verdade é 
que o patriarcalismo, que resiste até 
hoje em muitas nações, coloca os cri-
mes contra as mulheres como natu-
rais, justificados de forma diversa em 
muitos países.

Segundo a Organização das Na-
ções Unidas (ONU), 7 em cada 10 
mulheres no mundo já foram ou se-
rão violentadas em algum momento 
da vida.

Por ser propriedade do homem, 
qualquer ação fora da curva, por parte 
da mulher, causa uma previsível ma-
nifestação violenta, comprovada nos 
dados da OMS: 35% de todos os as-
sassinatos de mulheres no mundo são 
cometidos por um parceiro íntimo.
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Alguns efeitos da 
VIOLÊNCIA gerada 
pelo patriarcalismo
no mundo
em favor dos direitos e da liberdade 
de mulheres e meninas em todo o 
mundo”, afirma a porta-voz da insti-
tuição, Nadine Gasman.

O quadro é desconcertante: se-
gundo dados das Nações Unidas, 
70% de todas as mulheres do mundo 
já sofreram ou sofrerão algum tipo 
de violência em, pelo menos, um mo-
mento de suas vidas – independente 
de nacionalidade, cultura, religião ou 
condição social.

No Paquistão, existe, inclusive, 
um termo usado para aquelas que 
têm rostos desfigurados por ácido: 
“crimes de cozinha”. Também neste 
país, é comum que tais vítimas sejam 
mortas em praça pública por macha-
dadas. Contexto comum também na 
maior parte da África Subsaariana, no 
Oriente Médio, assim como na Ásia.

Pior, mais de 100 milhões de me-
ninas poderão ser vítimas de casa-
mentos forçados durante a próxima 
década, segundo estudo do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância e 
Juventude (UNICEF).

Estes casamentos ocorrem em 
todo o mundo, mas são mais comuns 
no Sul da Ásia Subsaariana e em zo-
nas da África Subasiariana, atingindo 
65% de meninas em Bangladesh, 48%  
na Índia  e 76% no Níger, por exem-
plo.

As menores casadas têm pouca 
ou nenhuma escolaridade e, portan-
to, poucas oportunidades de educa-
ção, limitando sua capacidade para 
ingressar no mercado de trabalho e 
ter um rendimento independente.

O casamento arranjado costuma 
ocorrer por “proteção da virgindade”, 
“honra da família”, além de “proteção 
e segurança econômica” – sendo a po-
breza um dos principais fatores. Mui-
tas vezes, as mulheres são trocadas por 
animais (como camelos) e dívidas.

Embora ocorra em vários países, 
principalmente no continente afri-
cano, a mutilação genital feminina 
(FGM, na sigla em inglês) não é con-
siderada internacionalmente como 
algo legítimo, por ser muito violenta 
e agredir os direitos sexuais das mu-
lheres. Porém, mesmo ilegal, é pra-
ticada em diversos países, como no 
Egito, e é perpetuada por grupos que 
seguem determinadas culturas e re-
ligiões. É uma prática exercida pelas 
próprias famílias, como avós e mães.

Mais de 135 milhões de meninas 
e mulheres vivas já foram cortadas 
nos 29 países da África e Oriente 
Médio, onde a prática está concen-
trada. A ONU estima que até 2030 
mais de 86 milhões de meninas ainda 
serão mutiladas. Em média, seis mil 
mulheres por dia sofrem mutilação 
genital. Foi por isso que no dia 18 de 
dezembro de 1979 a Assembleia Ge-
ral das Nações Unidas adotava a Ce-
daw (Convenção para a Eliminação 
de todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher), em meio à década 
dedicada ao sexo feminino.

Em alguns países, como a Somá-
lia, a incidência de mulheres que so-
frem mutilação é de 99%. A média de 
idade varia de um local ao outro, mas 
pode ocorrer logo após o nascimento.

Especialmente em países em que 
o Estado ou religião determina o lu-
gar ou o não lugar da mulher, são co-
muns os “crimes de honra”, isto é, os 
assassinatos de meninas ou mulheres 
a mando da própria família, por algu-
ma suspeita ou caso de transgressão 
sexual (quebra de regras e/ou tabus) 
ou de comportamento, tais como 
adultério, relações sexuais ou gravi-
dez fora do casamento – ou mesmo 
se a mulher for estuprada.

O crime é praticado para não 
“manchar o nome da família”. A ONU 
estima que, no mínimo, cinco mil 
mulheres são mortas por crimes de 
honra no mundo por ano. Os assas-
sinatos ocorrem de diversas formas, 
como por armas de fogo, facadas e 
estrangulamentos; também sendo co-
mum que as mulheres sejam mortas 
queimadas, apedrejadas, obrigadas a 
tomar venenos e jogadas pela janela.

“Nascer mulher tem definido a 
vida e a existência social do gênero 
feminino. Por isso, a ONU Mulheres 
trabalha e coloca todo o seu esforço 
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“A violência contra mulheres é 
uma construção social e resultado da 
desigualdade de força nas relações 
de poder entre homens e mulheres e 
reproduzida pela sociedade. Foi pre-
ciso realizar revoltas sociais para co-
meçar a mudar essa situação”, atesta a 
secretária da mulher trabalhadora da 
Fetamce, Sheila Gonçalves.

Sendo assim, o feminismo, que 
se define como a luta pelo aprimo-
ramento e pela ampliação do papel 
e dos direitos das mulheres na socie-
dade, tem origem no ano de 1848, na 
convenção dos direitos da mulher em 
Nova Iorque. Este movimento adqui-
re cunho reivindicatório por ocasião 
das grandes revoluções, como explica 
a historiografia comum. As conquis-
tas da Revolução Francesa, que tinha 
como lema Igualdade, Liberdade e 
Fraternidade, foram reivindicadas 
pelas feministas porque elas acredita-
vam que os direitos sociais e políticos 
adquiridos a partir das revoluções 
deveriam se estender a elas enquanto 

cidadãs. Algumas conquistas podem 
ser registradas como consequência 
da participação da mulher nesta re-
volução, um exemplo é o divórcio.

Conquistar a igualdade de direitos 
entre homens e mulheres, entretanto, 
ganha mais força durante a Revolução 
Industrial, quando a mulher assume 
postos de trabalho e é explorada por 
assumir uma dupla jornada de traba-
lho, dentro e fora de casa.

“Cansadas de tanta opressão, al-
gumas corajosas mulheres resolve-
ram sair à rua e lutar por mais dig-
nidade”, lembra Sheila. Porém, tais 
protestos só se fortaleceram a partir 
da década de 1960, quando a publi-
cação do livro “O Segundo Sexo”, de 
Simone de Beauvoir, viria influenciar 
os movimentos feministas na medida 
em que mostrava que a hierarquiza-
ção dos sexos é uma construção so-
cial, e não uma questão biológica.

Entre os marcos sociais deste pe-
ríodo, está, também, o surgimento da 
pílula anticoncepcional, na qual as 

mulheres conquistaram liberdade se-
xual. Antes, as relações eram estrita-
mente monogâmicas e voltadas para 
o casamento.

É nesse período que o episódio 
conhecido com Bra-Burning, ou em 
português: ‘a queima dos sutiãs’, acon-
tece. Este foi um protesto com cerca 
de 400 ativistas do WLM (Women’s 
Liberation Movement – Movimento 
de Liberação Feminina) na realização 
do concurso de Miss América em 7 de 
setembro de 1968, em Atlantic City, 
EUA. O objetivo foi acabar com a ex-
ploração comercial realizada contra 

FOI PRECISO queimar os sutiãs

Mulheres com uma ideia 
na cabeça e sutiãs em 
mãos, a queima, dos 
valores machistas.
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Cansadas de tanta 
opressão, algumas 
corajosas mulheres 
resolveram sair à 
rua e lutar por mais 
dignidade.
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Daqueles anos nebulosos para o 
século 21, de propriedade a mulher 
passou a ser proprietária. Cerca de 
70% das pequenas empresas brasilei-
ras são administradas por mulheres. 
Em países como a Suécia, elas ocu-
pam 45% dos cargos parlamentares. 
No Brasil, o poder político ainda é 
uma conquista recente. Mesmo be-
neficiadas pela lei que determina que 
30% das candidaturas partidárias de-
vem ser preenchidas por mulheres, 
apenas 9% ocupam dos mandatos 
parlamentares.

O relatório Engendering Deve-
lopment (“Dando Gênero ao Desen-
volvimento”), lançado em 2002 pelo 
Banco Mundial, afirma que os países 
em que a igualdade de gênero na po-

lítica é menor “pagam um preço alto 
no que diz respeito à sua habilidade 
de desenvolvimento e redução de po-
breza”. Ou seja: países mais machistas 
são mais pobres.

Mas, há muito ainda por lutar, 
conforme Luzinete Simões Minella, 
professora do programa de Pós-Gra-
duação em Ciências Humanas da 
Universidade Federal de Santa Cata-
rina (UFSC). A grande questão atual 
na luta por direitos é a conscientiza-
ção sobre os preconceitos: “A misogi-
nia, por exemplo, é muito maior que 
um simples preconceito, é o ódio ao 
sexo feminino. Essa forma de pensar 
alimenta a ideia de alguns estereó-
tipos e impede mais conquistas das 
mulheres”, afirma.

De propriedade a proprietáriaas mulheres. As ativistas se aproveita-
ram do concurso de beleza, pois pos-
suía uma visão arbitrária e opressiva 
em relação às mulheres. Assim, elas 
colocaram no chão do espaço sutiãs, 
sapatos de salto alto, cílios postiços, 
sprays de laquê, maquiagens, revistas, 
espartilhos, cintas e outros objetos 
que simbolizavam a beleza feminina. 
Esse episódio marcou toda a luta fe-
minista que sucedeu o movimento.

No Brasil, a autora Céli Regina 
Pinto, no livro “Breve história do fe-
minismo no Brasil”, descreve duas fa-
ses do movimento no país: “feminis-
mo bem-comportado” e “feminismo 
mal-comportado”.

Na primeira fase, entre o final de 
século 19 até o início do século 20, 
em 1932, as mulheres conquistam 
o direito de votar. A bióloga Bertha 
Lutz é a principal articuladora femi-
nista do período.

A segunda fase, entendida como 
“mal-comportada”, foi marcada por 
mobilizações contra a ditadura, quan-
do muitas mulheres brasileiras foram 
exiladas. Nesse período, as mulheres 
tiveram uma participação efetiva nas 
lutas pela democracia, mobilizadas 
para as causas gerais (fim da dita-
dura) e para causas específicas (pelo 
combate à violência doméstica, pela 
construção de creches para os filhos 
das trabalhadoras e pelo direito ao 
aborto).

Ao longo da segunda metade do 
século 20, as mulheres vão acumu-
lando direitos. O compromisso dos 
movimentos feministas é pôr fim à 
dominação masculina e à estrutura 
patriarcal. “Isso vem dando certo, 
em alguma medida, já as mudanças 
não são tão rápidas e os processos 
de resistência em todo o mundo ain-
da são grandes, sobretudo por conta 
de preceitos econômicos, culturais e 
religiosos de muitos países que con-
tinuam compreendendo a mulher 
como uma coisa”, avalia a diretora de 
mulheres da Fetamce.
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Sheila 
Gonçalves,  
secretária de 
mulheres da 
Fetamce. 

“A violência contra 
mulheres é uma 
construção social 
e resultado da 
desigualdade 
de força nas 
relações de poder 
entre homens 
e mulheres e 
reproduzida na 
sociedade”, diz 
Sheila Gonçalves. 
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Brasil é o 8º país entre os que mais 
matam jovens em situações de violência

POR QUE 
ESTAMOS 
MATANDO 
NOSSOS
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ortaleza, noite de 29 de 
agosto de 2015, Malcon Jo-
nas do Nascimento Lima 

é assassinado com três tiros na rua 
Fonseca Lobo, no bairro Aldeota.

De acordo com o relatório da Pe-
rícia Forense do Ceará (PEFOCE), 
o crime aconteceu às 18h30 daquele 
sábado, mas o corpo foi encaminha-
do ao órgão apenas às 05h45 do dia 
seguinte (30 de agosto).

Coincidentemente, o jovem as-
sassinado era filho do presidente da 
Central Única das Favelas (CUFA), 
Preto Zezé das Quadras, como gos-
ta de ser chamado. O militante tem 
grande atuação no combate ao exter-
mínio da juventude, mas perdeu essa 
batalha dentro de casa.

O próprio Preto Zezé, em depoi-
mento em uma rede social, falou so-
bre a situação: “Lógico que fico a me 
perguntar como eu não consegui te 
proteger de tudo e todos. Da covar-
dia, da insanidade e da loucura das 
ruas da nossa cidade. Mas na vida 
todos fazemos escolhas e as escolhas 
fazem a gente. Hoje em oração, con-
versaremos somente eu e você, sem 
os medos, os conflitos, as dúvidas, 
será uma conversa de amor, de afeto, 
de carinho, será uma conversa com o 
coração”, disse.

A verdade é que o presidente da 
CUFA é, no entanto, somente mais 
um pai refém da cruel realidade en-
frentada por nossa sociedade, quan-
do tratamos do tema juventude e 
violência.

O Brasil é o 8º país entre os que 
mais matam jovens em situações de 
violência, de acordo com o estudo 
“Mapa da violência 2015”. Na faixa de 
0 a 17 anos de idade, morreram ví-
timas de homicídio 1.127 crianças e 
adolescentes brancos e 4.064 negros; 
703 dos brancos (62,4%) e 2.737 dos 
negros (67,3%) tinham 16 e 17 anos 
de idade; no conjunto da população 
de 0 a 17 anos de idade, a taxa de ho-
micídios de brancos foi de 16,0 por 
100 mil e a de negros, 17,0 por 100 
mil.

O índice de vitimização negra, 
a cor da pele do jovem Jonas, foi de 
5,7%, isto é, proporcionalmente ao 
tamanho das respectivas popula-
ções, morreram 5,7% mais negros 
que brancos; mas quando se foca nos 
adolescentes de 16 e 17 anos, objeto 
da atual controvérsia, a taxa de homi-
cídios de brancos foi de 24,2 por 100 
mil. Já a taxa de adolescentes negros 
foi de 66,3 em 100 mil. A vitimização, 
neste caso, foi de 173,6%. Proporcio-
nalmente, morreram quase três vezes 
mais negros que brancos.

Cor dos 
homicídios

“A queda no número de ho-
micídios da população branca e o 
aumento no número de vítimas na 
população negra são assustadores e 
nos fazem ver que a juventude morre 
bastante no país, mas esta juventu-
de é a negra, que está passando por 
um processo de extermínio”, destaca 
Nadja Carneiro, secretária de juven-
tude da Fetamce.

Essa tendência se observa tanto 
para o conjunto da população quanto 
para a população jovem, como vere-
mos a seguir. Efetivamente, entre os 
brancos, no conjunto da população, o 
número de vítimas diminui de 19.846 
em 2002 para 14.928 em 2012, o que 
representa uma queda de 24,8%. En-
tre os negros, as vítimas aumentam 
de 29.656 para 41.127 nessas mesmas 
datas: crescimento de 38,7%.

Assim, em 2002, o índice de vi-
timização negra foi de 73: morreram 
proporcionalmente 73% mais negros 
que brancos. Em 2012, esse índice 
sobe para 146,5. A vitimização negra, 
no período de 2002 a 2012, cresceu 
significativamente: 100,7%, isto é, 
mais que duplicou.

Alagoas, Ceará, Maranhão, Para-
íba, Tocantins e Goiás, são os estados 
onde as taxas mais que duplicam. 
De 2002 a 2012, a taxa de mortes de 

negros jovens aumentou 145,3%, en-
quanto a branca foi de 87,5%.

Em 2012, os jovens de 15 a 29 
anos de idade representavam 26,9% 
do total dos 194,0 milhões de ha-
bitantes do país, mas foram alvo de 
53,4% dos homicídios.

Conforme o “Mapa da Violência”, 
três fatores devem ser mencionados 
para a compreensão dessa situação. 
Em primeiro lugar: a crescente pri-
vatização do aparelho de segurança. 
Como já ocorrido com outros servi-
ços básicos, como a saúde, a educação 
e, mais recentemente, a previdência 
social, o Estado vai progressivamente 
se limitar a oferecer, para o conjunto 
da população, um mínimo – e muitas 
vezes nem isso – de acesso aos servi-
ços e benefícios sociais considerados 
básicos. Para os setores com melhor 
condição financeira, emergem ser-
viços privados de melhor qualidade 
(escolas, planos de saúde, planos pre-
videnciários etc.). Com a seguran-
ça, vem ocorrendo esse processo de 
forma acelerada nos últimos anos. A 
pesquisa domiciliar do IBGE de 2011 
é clara sobre as possibilidades dife-
renciais de acesso a serviços privados 
de melhor qualidade: as famílias ne-
gras tinham uma renda média de R$ 
1.978,30 e as brancas de R$ 3.465,30, 
isto é, 75,2% a mais.

Em teoria, as áreas e setores mais 
abastados, geralmente constituídos 
por brancos, têm uma dupla seguran-
ça, já os menos abastados, das perife-
rias, preferencialmente constituídos 
por negros, têm que se contentar com 
o mínimo de segurança que o Estado 
oferece. Um segundo fator adiciona-
-se ao anterior. A segurança, a saúde, 
a educação etc., são áreas que for-
mam parte do jogo político-eleitoral 
e da disputa partidária.

“As ações e a cobertura da se-
gurança pública distribuem-se de 
forma extremamente desigual nas 
diversas áreas geográficas, priorizan-
do espaços segundo sua visibilidade 
política, seu impacto na opinião pú-
blica e, principalmente, na mídia, que 

F
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reage de forma bem diferenciada de 
acordo com o status social das víti-
mas. Como resultado, as áreas mais 
abastadas, de população predomi-
nantemente branca, ostentam os be-
nefícios de uma dupla segurança, a 
pública e a privada, enquanto as áreas 
periféricas, de composição majorita-
riamente negra, nenhuma das duas”, 
diz o pesquisador Julio Jacobo Wai-
selfisz na publicação citada acima.

Por último, Julio adverte para um 
terceiro fator que concorre para agra-
var o problema: um forte esquema de 
“naturalização” e aceitação social da 
violência que opera em vários níveis e 
mediante diversos mecanismos, mas, 
fundamentalmente, pela visão de que 
uma determinada dose de violência, 
que varia de acordo com a época, o 
grupo social e o local, deve ser aceita 
e deve se tornar até necessária, inclu-
sive por aquelas pessoas e instituições 
que teriam a obrigação e responsa-
bilidade de proteger a sociedade da 
violência. “Esse esquema opera pela 
culpabilização da vítima. A culpa da 
violência é do jovem negro da peri-
feria, como vende a mídia burguesa”, 
ressalta, por sua vez, Nadja.

CAUSA
das mortes

Como mostra o diagnóstico, os 
homicídios são hoje a principal causa 
de morte de jovens de 15 a 29 anos no 
Brasil e atingem especialmente jovens 
negros do sexo masculino, morado-
res das periferias e áreas metropoli-
tanas dos centros urbanos. Dados do 
SIM/Datasus do Ministério da Saúde 
mostram que mais da metade dos 
56.337 mortos por homicídios, em 
2012, no Brasil, eram jovens (30.072, 
equivalente a 53,37%).

“Por essa razão, os homicídios 
de jovens representam uma questão 
nacional de saúde pública, além de 
grave violação aos direitos humanos, 
refletindo-se no sofrimento silencio-
so e insuperável de milhares de mães, 
pais, irmãos e comunidades”, finaliza 
a secretária de juventude. 

A verdade é que violência impe-
de que parte significativa dos jovens 
brasileiros usufrua dos avanços so-
ciais e econômicos alcançados na úl-
tima década, e revela um inesgotável 
potencial de talentos perdidos para o 

desenvolvimento do país. O problema 
também revela uma experiência ne-
gativa que já marca toda uma geração 
de jovens brasileiros: pesquisa recente 
da Secretaria Nacional de Juventude 
aponta que 51% dos jovens ouvidos, 
em todos os estados, em cidades de 
pequeno, médio e grande porte, e em 
todos os estratos sociais, já perderam 
uma pessoa próxima de forma violen-
ta. Como uma primeira resposta ao 
problema, o governo federal lançou o 
Plano Juventude Viva – Plano de Pre-
venção à Violência Contra a Juven-
tude Negra, uma iniciativa que busca 
ampliar direitos e prevenir a violência 
que atinge a juventude brasileira.

A ARMA de fogo
No conjunto da população, a 

taxa de mortes por armas de fogo, 
que em 1980 era de 7,3 por 100 mil 
habitantes, passa para 21,9 em 2012, 
crescimento de 198,8%. Mas entre os 
jovens, o crescimento foi bem maior: 
272,6%. Aqui as taxas passaram de 
12,8 óbitos por 100 mil jovens para 
47,6 em 2012.

Desde 1980, ponto de partida da 
série histórica, até 2012, último ano 
de dados disponíveis, morreram no 
Brasil um total de 880.386 pesso-
as vítimas de disparos de armas de 
fogo. Se esse número já é assustador, 
é ainda mais impactante verificar que 
497.570 deles eram jovens na faixa 
de 15 e 29 anos de idade. Conside-
rando que no período os jovens re-
presentam pouco menos de 27% da 
população total do país, constatamos 
com enorme preocupação que 56,5% 
das vítimas de disparo de armas de 
fogo registradas nesse período de 33 
anos foram jovens na faixa de 15 a 
29 anos. Vemos a larga incidência e 
prevalência das mortes por arma de 
fogo em nossa juventude apontada 
pelo “Mapa da Violência”.“A realida-
de para a juventude, principal alvo da 
política genocida do Estado, é caóti-
ca”, adverte o criador do Mapa.

51% 
dos jovens 

ouvidos, 
em todos 

os estados, 
em cidades 
de pequeno, 

médio e 
grande porte, 
e em todos os 

estratos sociais, 
já perderam uma 

pessoa próxima de 
forma violenta. 
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E OS NEGROS
NO CONGRESSO?

O parlamento brasileiro vive um momento bas-
tante peculiar em sua composição. Ele tem na 
sua maioria empresários, ruralistas, profis-
sionais liberais e religiosos fundamentalistas, 

com perfis de centro-direita. É também uma Casa com 
poucos jovens e teve uma diminuição da representação 
dos trabalhadores.

Muito provavelmente a dificuldade de pautar as pro-
postas em benefício da população negra irá aumentar. 
Não há indício algum de que a campanha dos setores con-
servadores irá arrefecer.

Assim como acontece com os povos indígenas – sobre 
a demarcação de suas terras –, com as mulheres – sobre os 
seus direitos –, com os jovens – sobre a redução da maio-
ridade penal –, com os trabalhadores terceirizados – que 
passarão a ganhar menos e trabalhar mais, o conservado-
rismo reinante na Câmara dos Deputados também está fo-
cado nas restrições dos direitos sociais da população negra. 

Embora ainda não haja um exemplo específico de 
proposição aprovada contrariando os direitos sociais da 
população negra, convivemos com as artimanhas regi-
mentais, nas quais as propostas não são pautadas e, quan-
do são, são desfiguradas ou mesmo rejeitadas nas comis-
sões temáticas.

Sou autor de vários projetos cuja temática envolve a 
população negra, por exemplo o PL 5882/05 (garante em-

prego às pessoas negras) e o PL 7720/10 (inclui quesito 
cor/raça em pesquisa censitária de negros no setor públi-
co) que tramitam há anos, mas até o momento não foram 
aprovados.

A dificuldade aumenta ainda mais diante da redução 
do número de parlamentares negros, que nas eleições de 
2014 caiu vertiginosamente em relação à composição da 
legislatura passada. 

Em que pese essa condição adversa, conseguimos 
aprovar o estatuto da igualdade racial, o sistema de cotas 
e o Hino à Negritude (letra e música do saudoso professor 
Eduardo de Oliveira), cujo projeto que se concretizou na 
Lei 12.981/2014, foi de minha autoria.

Na sociedade, aumentam os percentuais de violência 
contra a população negra. Segundo o “Mapa da violên-
cia de 2015 – Homicídios de Mulheres no Brasil”, houve 
um crescimento de 54,2% no número de mulheres negras 
assassinadas. Esse aumento também já foi constatado du-
rante a CPI da Violência Contra os Jovens Negros.

O Mapa revelou que o Brasil está em 5º lugar no mun-
do em violências de gênero. Essa informação é grave e o 
parlamento brasileiro não pode se eximir de atuar, em 
conjunto com os órgãos governamentais, do judiciário 
e da sociedade civil, no sentido de conscientizar, educar, 
prevenir e combater duramente todo e qualquer tipo de 
violência de gênero e de racismo no Brasil.

Artigo

Vicentinho
Deputado Federal - PT/SP

Só 3% dos parlamentares se declaram negros.  
Em país com maioria da população negra 
ou mestiça, brancos monopolizam os cargos 
e os interesses.
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De acordo com o Grupo Gay da Bahia (GGB), que produz anualmente o 
relatório “Assassinatos de Homossexuais (LGBT) no Brasil”, só no ano de 
2014 foram documentadas 326 mortes de gays, travestis e lésbicas no Brasil, 
incluindo 9 suicídios. Isto é, um homossexual é morto a cada 27 horas no país.

violência contra a popula-
ção LGBT vem crescendo de 
forma incontrolável no país. 

Segundo o professor Luiz Mott, fun-
dador do GGB e coordenador da pes-
quisa, há mais de três décadas, nos 8 
anos do governo Fernando Henri-
que Cardoso, foram documentados 
1023 crimes homotransfóbicos, uma 
média de 127 por ano. No governo 
de Lula, o número subiu para 1306, 
com média de 163 assassinatos por 
ano. No primeiro governo de Dilma 
Rousseff, os crimes já atingiram a ci-
fra de 1243, com média de 310 assas-
sinatos anuais.

De 2013 para 2014, houve um 
aumento de 4,1 % nos assassinatos. 
Em um quadro mais abrangente, os 
números mostram que 50% dos as-
sassinatos de transexuais e travestis 
registrados em todo o mundo acon-
teceram no Brasil. Só em janeiro do 
ano passado, foram assassinados 42 
LGBTs, uma média de uma morte a 
cada 18 horas.

Esses dados fazem com que o 
Brasil continue sendo o campeão 
mundial de crimes contra LGBTs, se-
gundo agências internacionais. Des-
sa forma, pode se concluir que o país 

vive, como explica Luiz Mott, um 
verdadeiro ‘homocausto’, em compa-
ração ao holocausto, perseguição po-
lítica, étnica, religiosa e sexual esta-
belecida durante os anos de governo 
nazista de Adolf Hitler contra os ci-
ganos e – principalmente – os judeus, 
na primeira metade do século.

Assim como na ideologia nazis-
ta, os homofóbicos pregam o ódio 
contra aqueles que estão fora dos 
“padrões” heteronormativos social-
mente impostos e reforçados por ins-
tituições, como as Igrejas.

Para o coordenador de banco de 
dados da pesquisa, o analista de sis-
temas Eduardo Michels, “a subordi-
nação destes crimes é notória, indi-
cando que tais números representam 
a ponta de um iceberg de violência e 
sangue, já que nosso banco de dados 
é construído a partir de notícias de 
jornal e internet. A realidade deve 
certamente ultrapassar em muitos as 
estimativas”, avalia.

Mott completa: “Lastimavelmen-
te, a violência anti-homossexual cres-
ce incontrolavelmente no Brasil”. Ele 
explica que é urgente a Presidência 
cumprir sua promessa de campanha 
de criminalização da homofobia.

A

O ‘HOMOCAUSTO’ 
BRASILEIRO:
UM HOMOSSEXUAL É MORTO
A CADA 27 HORAS NO PAÍS.

violênciA
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PERFIL DAS VÍTIMAS
L – LÉSBICAS 14 (4%)
G – GAYS 163 (50%)

B – BISSEXUAIS 3 (0,9%)
T – TRAVESTIS 134 (41%)
T LOVERS – AMANTES 
DE TRAVESTIS 7 (2%)
TOTAL – 326 (100%)

IDADE
MENORES DE 18 ANOS – 28%

20 A 60 ANOS – 68%
RAÇA*

BRANCOS - 54%
PARDOS - 41%
PRETOS – 5%

*
Faltam informações sobre composi-
ção racial de 30% das vítimas.
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Durante décadas, a região Nordeste teve maior 
incidência de crimes homofóbicos, mas, pela 
primeira vez em 2014, o Centro-Oeste emerge 
como a região mais intolerante, com 2,9 de 
homicídios de LGBTs para cada 1 milhão de 
habitantes. Rafael Fernandes, secretário LGBT 

da Fetamce
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Crimes homofóbicos

O Professor Luiz Mott diz que 
estes crimes têm um grande agra-
vante: a homofobia, seja ela “indivi-
dual”, quando o assassino, conforme 
o pesquisador, tem mal resolvida sua 
própria sexualidade e quer lavar com 
sangue o seu desejo reprimido; seja 
“cultural”, que é a prática de bullying 
contra LGBTs, por exemplo, expul-
sando travestis para as margens da so-
ciedade, onde a violência é endêmica; 
seja quando o Governo não garante a 
segurança dos espaços frequentados 
pela comunidade homossexual seja 
quando se abstém de certos debates 
referentes à comunidade, como fez o 
Palácio do Planalto ao vetar o kit anti-
-homofobia, debate que você pode 
aprofundar na reportagem “A Escola e 
a Homofobia”, desta revista.

Rafael Fernandes, secretário 
LGBT da Fetamce, lança ainda outra 
questão: “Ser homossexual, traves-
ti, gay afeminado, enfim, é perigo-
so diante da intolerância machista 
dominante na sociedade brasileira, 
e mesmo quando nós, gays, somos 
mortos com características de violên-
cia doméstica ou latrocínio, somos 
vítimas do mesmo machismo cultu-
ral que leva as mulheres a serem es-
pancadas e perder a vida pelas mãos 
de seus maridos”, desabafa.

Crimes de ódio com 
requintes de crueldade

A violência extremada destas 
execuções confirma o que a Vitimo-
logia (ramo da criminologia que es-
tuda a personalidade das vítimas de 
crimes) identificou: crimes de ódio 
com requintes de crueldade, incluin-
do, em muitos casos, tortura prévia, 
uso de diversos instrumentos e eleva-
do número de golpes ou tiros.

Das vítimas, aquelas que foram 
baleadas, receberam de 1 a 15 balaços 
mortíferos. Dos 11 LGBTs que leva-
ram mais de 10 perfurações por arma 
branca (faca), três tinham mais de 20, 
inclusive um gay chegou a ser morto 
com 46 facadas.

Nossa reportagem privou os lei-
tores de fotos chocantes e descrições 
ainda mais detalhadas desses cruéis 
homicídios, que estão documentados 
na página da equipe de pesquisa do 
relatório em homofobiamata.word-
press.com.

O padrão predominante é o gay 
ser assassinado dentro de sua re-
sidência, com armas brancas e/ou 
objetos domésticos, enquanto que 
travestis e transexuais são mortas na 
pista, a tiros.

Distribuição
geográfica

Em números absolutos, os esta-
dos de São Paulo (50 mortes) e Minas 
Gerais (30 mortes) tiveram os maio-
res números de LGBTs assassinados, 
porém, em termos relativos, Paraíba 
e Piauí e suas respectivas capitais são 
os locais que oferecem maior risco a 
população LGBT. No Brasil como um 
todo, os LGBTs assassinados repre-
sentam 1,6 de cada um milhão de ha-
bitantes. Na Paraíba, esse risco sobe 
para 4,5 e 4,1 para o Piauí.

Durante décadas, a região Nor-
deste teve maior incidência de crimes 
homofóbicos, mas, pela primeira 
vez em 2014, o Centro-Oeste emer-
ge como a região mais intolerante, 
com 2,9 de homicídios de LGBTs 
para cada 1 milhão de habitantes. 
O ranking das regiões é completa-
do pelo Nordeste (2,1), Norte (1,5), 
Sudeste (1,2) e Sul – a região menos 
violenta, com 0,7 mortes.

São Paulo e Goiás foram os esta-
dos que revelaram o maior aumento 
destes crimes, respectivamente de 29 
para 50 e de 10 para 21, enquanto que 
Pernambuco e Rio Grande do Sul di-
minuíram. No Centro-Oeste, o Mato 
Grosso do Sul foi o estado mais vio-
lento (3,8 por milhão de habitantes) 
e o Distrito Federal, o que registrou 
proporcionalmente menor número 
de mortes (1,0).
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E como erradicar
este sangramento?

Para o GGB, a solução contra crimes homofóbicos 
são políticas públicas efetivas de combate à discrimi-
nação e a instituição pelo Estado de medidas de pu-
nição específicas. Os números de assassinatos e outras 
violências só crescem, pois a certeza da impunidade e 
o estereótipo do gay como fraco, indefeso, estimula a 
ação dos assassinos e agressores.

Abaixo proposta do GGB 
para enfrentar a homo/transfobia:

- Educação sexual para ensinar aos jovens e à popu-
lação em geral o respeito aos direitos humanos dos 
homossexuais;

- Aprovação de leis afirmativas que garantam a cidada-
nia plena da população LGBT, equiparando a homo-
fobia a crime de racismo;

- Polícia e justiça atuantes nas investigações para punir 
com toda severidade os crimes homo/transfóbicos;  

- Gays, lésbicas e trans como protagonistas no combate 
aos crimes ao evitarem situações de risco.

POR UM
MUNDO
SEM RACISMO,
MACHISMO E
HOMOFOBIA. O caso Picolina

Um dos casos de crime homofóbico 
que mais ganhou repercussão no Ceará 
foi o de Francisco Igor, o humorista “Pi-
colina”, encontrado morto dentro de casa 
no Bairro Barra do Ceará, na periferia de 
Fortaleza, no dia 15 de maio de 2013.

Segundo o Comando de Policiamen-
to Ronda do Quarteirão, o corpo do hu-
morista estava em estado de decomposi-
ção e o laudo do Instituto Médico Legal 
(IML) apontou a causa da morte como 
estrangulamento.

Vizinhos sentiram um mau cheiro 
dentro da casa do artista e chamaram 
a polícia. O irmão da vítima, o garçom 
José Furtado Filho, disse que “Picolina” 
não tinha residência fixa e que fazia pou-
co tempo que morava no local.

De acordo com as investigações da 
polícia, um suposto namorado é aponta-
do pela família e amigos como assassino, 
porém, até hoje o acusado do crime se 
encontra em liberdade.
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Maria, Maria

A primeira tentativa de assassina-
to aconteceu em 1983, quando ela le-
vou um tiro nas costas enquanto dor-
mia. Ele alegou que tinham sofrido 
um assalto. Até então, ela não podia 
confirmar nada, mas tinha dúvidas 
sobre o companheiro. Desta primeira 
tentativa, ela saiu paraplégica.

A segunda tentativa de homicí-
dio aconteceu meses depois, quando 
ele a empurrou da cadeira de rodas 
e tentou eletrocutá-la no chuveiro. 
Desta vez ela não tinha mais dúvidas: 
seu marido era o seu algoz.

Ao sobreviver a mais esse atenta-
do, ela fez a primeira denúncia. Po-
rém, a acusação tardou meses para 
que fosse investigada. A revelação só 
foi apresentada ao Ministério Público 
Estadual do Ceará em setembro do 
ano seguinte e o primeiro julgamento 
só aconteceu 8 anos após os crimes. 
Em 1991, os advogados do ex-mari-
do conseguiram anular o julgamento. 
Já em 1996, ele foi julgado culpado 
e condenado a dez anos de reclusão, 
mas conseguiu recorrer.

Mesmo após 15 anos de luta e 

pressões internacionais, a justiça bra-
sileira ainda não havia dado decisão 
ao caso nem justificativa a demora. 
Com a ajuda de ONGs, ela conse-
guiu enviar o caso para a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos 
(OEA), que, pela primeira vez, acatou 
uma denúncia de violência domés-
tica. Ele só foi preso em 2002, para 
cumprir apenas dois anos de prisão.

O processo da OEA também 
condenou o Brasil por negligência e 
omissão em relação à violência do-
méstica. Uma das punições foi a re-
comendação para que fosse criada 
uma legislação adequada a esse tipo 
de violência. E esta foi a semente para 
se iniciar no Brasil o combate à vio-
lência contra a mulher.

O nome da vítima cuja traje-
tória marcou a luta das mulheres é 
Maria, como tantas outras brasilei-
ras vítimas de violência doméstica e 
familiar. A cearense Maria da Penha 
Maia Fernandes fez justiça contra o 
ex-marido Marco Antonio Herredia 
Viveros e mostrou que o grito femi-
nino pode ser escutado e que nenhu-
ma outra mulher jamais precisaria 
tolerar ou sofrer calada até a morte.
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Foi Maria da Penha que inspirou 
a criação no Brasil de um  antepro-
jeto de lei montado por movimentos 
sociais e ONGs que definiu as for-
mas de violência doméstica e fami-
liar contra as mulheres e estabeleceu 
mecanismos para prevenir e reduzir 
este tipo de violência, como também 
prestar assistência às vítimas.

E, em setembro de 2006, a lei 
11.340/06 – Lei Maria da Penha – fi-
nalmente entrou em vigor, acabando 
com as penas pagas com cestas bási-
cas ou multas. A Lei também englo-
bou, além da violência física e sexual, 
a violência psicológica, a violência 
patrimonial e a violência moral. 

O desafio da lei que 
nascia com seu nome 
em 2006, entretanto, 
permanece no 
país; o que levou o 
Estado a avançar no 
enfrentamento deste 
tipo de crime com a Lei 
do Feminicídio
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Cultura machista

O caso de Maria da Penha 
mostra que a cultura machista da 
sociedade brasileira afeta julga-
mentos de homens que violentam 
e matam namoradas e esposas. O 
desafio da lei que nascia com seu 
nome em 2006, entretanto, perma-
nece no país; o que levou o Estado 
a avançar no enfrentamento deste 
tipo de crime com a Lei do Femini-
cídio (Lei nº 13.104, de 9.3.2015), 
que traz a perspectiva de duas im-
portantes mudanças. A iniciativa 
transforma em crime hediondo o 
assassinato de mulheres decorrente 
de violência doméstica ou de dis-
criminação de gênero. O texto mo-
difica o Código Penal para incluir o 
crime de assassinato de mulher por 
razões de gênero entre os tipos de 
homicídio qualificado.

Mas o que seria
esse tal de 
feminicídio?

Para entender por que o Brasil 
é um país onde ser mulher é peri-
goso, precisamos compreender o 
que é feminicídio ou femicídio.

O termo feminicídio é usado 
para designar toda violência con-
tra a mulher – que leva ou pode 
levar à morte. Vai desde o assédio 
verbal, e outras formas de abuso 
emocional, até o abuso físico ou 
sexual. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), esta 
prática geralmente envolve o as-
sassinato intencional de mulhe-
res apenas por serem mulheres.

Quem comete?

O feminicídio geralmente é 
cometido por homens, mas, al-
gumas vezes, também envolve 
membros da família da vítima – 
inclusive do sexo feminino. Ele 
difere do homicídio masculino, 
pois a maioria dos casos de femi-
nicídio é cometida por parceiros 
ou ex-parceiros e pode envolver 
o abuso contínuo em casa, com 
ameaças ou intimidação, violên-
cia sexual ou situações nas quais 
as mulheres têm menor poder ou 
recursos do que o homem.

Assassinato de 
mulheres cresceu 
230% de 1980 a 2010

Nos 30 anos decorridos entre 
1980 e 2010, foram assassinadas, 
no Brasil, acima de 92 mil mulhe-
res, 43,7 mil só na última década. 
O número de mortes nesse perío-
do passou de 1.353 para 4.465, o 
que representa um aumento de 
230%, isto é, mais que triplicou o 
quantitativo de mulheres vítimas 
de assassinato no país.

O pior estado para ser mulher 
no Brasil é o Espírito Santo, onde 
a taxa de homicídio feminino é de 
9,6 a cada 100 mil pessoas. O Cea-
rá é o 21º estado que mais mata 
mulheres proporcionalmente. En-
tre as capitais, Vitória, do estado 
campeão, também lidera o ran-
king.

Mas quando analisados os 
homicídios nos demais municí-
pios, uma cidade cearense des-
ponta entre as mais violentas para 
as mulheres: Barbalha, no sul do 
Ceará, na Região do Cariri. Ela é 
a 13ª cidade de pequeno porte em 
número proporcionais de assassi-

natos de mulheres. A cifra é de 17,6 
mulheres a cada 100 mil vítimas de 
homicídio.

De acordo com a OMS, entre 
84 nações pesquisadas, o Brasil é 
o 7º país que mais mata mulheres, 
com uma taxa de 4,4 assassinatos 
a cada 100 mil habitantes do sexo 
feminino. Só perde para El Salva-
dor, Trinidad e Tobago, Guatemala, 
Rússia, Colômbia e Belize.

E, no mundo, uma em cada 
três mulheres é vítima de abusos fí-
sicos. Os dados apontam ainda que 
7% das mulheres correm o risco de 
sofrer violência em algum momen-
to de suas vidas.

Mulheres 
adolescentes e jovens 
são as mais atingidas

A pesquisa “Mapa da Violên-
cia” mostra que as maiores taxas de 
vitimização de mulheres concen-
tram-se na faixa dos 15 aos 29 anos 
de idade, com predominância para 
o intervalo de 20 a 29 anos, que é o 
que mais cresceu na década anali-
sada (2000 a 2010).

 

Atendimentos 
violentos no SUS

De acordo com dados do Sis-
tema de Informação e Agravos de 
Notificação (SISAN), foram regis-
trados no país 107.572 atendimen-
tos relativos à violência doméstica, 
sexual e/ou outras violências; e 
deste total, 65,4% (70.285) eram 
mulheres.

O local de residência da mu-
lher é o que decididamente pre-
pondera nas situações de violência, 
especialmente até os 10 anos de 
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Para entender por 
que o Brasil é um país 
onde ser mulher é 
perigoso, precisamos 
compreender o que é 
feminicídio ou femicídio.

Faixa etária
Número

2000 2010
Menor 1 ano 37 35
1 a 4 anos 40 53
5 a 9 anos 46 49
10 a 14 anos 156 137
15 a 19 anos 592 575
20 a 29 anos 1.051 1.382
30 a 39 anos 843 983
40 a 49 anos 506 619
50 a 59 anos 198 272
60 a 69 anos 91 134
70 a 70 anos 70 86
80 anos e mais 36 60
Ignorado 77 80

Número de 
mortes de 

2000 a 2010
3.743 4.465

idade e a partir dos 30 anos da 
mulher. “Esse dado, 71,8% dos in-
cidentes acontecendo na própria 
residência da vítima, permite en-
tender que é no âmbito doméstico 
onde se gera a maior parte das si-
tuações de violência vividas pelas 
mulheres”, diz o estudo “Homicí-
dio de Mulheres no Brasil – Mapa 
da Violência 2012”. 
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Maria da Penha - ícone da luta das 
mulheres no Ceará e no Brasil
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O agressor

Na relação com o agressor, os 
pais aparecem como os algozes qua-
se exclusivos até os 9 anos de idade 
das mulheres, e na faixa dos 10 aos 
14 anos, como os principais respon-
sáveis pelas agressões.

A partir dos 10 anos, preponde-
ra a figura paterna como responsável 
pela agressão. Esse papel vai sendo 
substituído progressivamente pelo 
cônjugue e/ou namorado (ou mes-
mo o ex), que preponderam sensivel-
mente a partir dos 20 anos da mulher 
até os 59. A partir dos 60 anos, são os 
filhos que assumem o lugar de desta-
que nessa violência contra a mulher.

Ainda de acordo com o Mapa da 
Violência, o percentual de reincidên-
cia, ou seja, as chances de a prática 
violenta voltar a acontecer, é, em mé-
dia para todas as faixas de idade, de 
51%.

Tipos de violência

A violência física é a preponde-
rante e engloba 44,2% dos casos. Já 
a psicológica é de 20% e a sexual de 
12,2%.

A partir dos 15 anos, a violência 
física é a principal. Porém, de 1 a 14 
anos o período é marcado, sobretu-
do, pela violência sexual, e, quando 
se trata desta, é interessante notar 
outra importante característica, de 
acordo com o Mapa da Violência: o 
abuso sexual, a pedofilia, a explora-
ção sexual e o estupro cometido pe-
los pais ou outros familiares do sexo 
masculino, que são, de acordo com 
os dados cruzados pela pesquisa, os 
principais agressores.

Tais características saltam aos 
olhos, tendo em vista que o senso co-
mum – a sociedade no geral –, inclu-
sive na tentativa de negar os direitos 
humanos de famílias homoafetivas, 
diz que o lugar mais seguro da visa 
social é a família heterossexual tradi-

cional, dentro do padrão de homem, 
mulher e filhos. Mas é no contexto 
desta suposta “sagrada família”, iro-
nicamente, que acontecem as piores 
e mais assombrosas violências, entre 
elas o estupro e o abuso sexual de me-
ninos e meninas. Seria assim, dentro 
da nossa sociedade, muito claramen-
te mostrada a hipocrisia da família 
tradicional, que tem na violência, 
também, uma sustentação.

Quando a vítima
é a mulher

Bebendo ainda dos dados coligi-
dos pelo “Mapa da Violência”, agora 
utilizando o “Relatório Sobre o Peso 
Mundial da Violência Armada”, no 
capítulo “Quando a Vítima é Mu-
lher”, encontramos outras caracterís-
ticas dos homicídios de mulheres:
•	 68,8%	 dos	 feminicídios	 aconte-

cem na esfera doméstica;
•	 Em	42,5%	dos	casos,	o	perpetua-

dor é o parceiro ou ex-parceiro da 
mulher;

•	 Mas,	na	 faixa	de	20	aos	49,	 salta	
para 65% dos casos em que o al-
goz é o parceiro.
Os pesquisadores afirmam que 

o feminicídio só prospera porque é 
tolerado: “Altos níveis de feminicídio 
frequentemente vão acompanhados 
de elevados níveis de tolerância da 
violência contra as mulheres e, em 
alguns casos, são resultados da dita 
tolerância”, conclui.

A tolerância é comprovada no 
dia a dia. Só em 2014, o Brasil regis-
trou mais de 47 mil estupros, é o que 
aponta o 9° Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública, produzido pelo Fó-
rum Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP).

Para a presidente da Fetamce, 
Enedina Soares, “fica muito explícito 
que nós, sociedade, vendemos aquilo 
que não somos. É hora de assumir o 
que somos e tratar os reais problemas 
que nos assolam, antes do que seja 

Caso Xuxa
Em maio de 2012, em pleno 

de mês de luta contra a exploração 
e abuso sexual cometidos contra 
crianças e adolescentes, a apresen-
tadora Xuxa foi ao Fantástico e fez 
uma revelação que chocou o país: 
que sofreu abusos sexuais até os 13 
anos de idade. Ela falou no quadro 
“O que vi da vida”, e, emocionada, 
disse que luta para que “nenhuma 
criança sofra” algo parecido. Xuxa 
há anos é madrinha das campa-
nhas do Governo Federal contra o 
abuso e a exploração de menores.

“Eu sei o que uma criança sen-
te. Nós achamos que somos culpa-
dos. Eu sempre achei que eu estava 
fazendo alguma coisa: ou era mi-
nha roupa ou era o que eu fazia 
que chamava a atenção. Então, 
ao invés de falar para as pessoas, 
eu tinha vergonha, me calava, me 
sentia mal, me sentia suja, me sen-
tia errada. E se eu não tivesse uma 
mãe, se eu não tivesse o amor da 
minha mãe, eu teria ido embora, 
porque o medo de você ter aquelas 
sensações de novo, passar por tudo 
isso, é muito grande. Só que eu não 
falei pra minha mãe, eu não tinha 
essa coragem de falar com ela. E a 
maioria das crianças, dos adoles-
centes, passa por isso”, narrou.

Conforme a apresentadora, 
um noivo da avó, um professor e 
um amigo do pai eram algumas 
das pessoas que, em diferentes mo-
mentos de sua infância, abusaram 
dela.

Após a revelação de Xuxa, o 
número de denúncias de abuso e 
exploração de menores recebidas 
pelo Disque Direitos Humanos 
(Disque 100) aumentou em 30% – 
recebeu 285.051 ligações somente 
na semana seguinte à exibição do 
depoimento.

violênciA
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tarde demais. O primeiro passo para 
acabar com o preconceito e com a 
violência é entender que eles existem, 
precisam ser exaustivamente debati-
dos, para que possamos, de alguma 
forma, trabalhar para superá-los, e 
este é o papel desta revista: abrir o 
nosso olho e apontar para a resistên-
cia a esses vícios sociais nocivos”.

No mundo

A violência contra mulheres é 
uma das violações de direitos huma-
nos mais presente no mundo e tem 
mostrado que não dá para se calar 
enquanto, por exemplo, 25 mil mu-
lheres recém-casadas são mortas a 
cada ano como resultado da violên-
cia relacionada ao dote, segundo ins-
tituições vinculadas à Organização 
das Nações Unidas (ONU). Os dados 
apontam também que entre 100 e 
140 milhões de mulheres são vítimas 
de mutilação genital e cerca de 70 
milhões se casam antes dos 18 anos 
contra a vontade.

A Organização citada, inclusi-
ve, possui uma campanha chamada 
“Una-se pelo fim da violência contra 
as mulheres”. Além dos direitos hu-
manos e da educação, a entidade cita 
seis maneiras de combate ao femini-
cídio. São elas:
•	 Reforçar	 a	 vigilância	 e	 rastreio	 de	

violência por parceiros íntimos: 
trabalho de cooperação entre polí-
cia, médicos e agências, com obje-
tivo de coletar e relatar com mais 
detalhes a relação vítima-infrator e 
a motivação para o homicídio;

•	 Capacitar	 e	 sensibilizar	 profissio-
nais de saúde: em alguns locais, 
como nos EUA, estudos têm mos-
trado que grande parte das mu-
lheres acessa os serviços de saúde 
(por causas de violência) no ano 
anterior ao de ser morta pelos par-
ceiros;

•	 Capacitar	 e	 sensibilizar	 policiais:	
junto de entidades de proteção às 
crianças, a polícia é o principal ser-

viço que pode dar suporte às me-
nores afetadas pelo feminicídio;

•	 Aumentar	 a	 prevenção	 e	 pesquisa	
de intervenção: segundo a OMS, 
esta é a melhor maneira de reduzir 
o feminicídio no mundo, pois inti-
mida a violência de parceiros. En-
tender como os crimes acontecem 
torna o trabalho de prevenção mais 
fácil;

•	Reduzir	a	posse	de	armas	e	fortale-
cer as leis sobre armas: o risco de 
morte entre as mulheres vítimas do 

feminicídio cresce três vezes quan-
do existe uma arma em casa;

•	Reforçar	a	vigilância,	 investigação,	
leis e consciência de assassinato em 
nome da “honra”: advogados têm 
relatado sucesso na sensibilização 
destes crimes por meio da coleta 
e análise de dados, processos e de-
cisões judiciais, utilizando como 
referência os direitos humanos in-
ternacionais – instrumentos rele-
vantes para a proteção de direitos 
das mulheres.

TIPOS DE FEMINICÍDIO
Feminicídio íntimo: crime cometido por um marido, namorado ou ex-parceiro.
Crimes em nome da “honra”: praticado para não “manchar o nome da família”, por alguma 
suspeita, caso de transgressão sexual ou de comportamento, tais como adultério.
Feminicídio relacionado ao dote: É mais evidente no continente indiano, onde ainda há o cos-
tume do dote (quantia de bens ou dinheiro oferecida ao noivo pela família da noiva para acertar 
o casamento). Ocorre com mulheres recém-casadas que são mortas por sogros por esse motivo.
Feminicídio não-íntimo: Crime cometido por alguém que não tenha relacionamento íntimo com 
a mulher. A região da América Latina é uma das mais conturbadas por crimes como este: estu-
pros, assédios e assassinatos, por discriminação de gênero.
Casamento forçado: mais de 100 milhões de meninas poderão ser vítimas. Esse crime geral-
mente ocorre por “proteção da virgindade”, “honra da família”, além de “proteção e segurança 
econômica” – sendo a pobreza um dos principais fatores. Muitas vezes, as mulheres são trocadas 
por animais (como camelos) e dívidas.

Sheila 
Gonçalves,  
secretária de 
mulheres da 
Fetamce. 
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s estatísticas do Mapa da 
Violência apresentam um 
crescimento exponencial 

de negros e, em especial, de jovens 
negros mortos. Em 2002, 18.867 
brancos foram assassinados no país, 
enquanto 26.952 negros foram víti-
mas de homicídio. Em 2010, o nú-
mero de brancos assassinados caiu 
para 14.047 e o de negros subiu para 
34.938, o que gera uma média de 95 
negros assassinados todos os dias.

 

violênciA

ONDE A MORTE TEM COR

95 NEGROS SÃO ASSASSINADOS 
POR DIA NO PAÍS, DIZ ESTUDO

BRASIL:

A
Im

ag
em

: R
ep

ro
du

çã
o 

da
 In

te
rn

et

48



49

A violência contra 
negros e negras é 
histórica e remonta 
toda trajetória deste 
país.

A carne mais barata
“Tais dados se repetem nas pes-

quisas correlatas. A verdade é que o 
legado de subvalorização da vida ne-
gra, desde a escravidão colonial, só 
tem aumentado. A violência contra 
negras e negros é histórica e remonta 
toda a trajetória deste país. E as infor-
mações que dispomos mostram que 
as políticas de Estado ainda não fo-
ram eficazes. Estamos perdendo essa 
batalha e precisamos gritar, reagir”, 
enfatiza Ninivia Campos, secretária 
de combate ao racismo da Fetamce e 
presidente do Conselho de Igualdade 
Racial de Itapipoca – Ceará.

Ninivia lembra que a falta de de-
bate sobre o extermínio da população 
negra, especialmente jovem (como 
podemos encontrar na matéria espe-
cial da página 34), a não associação 
da mídia tradicional das chacinas 
ao genocídio, assim como a falta de 
passeatas, choros, comoção nacional, 

típicas reações quando um jovem 
branco de classe média é assassinado, 
são reflexos do racismo.

De acordo com o Anuário Brasi-
leiro de Segurança Pública 2014, das 
pessoas que morrem de forma vio-
lenta no Brasil, 68% são negras. Den-
tre os presos, 61% têm a pele de cor 
preta ou parda. A maioria está encar-
cerada por pequenos crimes, muitas 
vezes sem julgamento.

As informações do Anuário mos-
tram ainda que a proporção de ne-
gros mortos ou presos é bem maior 
que a proporção deste segmento na 
população. De acordo com o IBGE, 
os negros (pretos e pardos) são 52% 
dos habitantes do país.
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Campos, 
secretária de 
combate ao 
racismo da 
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Número de Homicídios na População
Total por Raça/Cor no Brasil

Negros
Brancos

2012

34.938

14.047

Negros
Brancos

2010

26.952
18.867

Brancos

Mortes violentas por raças

Pardos

Ignorado

Outros 0,5

Pretos

Negros

60.6

24.9
6.4

7.5

Homicídios por Armas de Fogo
na População por Raça/Cor no Brasil
Número de Homicídios na População

Total por Raça/Cor no Brasil

Negros
Brancos

2012

34.938

14.047

Negros
Brancos

2010

26.952
18.867

POPULAÇÃO TOTAL

POPULAÇÃO JOVEM

27.683

17.120

5.068

9.667

Morreram 142% mais 
negros que brancos 
por armas de fogo

O país vive um genocídio e uma 
matança sem limites. Segundo da-
dos do Mapa da Violência, em 2012 
as armas de fogo vitimaram 10.632 
brancos e 28.946 negros. Isso repre-
senta 11,8 óbitos para cada 100 mil 
brancos, e 28,5 para cada 100 mil ne-
gros. Ou seja, morreram 142% mais 
negros que brancos.

E mais preocupante é o fato de 
que essa trágica seletividade da vio-
lência segue uma tendência cres-
cente ao longo dos últimos anos. A 
vitimização negra do país, que em 
2003 era de 72,5%, em poucos anos 
simplesmente duplicou. As taxas de 
homicídios por armas de fogo contra 
brancos caem 18,7% e contra negros 
aumentam 14,1%.

 Alagoas, Paraíba, Espírito San-
to e Distrito Federal são as unidades 
com as maiores taxas de homicídio de 
negros por armas de fogo no país. Em 
Alagoas e Paraíba, para cada branco 
vítima de arma de fogo, morrem pro-
porcionalmente mais de 10 negros, 
vítimas de homicídio intencional.

“Durante muito tempo, a violên-
cia e a criminalidade foram associa-
das a questões como a desigualdade 
de renda, contudo, os números têm 
mostrado que a questão é mais com-
plexa, estando relacionada, entre ou-
tros aspectos, a questões culturais e 
simbólicas, a exemplo do machismo 
e do racismo”, lembrou Ninivia Cam-
pos.
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Racismo institucional 
praticado pela polícia

Além de serem os mais vitima-
dos por criminosos, os negros são 
também o principal alvo de uma po-
lícia formada para a repressão. De 
acordo com relatório da Anistia In-
ternacional, a força policial brasilei-
ra é a que mais mata no mundo. Em 
2014, 15,6% dos homicídios tinham 
um policial no gatilho. Segundo o re-
latório, a polícia atira em pessoas que 
já se renderam, que já estão feridas 
e sem uma advertência para que o 
suspeito se entregue – o que pode ser 
resumido como extermínio.

Nesse cenário, dados da Univer-
sidade Federal de São Carlos (UFS-
Car) informam que o índice de ne-
gros mortos em decorrência de ações 
policiais a cada 100 mil habitantes 
em São Paulo é quase três vezes o 
registrado para a população branca. 
A taxa de prisões em flagrante de ne-
gros também é duas vezes e meia a 
verificada para os brancos.

Pesquisa Datafolha realizada no 
início deste ano revela ainda que, en-
tre grupos sociais que declaram ter 
medo da polícia, a maioria é de jo-
vens, pobres e autodeclarados pretos. 
Considera-se que os negros, além de 
sofrerem maior repressão policial, 
também possuem maiores dificulda-
des no acesso à justiça e no direito à 
defesa.

É o que revela o Mapa do Encar-
ceramento, estudo divulgado pela 
Secretaria Nacional da Juventude 
(SNJ). Conforme os dados coletados, 
em 2012 foram presos 1,5 mais ne-
gros do que brancos. Para cada grupo 
de 100 mil habitantes brancos, havia 
191 brancos encarcerados. No caso 
dos negros, eram 292 detidos por 100 
mil habitantes negros.

O Brasil tem hoje a quarta maior 
população carcerária do mundo, se-
gundo dados do Ministério da Justi-
ça referentes ao primeiro semestre de 
2014. Em números absolutos, o país 
alcançou a marca de 607.700 presos, 
atrás apenas da Rússia (673.800), 
China (1,6 milhão) e Estados Unidos 
(2,2 milhões). Há superlotação em 
todas as unidades da federação. Em 
Pernambuco, essa taxa chega a 184%.

“O combate a essa seletividade 
da violência passa pela mudança das 
polícias e pela revisão de leis”, pensa a 
secretária de combate ao racismo da 
Fetamce.

Mulheres negras 
são as que se sentem 
mais inseguras

Dados do IBGE mostram que 
as mulheres negras, quando compa-
radas com outros segmentos da po-
pulação, são as que se sentem mais 
inseguras em todos os ambientes, até 
mesmo em suas próprias casas.

Esse padrão de vulnerabilidade 
se repete em outros indicadores de 
violência. Segundo dados do IBGE e 
do IPEA, a população negra é vítima 
de agressão em maior proporção que 
a população branca – seja homem ou 
mulher.

Sexo/cor Vítimas de 
agressão

Homens brancos 1,50%
Homens negros 2,10%

Mulheres brancas 1,10%
Mulheres negras 1,40%

Por que falar em 
genocídio da 
população negra?

Segundo informações de Hamil-
ton Borges, líder do Movimento Reaja 
ou Será Morto, o genocídio é denun-
ciado pelo movimento negro há anos 
e trata do extermínio sistemático da 
população negra, reforçado pela au-
sência de políticas efetivas de enfre-
tamento desta questão ou por viola-
ções comuns ao cotidiano do povo 
negro brasileiro, como o racismo 
institucional ou mesmo o assassina-
to de milhares pelas forças policiais, 
muitas vezes sem oportunidade de 
defesa. “A política de genocídio foi a 
primeira política implementada aqui, 
o genocídio negro e indígena. E ele 
se mantém. Ele se mantém com dis-
positivos que são dispositivos legais. 
Dispositivos jurídicos que permitem 
que se matem pessoas pretas, se ma-
tem os indígenas sem que ninguém 
lamente sobre isso”, afirma Hamilton.

Ainda de acordo com o represen-
tante do Movimento Reaja ou Será 
Morto, que realizou em agosto deste 
ano a “Marcha internacional contra o 
genocídio do povo negro”, a exclusão 
que é imposta à população negra bra-
sileira até hoje é a raiz da lógica de se 
exterminar.

O Brasil tem hoje a 
quarta maior população 
carcerária do mundo, 
segundo dados do 
Ministério da Justiça 
referentes ao primeiro 
semestre de 2014. 
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m dos sujeitos do campo 
do movimento sindical dos 
servidores municipais que 

mais tem representado a bandeira da 
igualdade de oportunidades no ser-
viço público é Eurian Leite, militante 
histórico do movimento de homosse-
xuais do Rio Grande do Norte e hoje 
uma das referências da luta por cida-
dania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (LGBT). Ele 
concedeu entrevista para a Revista F.

Eurian é atualmente coordenador 
do Comitê LGBT da Internacional de 
Serviços Públicos (ISP) no Brasil e 
secretário de LGBT da Confederação 
dos Trabalhadores no Serviço Públi-
co Municipal (Confetam). Ele falou 
sobre a atualidade da demanda por 
equidade nas relações de trabalho em 
nosso país e no mundo.

O militante, inclusive, tem se 
destacado em campanhas aqui e no 
mundo. Ele participou do Concur-

O militante, que é coordenador do Comitê LGBT da 
Internacional de Serviços Públicos, falou, em entrevista, sobre os 
desafios para os homossexuais alcançarem a cidadania plena.

violênciA

IGUALDADE
A LUTA POR

DE OPORTUNIDADES
NARRADA POR EURIAN LEITE

U
so da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) – Trabalhadores Po-
sitivos Escriben, no qual foi vencedor 
e teve sua história de superação como 
trabalhador vivendo com HIV/AIDS 
publicada em quatro idiomas pelo 
mundo todo.

O secretário participou como 
consultor da confecção do Manual 
de Promoção dos Direitos Humanos 
de Pessoas LGBT no Mundo do Tra-
balho. O Manual foi confeccionado 
pela Nações Unidas sobre HIV/AIDS 
(UNAIDS) e pelo Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) com base na experiência do 
Projeto Igualdade de Oportunidades 
desenvolvido pela ISP no Brasil. A 
imagem pessoal do diretor também 
vigorou na Campanha Nacional de 
Promoção dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras vivendo com HIV/AIDS 
no mundo do trabalho, também rea-
lizada pela UNAIDS e PNUD.
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Revista F: Sobre os números de 
violência homofóbica (moral, 
sexual e física – com lesão cor-
poral ou morte), há, no serviço 
público, alguma pesquisa?
Eurian Leite: Não. Não existem 
pesquisas específicas no serviço 
público. Os dados mais recentes 
que existem sobre Violações de 
Direitos no âmbito do Serviço Pú-
blico são de uma pesquisa feita 
pelo Ministério da Saúde, que ve-
remos a seguir:

De acordo com o Departamento 
DST/AIDS, em estudo de 2010 re-
alizado com Gays e Homens que 
Fazem Sexo com Homens (HSH), 
52% dos entrevistados disseram 
já haver sofrido preconceito ou 
discriminação nos locais de tra-
balho, em razão de suas orien-
tações sexuais ou identidade de 
gênero.

Já segundo Relatório do Disque 
100 da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da Re-
pública, de 2011, das 3.809 viola-
ções contra LGBT denunciadas, 
5% foram nos locais de traba-
lho. Infelizmente, não há dados 

precisos que apontem para nú-
meros relacionados às violações 
contra trabalhadores e trabalha-
doras LGBTs no serviço público 
no Brasil. Essa inclusive foi uma 
demanda apresentada por mim, 
enquanto militante LGBT e De-
legado eleito para a Conferência 
Nacional da Saúde do Traba-
lhador e da Trabalhadora e que 
foi aprovada. Resta saber se tal 
demanda vai ser implementada 
pelo governo.

RF: Qual a política pública hoje 
no campo LGBT, seja por meio 
de ações do movimento so-
cial seja por meio do Governo? 
Muitos dizem que os LGBTs, no 
Brasil, só foram beneficiados 
com políticas públicas efetivas 
a partir dos governos Lula e Dil-
ma. Isso se confirma? Antes, o 
que havia?
Eurian: Em 2001, foi criado o 
Conselho Nacional de Combate 
à Discriminação (CNCD), ligado 
ao Ministério da Justiça, mas que 
englobava todas as formas de 
discriminação (período do Gover-
no Fernando Henrique Cardoso).

Em 2004, foi criado o Programa 
Brasil Sem Homofobia e suas 
sessenta ações estratégicas, de-
senvolvidas em diferentes mi-
nistérios. Em 2008, o então Pre-
sidente Lula chama a primeira 
Conferência de Políticas Públicas 
para LGBT no Brasil, a primeira 
dessa categoria no mundo a ser 
chamada por um chefe de esta-
do. Das demandas apresentadas, 
sai o PNDH 2 – Plano Nacional de 
Direitos Humanos 2.

Em 2010, há a reestruturação do 
CNCD e esse passa a ser chama-
do de CNCD/LBGT, com o obje-
tivo de potencializar as políticas 
públicas para a população LGBT, 
que a partir dessa reestruturação 

passa a finalidade de também 
formular ações governamentais, 
em âmbito nacional, voltadas 
para o combate à discriminação 
e também para a promoção da 
população LGBT, bem como a 
defesa dos direitos.

Em 2011, é realizada a segunda 
Conferência de Políticas Públicas 
Para LGBT no Brasil. Dela nasce 
o PNDH 3— Plano Nacional de 
Direitos Humanos 3 e seus des-
dobramentos, que deságuam 
em 2013, na então gestão da Se-
cretaria de Direitos Humanos da 
Presidência, com a ministra Ma-
ria do Rosário, que cria o Sistema 
Nacional LGBT, com o objetivo de 
integrar políticas públicas con-
tra o preconceito à população 
LGBT. Cria-se, a partir de en-
tão, a nomenclatura LGBTFobia, 
atendendo a demanda da última 
Conferência LGBT de 2011.

Já o Movimento Sindical no Brasil, 
tem resquícios de uma preponde-
rância heteronormativa que impe-
ra em suas vísceras institucionais, 
mas que, aos poucos, vem sendo 
quebrada. Há espaços institucio-
nais em quase todas as centrais 
sindicais, com coletivos ou comis-
sões LGBTs, muitas ligadas às se-
cretarias de minorias ou equidade 
das entidades sindicais, inclusive 
no seio da CUT (Central Única 
dos Trabalhadores). As Confede-
rações também possuem espa-
ços institucionais LGBTs, mas, em 
todas as pesquisadas, há apenas 
espaços como coletivos ou co-
missões LGBTs, que também são, 
em sua maioria, ligadas às secre-
tarias de minorias ou equidade. 
A Confetam é pioneira em incluir 
estatutariamente uma Secretaria 
de Política Pública para Trabalha-
dores e Trabalhadoras LGBTs em 
sua estrutura institucional. Com 
relação às Federações Sindicais, 

Em 2001, foi criado o 
Conselho Nacional 
de Combate à 
Discriminação 
(CNCD), ligado ao 
Ministério da Justiça, 
mas que englobava 
todas as formas de 
discriminação (período 
do Governo Fernando 
Henrique Cardoso).
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observa-se que apenas aquelas 
ligadas ao Ramo dos Municipais 
possuem estruturas orgânicas 
institucionais LGBTs, a exemplo 
da Fetamce e FETAM/RN (Fede-
ração dos Trabalhadores em Ad-
ministração Pública Municipal do 
Rio Grande do Norte). Em muitas 
delas, há espaços de discussão, 
mas na maioria “lincadas” com 
os espaços de minorias e equi-
dade, sem uma efetivação mais 
expressiva. Os sindicatos, mesmo 
sendo o último na linha hierárqui-
ca dos movimentos sindicais, são 
os que mais respostas positivas 
têm dado. Há, nos mais diferen-
tes ramos sindicais, inúmeros 
sindicatos de base que possuem 
Secretarias LGBTs. Não há um 
levantamento preciso sobre isso, 
muito embora haja dentro do Pro-
jeto Igualdade de Oportunidades 
da ISP um desejo de se identificar 
tais espaços, bem como a própria 
OIT (Organização Internacional 
do Trabalho) pretende fazer esse 
levantamento. Seria muito impe-
ritamente que a CUT realizasse 
tal busca em seu último congres-
so a ser realizar ainda esse ano de 
2015. Ou mesmo que a CONFE-
TAM pudesse tencionar a central 
a realizar essa pesquisa, mesmo 
que por meio eletrônico.

Na ISP, temos desenvolvido des-
de 2006 no Brasil inúmeras ações 
de fomento às Políticas Públicas 
para trabalhadores e trabalhado-
ras LGBTs. A criação de um Co-
mitê LGBT em sua estrutura aqui 
na sub-região Brasil é visto como 
um enorme avanço pelos demais 
países, como carro chefe para 
que outras sub-regiões da ISP 
pudessem, a partir da experiência 
exitosa do Brasil, organizar esses 
espaços em várias outras sub-re-
giões. Já foram realizadas duas 
campanhas direcionadas aos 

trabalhadores e trabalhadoras 
homossexuais no Brasil. A primei-
ra em 2008: “Gente é super legal 
– Diferenças Que Somam!”, cam-
panha tímida que foi lançada em 
São Paulo e que teve a realização 
de quatro seminários regionais 
pelo Brasil. Foi criticada pela ti-
midez com que se portou diante 
da temática LGBT, notadamente 
porque a essa época o Comitê 
LGBT da ISP era formado em sua 
maioria por pessoas heterosse-
xuais, sob alegação de que algu-
mas entidades não conseguiam 
pessoas identificas como LGBT 
para compor o referido comitê; a 
Segunda Campanha foi em 2010 
– “LGBT é super legal – Em casa, 
na Rua ou no trabalho, a diversi-
dade sexual deve der respeitada”. 
Essa campanha foi excelente. A 
essa época, o Comitê LGBT da 
ISP era formado genuinamente 
por trabalhadores e trabalhado-
res LGBTs, e não apenas a arte 
e logo da campanha foram elo-
giadas, mas também o material 
panfletário produzido. A partir 
dessa campanha, as entidades 
filiadas passaram a encarar a te-
mática LGBT com outros olhos. 
Na qualidade de Coordenador do 
Comitê LGBT no Brasil e interme-
ricas, fui solicitado a ir em vários 
espaços, de quase todas as afi-
liadas da ISP, para fazer trabalhos 

de fomento à formação e em-
poderamento de LGBTs. No ano 
2012, a ISP Lançou a “Campanha 
da ISP junto ao setor público pelo 
fim da discriminação com base 
na orientação sexual – Manual de 
Propostas”, realizado com o intui-
to de interceder junto às campa-
nhas municipais para o fomento 
de políticas públicas no âmbito 
dos municípios.

Na Confetam, mantivemos uma 
estrutura de empoderamento 
para LGBT desde a sua forma-
ção, mas foi a partir do último 
congresso em 2013 que foi criada 
estatutariamente a Secretaria 
LGBT. A partir da criação da Se-
cretaria LGBT, as federações filia-
das realizaram várias atividades 
envolvendo a temática LGBT. A 
FEMERG (Federação dos Munici-
páios do Estado do Rio Grande do 
Sul) realizou ainda no ano de 2013 
um Seminário LGBT para todos 
os seus sindicatos de Base. A FE-
TAM/RN bem como a Fetamce 
foram entidades que não ape-
nas realizaram atividades com a 
temática LGBT para os seus sin-
dicatos de base, mas que fomen-
taram que os próprios sindicatos 
fizessem ações propositivas nes-
se sentido. O empoderamento da 
temática LGBT na estrutura da 
CONFETAM foi importante para 
incidir sobre alguns desdobra-
mentos importantes que a enti-
dade deixa registrado nos anais 
da história como uma entidade 
que fomenta não apenas o res-
peito aos LGBTs, mas que prima 
pela igualdade e fortalecimento 
da causa. Exemplo: a Campanha 
Mundial da UNAIDS e OIT pela 
meta zero em infecções para 
HIV/AIDS, na qual a CONFETAM 
esteve presente na Galeria da 
Conferência Mundial da OIT no 
ano de 2014 como uma entidade 

Na ISP, temos 
desenvolvido desde 
2006 no Brasil inúmeras 
ações de fomento 
às Políticas Públicas 
para trabalhadores e 
trabalhadoras LGBTs.
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que presta relevantes serviços ao 
fomento da diversidade sexual. 

RF: Como a comunidade LGBT 
carrega o estigma de ter o HIV 
associado à sua imagem histo-
ricamente?
Eurian: Desde a II Conferência 
de Políticas Públicas para LGBT, 
ocorrida em 2011, que o Movimen-
to LGBT entende como consenso 
que não se pode mais “deslincar” 
as questões relacionas ao HIV/
AIDS da população LGBT. Muito 
se sofreu com esse estigma, po-
rém, ao longo dos anos, percebe-
-se que, a despeito de todo o 
investimento em medicação, da 
sobrevida que os chamados co-
quetéis dão as pessoas vivendo 
com a doença, a prevalência da 
doença na população LGBT re-
presenta 13% em todo o mundo, 
a despeito de apenas 0,6% do 
restante da população. Ou seja, 
não tem como ignorar que essa 
questão está e precisa estar sim 
atrelada à comunidade LGBT, 
sobretudo para que ações mais 
contundentes possam ser repen-
sadas e implementadas. Reco-

nhece-se que a prevalência não 
se dá mais pelo que se chamava 
de promiscuidade desse grupo 
populacional. As efetivas polí-
ticas públicas desenvolvidas no 
Brasil para os LGBTs têm torna-
do esse grupo mais empenhado 
e mais encorajado a realizar seus 
testes e, com isso, o diagnóstico 
vem cada vez mais cedo, o que 
facilita, inclusive, o controle da 
doença. Esse é um ponto positivo 
na análise qualitativa que o pró-
prio MS faz sobre os resultados. 
No entanto, há a necessidade de 
se intervir em questões sociais, 
como o fomento ao trabalho e à 
qualificação profissional para as 
travestis e transexuais, que são 
as mais afetadas, notadamen-
te pela exposição a riscos em 
decorrência de serem obrigadas 
a viverem da prostituição, visto 
que não conseguem se fixar no 
mercado formal de trabalho.

RF: A pauta encontra desafio 
no ambiente sindical? A pró-
pria autodeclaração como ho-
mossexual acontece com muita 
dificuldade nos âmbitos sindi-

cais? Há muita homofobia no 
ambiente sindical?
Eurian: O Movimento Sindical 
tem resquício do machismo ao 
longo de toda a sua trajetória, 
não apenas no Brasil. Aos pou-
cos, essa realidade tem sido 
mudada, mas ainda de forma 
discreta. Cada vez mais pode-
mos ver os sindicatos cederem 
às pautas LGBTs, sobretudo for-
çados pelas demandas advindas 
dos próprios associados que já 
militam em movimentos sociais 
organizados e ligados à pauta 
LGBT. O assunto tem estado em 
voga no Brasil e isso tem ten-
cionado os dirigentes sindicais 
a serem mais sensíveis à causa. 
Com a visibilidade que a política 
nacional deu a temática LGBT, 
o advento de visibilidade que as 
Paradas do Orgulho LGBT, por 
exemplo, tem contribuído Brasil 
afora. Ficou mais fácil as pesso-
as LGBTs se imbuírem de cora-
gem para fazer a tão sonhada 
“saída do armário”, termo usado 
para designar aquele LGBT que 
não publicita a sua condição ho-
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mossexual por medo ou repres-
são. Isso se reflete de maneira a 
forçarem os ambientes sindicais 
a se despirem de seus precon-
ceitos e limitações, sob pena de 
estarem defasados e andarem 
na contramão das boas práticas 
em sociedade. Isso tem sido uma 
forma de forçar os sindicatos a 
participarem mais ativamente, 
cada vez com mais frequência, 
das agendas LGBTs nas locali-
dades aonde estão inseridos.

RF: Fale sobre o intitulado “sin-
dicalismo includente” e quais as 
conquistas neste campo. 
Eurian: Esse é um dos temas 
recorrentes dentro do Manual 
de Boas Práticas que a UNAIDS 
construiu no Brasil e que teve a 
minha participação. A Carta de 
Yogyakarta na Indonésia, 2010, 
da qual o Brasil é signatário, re-
conhece a Identidade de Gêne-
ro como um direito humano e 
a sua vivência como essencial 
para o desenvolvimento das 
pessoas travestis e transexuais. 
Nesse sentido, o respeito ao uso 
do nome social é imprescindível. 

Nas mais diferentes campanhas 
que os sindicatos têm feito para 
a população de trabalhadores e 
trabalhadoras LGBTs, percebe-
-se a ausência desse direito. Tal-
vez porque se julgue as pessoas. 
Travestis e transexuais ainda es-
tejam alijadas do serviço público. 
Ledo engano. Há inúmeras pes-
soas nessas condições de tra-
balho no serviço público, sejam 
como efetivas sejam como ter-
ceirizadas, e é dever das entida-
des sindicais resguardar o direito 
que lhes assiste de serem trata-
das pelo seu nome social, tanto 
nos locais de trabalho quanto 
nos serviços de saúde e educa-
ção, que são também espaços 
de interferências dos sindicatos, 
visto que os serviços públicos são 
realizados em sua maioria por 
servidores das bases sindicais. O 
acolhimento nesses espaços pú-
blicos também é de responsabili-
dade sindical, visto que há porta-
rias ministeriais que orientam ao 
respeito do uso do nome social 
e uso de banheiros atendendo 
a identidade de gênero das pes-
soas. É papel das entidades sin-

dicais fiscalizar o cumprimento 
dessas portarias, principalmente 
porque o descumprimento des-
tas podem levar a processos cri-
minais contra trabalhadores das 
bases sindicais.

Já sobre a participação dos 
LGBTs nas estruturas sindicais, 
esta é uma realidade mais pre-
sente no Brasil, a partir do Pro-
jeto Igualdade de oportunidades 
da ISP. Desde a primeira forma-
ção do projeto em 2006, que um 
dos objetivos era empoderar os 
LGBTs nas direções das entida-
des sindicais, desde as centrais 
até os sindicatos de base. Não há 
números definidos sobre o quan-
titativo de LGBT nas direções 
das entidades sinais, mas sabe-
-se que hoje eles representam 
um número infinitamente supe-
rior ao que se observava 10 anos 
atrás, e isso é muito importante, 
sobretudo porque ninguém me-
lhor do que a própria pessoa para 
descrever as angústias e proble-
mas que o seu segmento popu-
lacional vive.
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asci dia 09 de novembro de 
1968. Vim ao mundo como 
um bebê normal, tudo no 

lugar. Quando completei um ano de 
vida, fui ao Sandu (era assim que 
chamavam o posto médico, dessa 
época) com minhas irmãs e minha 
mãe, e lá tomaríamos a vacina contra 
poliomielite. Ficamos na fila espe-
rando o atendimento. Minhas irmãs 
se vacinaram e outras crianças que 
estavam na minha frente. Mas, quan-
do chegou minha vez, acreditem, fal-
tou a vacina. Tive que voltar pra casa 
sem me vacinar. A orientação para a 
minha mãe foi que ela deveria voltar 
comigo no dia seguinte, pois chega-
ria nova remessa de vacina. E fomos 
para casa. Chegando em casa, minha 
mãe me sentiu quente e assim passei 
a noite toda com uma febre insisten-
te. Logo que amanheceu o dia, como 
de costume, minha mãe me colocou 
no chão para que pudesse cuidar dos 
seus afazeres domésticos, pois eu já 
andava. Mas para a surpresa dela, eu 
não fiquei nem em pé. E ela rapida-
mente levou-me ao médico, que logo 
confirmou a suspeita da minha mãe: 
eu estava com paralisia infantil, era 
assim que era conhecida a poliomie-
lite nessa época. Minha mãe voltou 
para casa arrasada. E iniciou o trata-
mento, massagem de talco. Todo dia 

E o que aconteceria se você acordasse numa manhã qualquer e descobrisse 
que perdeu o movimento das pernas durante a noite anterior? Isso aconteceu 
com Mary Silva, com um ano de idade. Aos poucos, ela foi voltando a andar 
– embora tenha sequelas que a acompanham até hoje. Mesmo assim, ela 
conta para a nossa Revista que aprendeu a viver muito bem sob essa nova 
perspectiva, porque ser diferente é normal! É o que você vai acompanhar na 
história de Mary, que é professora municipal em Fortaleza e Maracanaú!

vivEr

É NORMAL
SER DIFERENTE
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minha mãe me levava para a fisiote-
rapia. Até que ela entendeu como era 
feito e passou a fazer as massagens em 
casa. Sempre tinha muita esperança 
de que eu voltasse a andar, mas nada 
acontecia. Até que um dia ela fez uma 
promessa para São Francisco de Assis 
e sonhou como eu ficaria. Andando, 
mas puxando uma perna, segundo 
ela. Depois, já adolescente, fomos pa-
gar a promessa. E minha mãe sempre 
me tratou como se eu não tivesse ne-
nhuma deficiência. Sempre dizia que 
ninguém era melhor que eu. E foi as-
sim que cresci, estudei, sempre com 
o apoio da minha mãe. Fiz o pedagó-
gico, comecei a lecionar. Já fiz minha 
graduação em pedagogia, também 
fiz especialização em Alfabetização e 

Letramento. Hoje sou servidora das 
prefeituras de Fortaleza e de Mara-
canaú. E exerço minha profissão com 
muito carinho. Também tenho três 
filhos, dois netos e vivo muito feliz 
assim como sou. Costumo dizer uma 
frase que minhas amigas riem mui-
to: nasci tão perfeita, que depois de 
um ano ele mandou essa paralisia pra 
mim, pois é só esse meu defeito, pois 
sou linda e inteligente!

Se não faço mais no trabalho, na 
minha vida pessoal, é porque, como 
todo ser humano, tenho limitações. 
Afinal, a perfeição não nos pertence.

Mary Silva
Servidora de Maracanaú 

e Fortaleza
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UM PARLAMENTO 
CONTRA OS DIREITOS 
HUMANOS

EEm 2014, vivemos uma acirrada disputa eleitoral 
da qual saímos parcialmente vitoriosos. Explico: 
reelegemos Dilma Rousseff consolidando um lon-
go período de vitórias do projeto democrático e 

popular à frente do governo, porém, na mesma eleição, 
elegemos o Congresso mais conservador do Brasil em dé-
cadas.

Segundo o DIAP, Departamento Intersindical de As-
sessoria Parlamentar, o novo Congresso é “pulverizado 
partidariamente, liberal economicamente, conservador 
socialmente, atrasado do ponto de vista dos direitos hu-
manos e temerário em questões ambientais”.

A despeito da renovação, o que se percebe é que boa 
parte dos novos parlamentares são na verdade políticos 
de longa data: ex-prefeitos, ex-vereadores, ex-deputados, 
ex-secretários, entre outros. Dentre aqueles que de fato 
iniciaram as atividades parlamentares, encontramos em-
presários, religiosos fundamentalistas, jogadores de fu-
tebol, apresentadores de TV e policiais, com pautas que 
respondem exclusivamente aos seus grupos de interesse e 
se expressam, grande parte das vezes, em ataques aos di-
reitos dos trabalhadores ou violação de direitos humanos, 
sem garantir o debate sobre as reais causas dos problemas 
sociais. Além deles, é importante citar o aumento da ban-
cada ligada ao agronegócio que, além de contrária à refor-
ma agrária, trabalha na lógica de acabar com a proteção às 
áreas indígenas, reduzir as medidas que impedem o des-

matamento, agilizar a concessão de licenças ambientais, 
flexibilizar o conceito de trabalho escravo e suas punições 
legais, enfim, uma série de projetos que desrespeitam di-
reitos fundamentais e colocam em risco o meio ambiente 
e a sustentabilidade.

É importante registrar que esse movimento conserva-
dor e reacionário tem seu espelho nas manifestações que 
assistimos durante a última eleição e no decorrer de 2015. 
Não nos faltam exemplos de comportamentos individuais 
e coletivos, dentro do Congresso e nas ruas, expressando 
valores machistas, homofóbicos e racistas. De maneira ge-
neralizada, assistimos à expressão sem constrangimento 
de um ódio de classe que divide a sociedade brasileira fora 
e dentro do Congresso.

Do ponto de vista econômico, tivemos uma grande 
redução no tamanho da bancada sindical e um aumen-
to no número de parlamentares que defendem posições 
econômicas liberais como a não intervenção do Estado 
na Economia, o modelo de Estado Mínimo, a autoregu-
lação do mercado e o fim das políticas públicas de cotas, 
de transferência de renda, nas áreas de saúde e educação 
e todas as ações e investimentos do governo que visem 
reduzir as desigualdades sociais. A dura realidade para os 
trabalhadores e trabalhadoras é que temos um Congresso 
a serviço dos interesses do capital e de valores retrógrados 
que acreditávamos já estarem sendo superados pela socie-
dade brasileira, um retrocesso social lamentável. 

Artigo

Graça Costa
secretária de relações do trabalho 

da CUT Nacional
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Artigo

Como afirmei em um dos muitos 
embates sobre a terceirização em 2015 
“a Câmara não é a bodega do Cunha” 
e esse é o tom que seguiremos dando 

diante dos desmandos. FORA CUNHA!

Durante todo o ano, a CUT se manteve mobilizada 
contra os inúmeros projetos em tramitação de ataque aos 
direitos humanos e trabalhistas e fez o enfrentamento di-
reto com o presidente, Eduardo Cunha, que orquestrou 
com cinismo e truculência essa pauta dentro da Câmara 
dos Deputados, a exemplo do PL 4330 da Terceirização.

Assusta-nos a falta de constrangimento com que 
Cunha e a maioria dos parlamentares trataram temas tão 
delicados e caros aos trabalhadores e à sociedade de uma 
forma geral.  A Casa do Povo, que em sua história é reco-
nhecida como um espaço aberto, hoje fecha suas portas 
aos trabalhadores. Inúmeras foram as ocasiões em que 
fomos impedidos de entrar e tratados com violência. Isso, 
por si só, já é um grave ataque à democracia e aos direitos 
do cidadão.

Inúmeros projetos que mobilizaram debates na so-
ciedade durante o ano exemplificam a dinâmica de ata-
que aos direitos humanos que paira sobre o Congresso 
Nacional. É o caso da PEC 171/93 , que prevê a redução 
da maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de cri-
mes hediondos. Já aprovada na Câmara, a PEC 171/93 
só necessita da apreciação do Senado e dos projetos que 
propõem a redução da idade mínima para ingresso no 
mercado de trabalho de 16 para 14 anos, entre eles a PEC 
18/2011. Um, em especial, o PL 2016/2015, chamado de 
Lei Antiterrorismo, tipifica os crimes de terrorismo e re-
presenta um risco à democracia e aos direitos humanos, 
pois poderá ser usado como instrumento para criminali-
zar as manifestações e os movimentos sociais organizados 
em suas reivindicações, ferindo um princípio fundamen-
tal do Estado Democrático de Direito; 

Uma das mais importantes pautas na luta por justiça 
social no Brasil e no mundo, a erradicação do trabalho es-
cravo, sofrerá um golpe com as mudanças que o Congres-
so pretende fazer no novo código civil, a flexibilização do 

conceito de trabalho análogo ao escravo. Por meio do PL 
3842/12, os deputados propõem retirar do novo Código 
Civil os conceitos de trabalho em condições degradantes 
e jornada exaustiva que, junto com a servidão por dívi-
das, caracterizam trabalho escravo. Outro tema que esteve 
em debate no Congresso e na sociedade foi o conceito de 
família: o PL 6583/13 estabelece que família é o núcleo 
formado pela união de homem e mulher em casamento 
ou união estável e seus descendentes, numa ofensiva con-
tra a união homoafetiva e o direito de adoção no caso de 
casal homossexual, já reconhecido pelo STJ. Por fim, um 
conjunto de projetos do presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha, que tem o objetivo, entre outros, de inviabilizar 
o atendimento às vítimas de estupro e penalizar qualquer 
pessoa que preste auxílio à gestante que praticar aborto, 
causou polêmica e levou para as ruas as mulheres em todo 
o país.

Tivemos poucas vitórias na defesa dos interesses dos 
trabalhadores dentro do Congresso à custa de muita mo-
bilização. Vale destacar a regulamentação do trabalho 
doméstico e a aprovação do Estatuto da Pessoa com Defi-
ciência, duas lutas históricas da CUT. Porém, no balanço 
final, o resumo do ano legislativo que se encerra faz justiça 
à avaliação inicial do DIAP, um debate pautado pelo con-
servadorismo, pelo moralismo e pela retirada de direitos 
da classe trabalhadora. Avançar nas conquistas e no res-
peito aos direitos humanos dependerá da nossa capacida-
de de mobilização dentro do Congresso para dizer não ao 
retrocesso.

Em 2016, por meio  da atuação na Secretaria Nacio-
nal de Relações de Trabalho da CUT, seguiremos na luta 
contra os retrocessos continuaremos a denunciar as mo-
vimentações golpistas. Como afirmei em um dos muitos 
embates sobre a terceirização em 2015 “a Câmara não é a 
bodega do Cunha” e esse é o tom que seguiremos dando 
diante dos desmandos. FORA CUNHA!
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VIOLÊNCIA CONTRA 
AS MULHERES É 
UMA VIOLAÇÃO AOS 
DIREITOS HUMANOS

A violência contra a mulher tem sido descrita 
como provavelmente a mais vergonhosa viola-
ção dos direitos humanos. É essencial resolver 
essa problemática, um dos Objetivos de Desen-

volvimento do Milênio – ODM, que trata da igualdade de 
gênero e do respeito à vida, à integridade física, ao ir e vir e 
aos demais direitos fundamentais das mulheres. Ao longo 
dos anos, a violência tem sido tema recorrente nas gran-
des conferências internacionais que envolvem questões 
relativas às mulheres. No entanto, somente em 1993, na 
Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, 
a violência contra as mulheres passou a ser considerada 
uma violação de direitos humanos. Desde então, passou-
-se a difundir que a violência contra as mulheres constitui 
uma das mais perversas violações, pois a maior parte des-
tas manifestações ocorre dentro dos lares das vítimas.

A violência contra as mulheres assume diversas for-
mas, incluindo a violência doméstica, a violação, o tráfico 
de mulheres, a prostituição forçada e a violência em situ-
ações de conflito armado, tais como assassinatos, as viola-
ções sistemáticas e a gravidez em decorrência de estupro. 
Inclui também os assassinatos por motivo da “honra” e 
o infanticídio feminino. É predominantemente causada 
por homens, seja em países desenvolvidos seja em países 
em desenvolvimento. A perversidade dessa violência deve 
chocar a todos e todas, pois em muitos casos a simples 
ameaça é considerada uma das barreiras mais significati-
vas para a plena igualdade das mulheres.

Os direitos das mulheres não são indissociáveis dos 
direitos humanos: não há que se falar em garantia univer-
sal de direitos sem que as mulheres tenham seus direitos 
específicos respeitados. É preciso considerar as diferen-
ças de gênero, não obstante o condicionamento do corpo 
biológico a um modelo de comportamento que produziu 
uma série de estereótipos, levando a crenças culturais de 
que a pessoa de cada um dos sexos deveria ocupar lugares 
sociais pré-determinados. Isso tem levado à violação de 
direitos praticada em razão do gênero, como se verifica 
em conduta misógina ou de violência. Faz-se necessário, 
portanto, a aplicação universal às mulheres dos direitos e 
princípios relativos à igualdade, à segurança, à liberdade, 
à integridade e à dignidade de todos os seres humanos.

Artigo

Maria Ozaneide de Paulo
Secretária da Mulher Trabalhadora da CUT\CE

Integrante do Fórum Cearense 
de Mulheres\AMB

Os direitos das mulheres não 
são indissociáveis dos direitos 

humanos: não há que se falar em 
garantia universal de direitos sem 

que as mulheres tenham seus 
direitos específicos respeitados.
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DA INCLUSÃO
CONHEÇA EXPERIÊNCIAS 
RELIGIOSAS DE TODAS AS 
CORES, ORIENTAÇÕES E 
GÊNEROS

m tempos de fortalecimen-
to do fundamentalismo re-
ligioso, que é caracterizado 

pela crença na interpretação literal 
dos livros sagrados e que muitas 
vezes se confunde ou é justificativa 
para o ódio contra LGBTs, mulheres 
e negros, por exemplo, nossa repor-
tagem procurou referências de fé que 
respeitam e aceitam o “socialmente 
diferente”.
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Sobretudo em um contexto em 
que cresce na internet e na televisão, 
com a chegada de diversos canais de 
igrejas, a exposição de absurdos jus-
tificados em elementos religiosos, 
mergulhamos no universo do Can-
domblé e da Teologia Inclusiva.

De que é feita 
a religião afro-
brasileira? A não 
exclusão!

Esta é uma singularidade da re-
ligiosidade afro-brasileira. As minús-
culas tradições, religiões ou cultos 
afro-brasileiros se diferenciam das 

religiões monoteístas, como a cristã, 
islâmica e judaica por um ingredien-
te geral que a forma: a não exclusão.

É o que explica o Babá Cleudo de 
Oxum, Cleudo Pinheiro de Andrade 
Júnior, que tem 34 anos de “iniciado” 
no Candomblé e é coordenador da 
Associação Estadual de Cultura Ban-
tu, além de sacerdote da comunidade 
de terreiro Ilê Axé Ya Omi Ari Mas-
sun, fundada em 2011 e localizada na 
periferia do município de Maraca-
naú, cidade da Região Metropolitana 
de Fortaleza. Para ele, o Candomblé 
trabalha a aceitação de grupos pro-
blemáticos para outras instituições, 
religiosas ou não. Também demons-
tra a aceitação que o Candomblé tem 
deste mundo, mesmo quando, no 
extremo, trata-se do mundo da rua, 
do chão de fábrica, dos meretrícios e 
portas de cadeia. Para ele, “cada ex-
clusão é uma morte”.

Convivem na “roça” (forma 
como a comunidade classifica o es-
paço do terreiro, em referência ao 
lugar designado aos negros duran-
te a história) 42 pessoas. Ele explica 
que a sua comunidade é uma escola 
e um Quilombo e diz: “tudo aquilo 
que a sociedade rejeita e despreza eu 
abrigo. Quanto menos valor a pessoa 
tem para a comunidade moral, mas 

63

Babá Cleudo de Oxum.
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tem aqui”, falando em referência às 
mães solteiras, homossexuais, pros-
titutas, crianças e jovens que foram 
desprezados ou alijados de uma fa-
mília ou direitos, mas que lá encon-
tram refúgio e uma função social. “O 
‘viado’ para mim é a melhor coisa do 
mundo, porque o ‘viado’, quando eu 
preciso que ele cozinhe, ele cozinha, 
mas se for pra capinar ou pra cavar 
ele também faz. A lésbica, que é dis-
criminada lá fora, quando eu preciso 
de um ‘João’, eu tenho um ‘João’ ex-
celente, mas também quando é para 
cozinhar, também faz. Eu tô dizendo 
assim, o valor. E o negro lá fora é dis-
criminado. Primeiro, a ligação reli-
giosa do negro é bem diferente da do 
branco. O negro se encontra com os 
orixás que são negros. O negro não 
tem rejeição de incorporar uma en-
tidade negra, como o branco tem. O 
negro se sente muito mais negro ao 
incorporar as entidades do Candom-
blé, que são negras”, revela.

Quem trouxe o Candomblé para 
o Brasil foram os negros que vieram 
como escravos da África. Entre eles, 
se destacavam dois grupos: os ban-
tos (que vinham de regiões como o 
Congo, Angola e Moçambique) e os 
sudaneses, que vinham da Nigéria e 
do Benin (e que são os iorubas, ou 
nagôs, e os jejes). Pela condição de 
escravo, depois de quilombola e por 
último de escravo livre, mas sem es-

paço social, a tradição de fé é antes 
de tudo um espaço de resistência e 
de redenção do povo negro brasilei-
ro em suas várias formações. Essa 
redenção é caraterizada pelo Pai Jú-
nior: “O meu melhor filho de santo 
roubava, traficava, foi preso, saiu 
do presídio e veio para minha casa 
e hoje não fuma e não bebe e não é 
porque eu proíbo, é porque ele en-
tendeu que tem coisas muito melho-
res para ele. Hoje ele se sente melhor 
do que antes”, conclui.

Pela exclusão imposta a quem 
chega ao Candomblé, Júnior culpa o 
capitalismo que “é cada vez mais sel-
vagem. Ele obriga o ser humano a se 
assumir para depois cortar o pesco-
ço. Por ele ser mais selvagem, ele cria 
um falso mercado de fantasia para 
justificar as pessoas saírem de casa e 
do seu habitar, e só reproduz violên-
cia. Quando a pessoa chega no Can-
domblé, a gente tenta enfrentar tudo 
isso”, explica. 

Ele afirma que as outras religiões 
são soluções para as práticas urbanas. 
“Quem vem ao Candomblé vai como 
quem ia ao quilombo. Lá não há um 
modelo ideal de homem e mulher. 
Lá ele encontra uma tradição que lhe 
dá função e papel, mas não baseados 
nos conceitos lá de fora, insuflados 
pelo mundo capitalista”, reforça o Pai 
de Santo.

Júnior diz que no Candomblé 
tem espaço para todo tipo de sexuali-
dade. “Tem o Ocó, homem que gosta 
de mulher; o Adé, homem que gosta 
de homem; a Monocó, mulher que 
gosta de mulher; e a Ubiri, mulher 
que gosta de homem. Essas quatro 
são as sexualidades básicas, são como 
as cores básicas”, explica.

A verdade é que não existe reli-
gião africana, nem negra, mas uma 
religiosidade afro-brasileira, anterior 
ao Brasil. Os rebentos dessa religio-
sidade se abrigaram no cristianismo 
(católico, protestante, evangélico, 
pentecostal), no islamismo malê, no 

espiritismo, enfim, em uma grande 
mistura e encontros de fé.

O resultado é que tem o mesmo 
DNA, por assim dizer, africano.

Então, a religiosidade afro é feita 
de:

Não exclusão das outras religiões
Espírito comunitário

Reinvenção da tradição
Impossibilidade 

de uma igreja universal
Conservação da energia vital (axé)

“O negro não tem religião, mas 
religiosidade. Um líquido espes-
so que se derrama em vários vasos, 
como o óleo de dendê, que também 
chegou aqui em navios negreiros”, 
diz Ninivia Campos, representante 
das demandas negras na diretoria da 
Fetamce.

Outro elemento é que as tradi-
ções negras admitem um Criador, 
mas pululam de deuses, semideuses, 
mensageiros, abridores de caminhos. 
A eles se pode e deve sacrificar: des-
conhecem o sacrifício do filho de 
Deus, no Cristianismo, que teria dis-
pensado todos os sacrifícios”. Cada 
povo leva o seu Deus. Quando dois 
povos se encontram, não precisam 
trocar de divindade: valem as duas.

“Grandíssima e exemplar é a ca-
pacidade do Candomblé de juntar os 
santos aos pecadores, o maculado ao 
limpo, o feio ao bonito”, comenta Ni-
nivia Campos.

E sobre até hoje o ser humano 
conviver com o preconceito e com 
a diferenciação e não ter aprendido 
com a história, Pai Cleudo Júnior sim-
plifica: “A história é como um caracol 
e tem horas que você avança e tem 
horas que você retrocede. Para o mo-
vimento existir, tem que haver dife-
rença. A grande coisa do mundo não 
é o final, é o movimento. Se o mundo 
fosse perfeito, não existiria Deus para 
resolver os problemas”, finaliza.

crEnçA

Fo
to

: R
af

ae
l M

es
qu

ita
/F

et
am

ce



65

Homossexuais em busca de es-
paços inspirados na não discrimina-
ção montaram igrejas para acolher 
outros iguais a eles em todo o Brasil. 
Um desses exemplos é a Igreja Apos-
tólica Filhos da Luz (IAFL), em For-
taleza, que coloca a celebração cristã 
também como um ambiente para 
gays, lésbicas, bissexuais, transexu-
ais e travestis e que oferece, acima de 
tudo, conforto espiritual para esses 
sujeitos.

A comunidade começou em 
2013 e foi idealizada pelo pastor Alan 
Jessé, de 31 anos. A igreja foi sendo 
divulgada e crescendo. E, de cinco 
fieis no começo de tudo, hoje já conta 
com cerca de 180 pessoas engajadas, 
entre homens e mulheres.

A fé do grupo é fundada sobre 
os preceitos da chamada Teologia 
Inclusiva, ramo da teologia que tem 
como princípio o amor de Deus pelo 
homem, independente de raça, cor 
ou orientação sexual. “Participei por 
cinco anos da Comunidade Cristã 
Nova Esperança, também voltada 
para a Teologia Inclusiva, em Forta-
leza. Ela me serviu de base para criar 
a nossa comunidade”, explica o líder 
da Filhos da Luz. A partir daí, Alan 
aprofundou os conhecimentos, for-
mando-se teólogo da área.

Evangélicos de todas as cores

Segundo o Reverendo Diogo Si-
queira, que se dedica ao estudo da Te-
ologia Inclusiva, esta seria um ramo 
da teologia cristã dedicado à análise 
da inserção da diversidade sexual no 
contexto da fé. “À luz das escrituras, 
das descobertas histórico-científicas 
e da razão, propomo-nos a examinar 
a visão cristã sobre a homossexuali-
dade, com vistas à inclusão plena de 
homossexuais, bissexuais, transexu-
ais e transgêneros na igreja de Cristo”, 
diz Diogo.

O religioso acredita que a maio-
ria das igrejas evangélicas possui ter-
rível aversão à homossexualidade. 
Ele avalia que para que um homos-
sexual se torne membro de uma des-
sas igrejas, ele precisará sacrificar sua 
vida amorosa e emocional ou ter uma 
vida dupla, vivendo suas experiên-
cias amorosas de forma oculta, como 
costuma acontecer. “Porém, se por 
evangélico se entende o indivíduo 

que pauta sua vida pelos Evangelhos, 
que contêm a mensagem de Cristo, a 
resposta é que é plenamente possível 
ser homossexual e seguir fielmente os 
ensinamentos de Cristo Jesus”, expli-
ca o estudioso da inclusão.

Diogo atesta que não há, nas 
palavras de Jesus, registradas nos 
Evangelhos, absolutamente nenhu-
ma menção condenatória à homos-
sexualidade ou à prática do relacio-
namento amoroso entre duas pessoas 
de mesmo sexo.

“O simples fato de os Evangelhos 
não mencionarem a homossexuali-
dade já deveria servir de advertência 
àqueles que buscam na Bíblia conde-
nação para tudo o que não se encaixa 
na versão do mundo em que prefe-
rem viver”, avisa. E conclui em men-
sagem aos demais que condenam os 
homossexuais: “Aceitar isso é ser, de 
fato, evangélico”, sentencia o Reve-
rendo.

“Evangelhos não mencionam a 
homossexualidade”, diz representante 
da Teologia Inclusiva

A comunidade começou 
em 2013 e foi idealizada 
pelo pastor Alan Jessé, 
de 31 anos. A igreja 
foi sendo divulgada e 
passou a crescer. 
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Ao se tornar Papa, Francisco – 
nascido Jorge Mario Bergoglio, na 
Argentina – já quebrou um grande 
paradigma: é o primeiro pontífice 
nascido no continente americano e 
também o primeiro latino-america-
no. Mas não parou por aí. Suas decla-
rações, ações e posições mostram que 
é diferente de qualquer outro sumo 
sacerdote que tenha ocupado o trono 
de Pedro.

É conhecido por sua postura a 
favor da justiça social, cortando pri-
vilégios que cercavam, inclusive, a 
posição de Papa. É, também, de certa 
forma, simpático à Teologia da Li-
bertação, devido à sua premissa de 
opção pelos pobres, mas sem ser ide-
ológico da TL.

Mas a declaração de Francisco 
que mais gerou polêmica foi feita no 
retorno do sacerdote para o Vaticano, 
após a Jornada Mundial da Juventu-

de, realizada em 2013, no Brasil. Ele 
manifestou sua tolerância em relação 
aos homossexuais na Igreja Católica, 
ao questionar diante de jornalistas: 
“Quem sou eu para julgar os gays?”.  
E completou: “Não se deve margina-
lizar estas pessoas por isso. É preciso 
integrá-las à sociedade”. 

As declarações do Papa estão 
imersas em uma discussão maior que 

ocorre dentro da Igreja Católica. A 
verdade é que a ênfase do Papa Fran-
cisco em se concentrar nos “aspectos 
positivos, e não negativos, da sexu-
alidade humana” parece ter ganho 
apoio de muitos bispos durante um 
sínodo – assembleia que reúne auto-
ridades religiosas – no Vaticano, rea-
lizado em outubro de 2014.

Embora o evento não tenha che-
gado a mudar nenhuma das orienta-
ções da Igreja sobre a homossexua-
lidade, um dos documentos vazados 
colocava: “Será que somos capazes 
de receber essas pessoas e garantir 
que elas terão um espaço fraterno em 
nossas comunidades?”, dizia o texto.

O relatório não contesta o lon-
go histórico de oposição da Igreja ao 
casamento entre pessoas do mesmo 
sexo, mas alguns grupos de direitos 
homossexuais consideram as decla-
rações como um avanço.

O Papa e o Bispo que começam 
a quebrar barreiras

Ele manifestou sua 
tolerância em relação 
aos homossexuais 
na Igreja Católica, ao 
questionar diante de 
jornalistas: “quem sou 
eu para julgar os gays?

Papa Francisco 
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Dessa forma, assim como fez em 
relação à população negra, quando, 
no passado a Igreja discriminou o 
grupo e disse que poderiam ser es-
cravizados, tento em vista que eram 
seres inferiores, pois “não possuíam 
alma” – e pediu perdão por isso já 
no século XX –, a maior instituição 
cristã do mundo começa a rever seus 
dogmas, para, entre outros motivos, 
sobreviver enquanto organização. 

Seguindo o exemplo do líder 
maior da Igreja Católica, o bispo Edir 
Macedo, dono da igreja evangélica 
neopentecostal Universal do Reino 
de Deus, causou espanto ao criticar 
movimentos que levantam bandeira 
contra os gays. 

Em seu programa diário veicula-
do em rádio, TV e internet, Macedo 
causou furor e críticas no meio evan-
gélico, mas ainda assim disse: “Jesus 
faria isso se vivesse em nosso tempo? 
Não creio. Jesus não levantou ban-
deira alguma contra gays. Ele nunca 
disse: Olha, vocês [apóstolos] têm de 
falar contra o homossexualismo por-
que é proibido. Nada disso”, afirmou 
o líder da Universal.

A Igreja Universal é uma das 
maiores correntes evangélicas do 
país, com 2,5 milhões de fiéis decla-
rados ao IBGE. Porém, cabe lembrar 
que mais de 10 milhões de evangéli-
cos – dados de 2010 – não revelam a 

qual linha evangélica pertencem.
Pela primeira vez, a Igreja Uni-

versal acolhe e recebe os gays sem 
intenção de mudá-los ou “convertê-
-los” à heterossexualidade. É verda-
de, porém, que a Universal também 
não aceita que o Estado (governo) 
defenda a homossexualidade em li-
vros didáticos.

“O que deveria servir para com-
bater a discriminação vira propagan-
da explícita do homossexualismo”, 
criticou Edir, em seu blog, quatro 
anos atrás.

“A Universal sempre aceitou e 

aceita todos os homossexuais, como 
acolhe qualquer ser humano do jeito 
que ele é”, afirmou ao UOL, recen-
temente. “Nossa missão é pregar o 
Evangelho a toda criatura, indepen-
dentemente do que ela é, faz ou deixa 
de fazer.”

O religioso, porém, admite que, 
de acordo com a Bíblia, homosse-
xualidade é, sim, uma forma de pe-
cado. “Mas não é maior nem menor 
que qualquer outro [pecado]”, frisa. 
Como a gulodice, a ira, a preguiça e a 
luxúria – inclusive se ela for heteros-
sexual, vale dizer.

Bispo Macedo não se recusa a 
orar ou abençoar eventualmente fiéis 
da Universal que queriam voluntaria-
mente abandonar a orientação gay, 
como mostra um vídeo publicado 
em 2012.

No entanto, essa não é e nunca 
será uma prática imposta ou uma 
“condição” para que alguém faça par-
te da Universal. A própria família do 
bispo, aliás, já foi alvo de discrimina-
ção.

Em abril de 2013, um site de fofo-
cas gospel publicou matéria que afir-
mava que um dos filhos de Macedo, 
Moysés, havia se declarado gay. A ma-
téria era falsa. No dia seguinte, o site 
se retratou com um pedido de des-
culpas público a Moysés e a toda sua 
família, e retirou a reportagem do ar.

A Universal sempre 
aceitou e aceita todos 
os homossexuais, 
como acolhe qualquer 
ser humano do jeito 
que ele é”, afirmou ao 
UOL, recentemente. 
“Nossa missão é 
pregar o Evangelho 
a toda criatura, 
independentemente do 
que ela é, faz ou deixa 
de fazer.

Edir Macedo 
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Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (IPEA) e 
Universidade de São Paulo 

(USP) ouviram a opinião de homens 
em relação às mulheres que vestem 
roupas “provocativas”.

A pesquisa mostra que o Brasil 
é um país, por excelência, machista. 
42,7% dos homens ouvidos acham 
que as mulheres que mostram partes 
do corpo “merecem” ser atacadas.

O estudo identificou a tolerância 
social à violência das mulheres, pois, 
dos entrevistados, apenas 24,3% não 
concordam com a violência contra as 
mulheres que vestem pouca roupa.

que a intolerância contra mulheres 
que exibem o corpo é maior na pe-
riferia das grandes cidades. Os dados 
da pesquisa constataram que a maior 
tolerância às roupas provocantes está 
no Rio de Janeiro, que ficou com o 
maior percentual entre os estados 
que não admitem nenhum tipo de 
violência contra a mulher provocada 
pela roupa que veste. Mas, mesmo 
assim, 22,4% dos cariocas admitem 
essa violência.

Os estudiosos também quiseram 
saber dos entrevistados “se as mulhe-
res que vestem roupas provocantes 
estimulam o crescimento do número 
de estupros”, e 35,1% responderam 
que esse número seria menor “se elas 
se vestissem adequadamente”. 

Em outros itens da pesquisa, o 
conjunto da sociedade brasileira re-
vela-se machista. O mais preocupan-
te mostra que 82% dos entrevistados 
são favoráveis ao silêncio da mulher 
que é vítima da violência praticada 
pelo marido ou companheiro, espe-
cialmente quando o casal tem filhos 
ainda crianças, mas 91% defendem a 
separação do casal quando há violên-
cia doméstica. 

pESquiSA

É “MACHISTA”
COMPROVA PESQUISA
A SOCIEDADE BRASILEIRA TAMBÉM É 
CONIVENTE COM A VIOLÊNCIA FAMILIAR

O BRASIL

O

Os estudiosos também 
quiseram saber dos 
entrevistados “se as 
mulheres que vestem 
roupas provocantes 
estimulam o 
crescimento do número 
de estupros”, e 35,1% 
responderam que esse 
número seria menor 
“se elas se vestissem 
adequadamente.

Foram ouvidos 3.810 homens e 
mulheres de todos os estados do país, 
durante os meses de janeiro e feverei-
ro de 2014, sendo que desse universo 
pesquisado as mulheres representam 
65,5%.

Nas regiões Norte e Nordeste, es-
tão concentrados os maiores índices 
dos que aprovam “ataques” contra 
mulheres que vestem roupas “provo-
cativas”. Segundo esse contingente de 
homens e mulheres, elas usam essas 
roupas para provocar e, portanto, 
“não devem se queixar dos riscos que 
correm”.

A pesquisa também identificou 

Noite Cultural Feminista. Evento destacou a luta das mulheres por liberdade, 
igualdade e autonomia.
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A ISP NA VANGUARDA 
PELA IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES

A Internacional de Serviços Públicos (ISP) ocu-
pa um lugar exclusivo no movimento sindical. 
Desde 1907, somos o único organismo que co-
ordena ações globais em defesa do setor públi-

co. Nos mais variados fóruns internacionais, atualmente, 
somos a voz de 20 milhões de trabalhadoras e trabalhado-
res que prestam serviços essenciais em 154 países.

Só nas Américas, a ISP conta com 140 organizações 
sindicais filiadas em 35 países, que representam um to-
tal de 3,3 milhões de trabalhadoras e trabalhadores que 
prestam serviços em 10 setores: Aduana, Adminstração 
Central, Água, Controle do Estado, Energia, Judiciário, 
Legislativo, Auxiliares da Educação, Municipais e Saúde.

Em consonância com nosso caráter vanguardista, não 
é de se estranhar que a ISP venha desempenhando, ao 
longo de sua história, um papel de liderança no avanço da 
igualdade de gênero e nas questões de equidade e diver-
sidade. Ainda mais quando dois terços dos trabalhadores 
dos serviços públicos são mulheres.

Como resultado, é possível , principalmente nos últi-
mos anos, entre nossas filiadas, um aumento considerável 
na quantidade de mulheres ativistas e também um foco 
mais forte na integração do gênero ao trabalho sindical. 
Porém, ainda há muito mais a ser feito, tanto nos sindica-
tos quanto na sociedade como um todo.

Nesse sentido, a ISP na região procura auxiliar as 
filiadas na integração e no envolvimento das mulheres 
ativistas enquanto parceiras fundamentais em todas as 
campanhas; trabalhar com as filiadas para capacitar as 
mulheres ativisitas de forma a elaborar e ficar à frente de 
campanhas e ações que promovam serviços públicos de 

qualidade; fornecer ferramentas e materias para ajudar as 
filiadas a melhorar a implementação de políticas de pro-
tagonização do gênero nos sindicatos; apoiar as filiadas 
na elaboração de mensagens apropriadas e no empode-
ramento das mulheres ativistas, para que elas falem nos 
fóruns regionais e internacionais.

Da mesma forma, há evidências mais do que suficien-
tes para mostrar que cortes nos serviços públicos trazem 
impactos desastrosos, em especial, para trabalhadores, 
pessoas com necessidades especiais, LGBTI (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais), 
minorias raciais e étnicas e outros grupos que buscam a 
equidade. A própria natureza da globalização dos tempos 
atuais encontra-se na raiz de muitos casos de tensões ra-
ciais e étnicas, e também no aumento da xenofobia.

Assim, também diante disso, a ISP Interamérica busca 
trabalhar com as filiadas para garantir a integração e envol-
vimento de membros dos grupos que buscam equidade em 
campanhas e ações sindicais; preparar materiais e desen-
volver ferramentas que ajudem as afiliadas em suas lutas 
contra todas as formas de discriminação; fornecer mate-
riais e ferramentas que ajudem as afiliadas a capacitar para 
a proteção e promoção dos direitos dos trabalhadores mi-
gratórios e suas famílias; continuar o trabalho com as afi-
liadas quanto às questões referentes à raça, etnia e LGBTI, 
elaborando materiais e capacitando de forma a acabar com 
a discriminação e garantir direitos humanos e sindicais.

Por fim, há de se recordar que a luta por serviços pú-
blicos de qualidade é uma luta de todos, já que, além de 
serem uma fonte de empregos para muitas pessoas, eles 
ajudam a reduzir a desigualdade em todos os seus níveis.

Artigo

Jocélio Drummond
Secretário regional para as 

Américas da Internacional de 
Serviços Públicos (ISP).
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E A  HOMOFOBIA
87,3% DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
APRESENTAM DISCRIMINAÇÃO COM 
RELAÇÃO À ORIENTAÇÃO SEXUAL

A ESCOLA

M uita gente diz por aí que 
políticas afirmativas geram 
ainda mais preconceito. 

Muitos são contra que o Estado tome 
iniciativas que venham inibir e pu-
nir a violência provocada pelo pre-
conceito. Mas, enquanto as “pessoas 
de bem” e a favor da “igualdade” se 
revoltam contra a pauta dos Direitos 
Humanos, meninos como Rolliver de 
Jesus, de anos 12, natural de Vitória, 
no Espírito Santo, continuarão se en-
forcando. O jovem cometeu suicídio 
com o cinto da mãe no dia 17 de fe-
vereiro de 2012, pois não suportava 
mais o bullying que sofria na escola. 
O menino deixou uma carta pedindo 
desculpas aos pais por tirar a própria 
vida e se afirmando que não sabia por 
que era alvo de tantas humilhações.

A verdade é que Rolliver desco-
briu, como tantos outros jovens no 
Brasil e no mundo, que o preconceito 
nos ronda desde a mais tenra infân-
cia. Um LGBT (Lésbica, Gay, Bisse-
xual, Travesti ou Transexual) des-
cobre ainda quando criança o peso 
da discriminação. Em muitas vezes, 
essa repressão é fortalecida na escola, 
quando estes sujeitos são apontados 
como diferentes por colegas da mes-

ma idade. Uma pesquisa realizada 
pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE), encomendada 
pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), constatou que em 
87,3% das escolas públicas há discri-
minação com relação à orientação 
sexual. O estudo conclui que as esco-
las são ambientes onde o preconceito 
é bastante disseminado entre todos 
os atores e indica, ainda, que 99,9% 
dos entrevistados desejam manter 
distância de algum grupo social.

A formação de uma criança e 
um jovem é muito delicada e requer 
cuidado das instituições e do Estado. 
“Quando a gente questiona o jovem 
quando ele descobriu a sua homos-
sexualidade, geralmente o jovem diz 
que não descobriu por si, geralmente 
ele descobriu pelo olhar preconceitu-
oso do outro, e esse jovem vai agindo 
de forma individual por meio de sua 
experiência para saber como vai rea-
gir e superar isso. Muitos não resis-
tem à homofobia”, explica o Doutor 
em Educação Brasileira, Alexandre 
Joca, que pesquisou a sexualidade na 
escola com estudantes cearenses.

Diante deste contexto, especialis-
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No Ceará, as Câmaras 
Municipais de 
Fortaleza e Caucaia, 
duas das maiores e 
mais urbanizadas 
cidades do estado, 
picotaram os planos 
locais para eliminar as 
demandas de combate 
ao preconceito no 
cotidiano escolar.

Nadja 
Carneiro, 
secretária de 
juventude da 
Fetamce.
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tas sugeriram ao Conselho Nacional 
de Educação uma ação enérgica para 
inibir o preconceito contra homos-
sexuais e pessoas com identidade de 
gênero diferente. Sendo assim, em 
2011, foi criada e apresentada à so-
ciedade uma série de conteúdos que 
seria distribuída nas escolas da rede 
pública como forma de combater a 
homofobia. O material foi desenvol-
vido por diversas entidades em par-
ceria com o Ministério da Educação 
(MEC). Porém, a distribuição do 
kit, que estava prevista para ocorrer 
no segundo semestre de 2011 em 6 
mil escolas de ensino médio, foi can-
celada em maio daquele ano após 
pressão das bancadas religiosas, que 
convenceram a presidente Dilma 
Rousseff de que o material fazia “pro-
paganda de orientação sexual”. Após 
a polêmica, o Governo Federal vetou 
a medida.

A verdade é que Dilma cedeu 
à chantagem política de setores 
conservadores, com maiorias no 
Congresso, que tentaram vender a 
ideia de que o kit seria distribuído 
para crianças com 6 anos de idade – 
quando, na verdade, o material era 
voltado exclusivamente para alunos 
do ensino médio. “Dói muito saber 
que as forças contrárias dos funda-
mentalistas, não só os evangélicos, 
mas a bancada católica, tenham boi-
cotado o trabalho e passado para a 
população a visão de que estaríamos 
incentivando a homossexualidade”, 
disse o coordenador do Grupo de 
Trabalho de Combate à Homofobia 
da Universidade de Brasília (UnB), 
José Zuchiwschi, que trabalhou no 
Ministério da Educação durante o 
governo de Luiz Inácio Lula da Sil-
va e ajudou a articular a elaboração 

dos materiais. Segundo ele, o ma-
terial foi produzido por um “grupo 
conceituado” de acadêmicos, com 
apoio de entidades, como o Conse-
lho Federal de Psicologia e a UNES-
CO. “Nunca passou pela cabeça de 
ninguém entregar isso a crianças”, 
completa.

Passados mais de quatro anos, o 
kit de combate a crescente e destrui-
dora homofobia ainda não teve um 
destino definido e a resistência a ele 
continua. Mais recentemente, o de-
bate voltou à tona pela oportunidade 
de atualização do Plano Nacional de 
Educação (PNE) e os correlatos em 
estados e municípios.

As Conferências Municipais, 
Estaduais e Nacional de Educação, 
que foram os espaços de discussão 
das propostas que vigorariam adian-
te nos planos, criaram metas com 
referências à identidade de gênero, 
diversidade e orientação sexual, po-
rém, quando os debates chegaram ao 
legislativo (municipal e estadual), a 
pauta começou a sofrer perseguição 
por parte dos mesmos atores, que lá 
atrás derrubaram o “Escola Sem Ho-
mofobia”.

No Ceará, as Câmaras Munici-
pais de Fortaleza e Caucaia, duas das 
maiores e mais urbanizadas cidades 
do estado, picotaram os planos locais 
para eliminar as demandas de com-
bate ao preconceito no cotidiano es-
colar.

No calor do debate, em julho de 
2015, a Fetamce trouxe para o seu 
projeto especial “Diálogos 25 anos”, 
o debate sobre a questão. Para tanto, 
convidou sindicatos de servidores 
e professores de todas as regiões do 
estado para desconstruir a polêmica 
gerada em torno da inclusão das te-
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máticas identidade de gênero e orien-
tação sexual nos planos municipais 
de educação.

Segundo Nadja Carneiro, dire-
tora da Federação, só a formação e o 
confronto de ideias conscientes po-
dem segurar a onda de conservado-
rismo e perda de direitos que ameaça 
o país, e este foi o objetivo da ativi-
dade. “Nós, sindicatos, precisamos 
mostrar a importância de educar 
para o respeito à igualdade de gênero, 
visando modificar para melhor esses 
quadros na sociedade como um todo 
e também nos estabelecimentos edu-
cacionais”. 

Alvos de deturpações, identi-
dade de gênero e orientação sexual 
são apenas algumas das ações das 
20 metas do PNE. Para o presidente 
da ONG pioneira nos debates sobre 
diversidade sexual e direitos LGBTs 
no Ceará, o Grupo de Resistência 
Asa Branca, Chico Pedrosa, a so-
ciedade não considera a cidadania 
LGBT uma questão de Estado. “Sem 
esse reconhecimento, o Estado deixa 
de pautar todas as políticas públicas 
necessárias para os homossexuais. 
Além disso, há ainda uma pressão 
muito forte de forças conservadoras 
nas gestões que não deixa as pautas 
avançarem. Existe uma grande in-
satisfação do público gay no Ceará”, 
concluiu.

Depoimento
Lucas Veloso 
(estudante universitário 
de Enfermagem)

Desde criança, eu sempre fui mui-
to afeminado para os olhos dos outros 
e sempre me obrigaram a ter uma pos-
tura diferente. Na escola, que era mui-
to religiosa, tinha as piadinhas, que 
eram muito desconfortáveis. Na ado-
lescência, isso conturbou ainda mais 
minha cabeça. Cheguei a apanhar em 
alguns momentos. 

No ensino médio, tivemos um tra-
balho, eu pedi para falar sobre precon-
ceito contra negros e deficientes. Fiz 
um comentário que acabou virando 
contra mim, e uma das colegas se vi-
rou para mim e disse que eu nunca se-
ria um enfermeiro, disse também que 
eu iria ser sempre bicha e que bicha 
só prestava para uma coisa. Foram 
xingamentos e gestos obscenos con-
tra mim na frente de 35 pessoas. Foi 
o momento para outros dois meninos 
me agredirem verbalmente também. 
Naquele instante, fiquei sem saber o 
que fazer.

Guardei isso e não contei para 
ninguém. Voltei para casa. Quan-
do acordei, na manhã seguinte, que 
era para ir cedo à escola, comecei a 
chorar, e minha mãe perguntou se 

tinha acontecido algo. Eu disse que 
não podia mais ficar naquela escola. 
Minha mãe entendeu que eu não po-
deria ficar lá. Depois do acontecido, 
fui entrevistado na escola sobre o as-
sunto e contei o que tinha havido. As 
coordenadoras me disseram que in-
dependente de qualquer lugar que eu 
estivesse eu poderia sofrer aquele tipo 
de situação. Nesse momento, eu voltei 
para casa e acabei voltando para a es-
cola com muito receio, principalmente 
por ser gay e por ser também de reli-
gião de matriz africana. Achava bom 
que as pessoas não soubessem. Na 
escola, passei o dia calado sem falar 
com ninguém. O professor de filosofia 
pediu para a turma sortear um aluno 
para contar algo em uma roda de afi-
nidade. Eu fui o sorteado. O professor 
então pediu para falar o que mais me 
incomodava e o que eu mais gostava 
em mim. As pessoas que me agredi-
ram continuaram a me criticar, mas 
teve uma colega que falou algo que me 
marcou. Ela disse que não havia nada 
de ruim em mim: “Eu só consigo olhar 
para ele e perceber a tristeza de tudo 
que está acontecendo”. Ela me deu um 
abraço e me ajudou a lutar contra isso 
dali em diante. Hoje já escuto coisas 
absurdas, como “vou te fazer ser ho-
mem” ou “é porque você nunca pro-
vou”, mas aprendo todo dia a resistir 
a tudo isso.

prEconcEito
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esde 1965, os ministérios 
das Relações Exteriores e da 
Educação, em parceria com 

universidades públicas – federais e 
estaduais – e particulares, executam 
o Programa de Estudantes-Convênio 
de Graduação (PEC-G), que oferece 
oportunidades de formação superior 
a cidadãos de países em desenvolvi-
mento com os quais o Brasil mantém 
acordos educacionais e culturais.

Esse programa permitiu a jovens 
da África, América Latina e Ásia a 
oportunidade de cursar um curso su-
perior e assim poder voltar mais pre-
parados para os seus países.

Sem prejuízo de comparação, es-
ses estudantes, a maioria de países de 
maioria negra, especialmente oriun-
dos da África, passaram a cruzar o 
oceano, voluntariamente, em busca 
de conhecimento, e não mais força-
dos, como feito durante todo o perí-
dio de tráfico escravo no Brasil, que 
durou 388 anos.

Cinco séculos atrás, povos africa-
nos foram violentamente retirados de 
suas terras e trazidos para ser escravi-
zados nas Américas. Hoje, os descen-
dentes daqueles povos se encontram 
e se reconhecem nos irmãos que cru-

zam o Atlântico para fins completa-
mente diferentes: a formação acadê-
mica para ajudar a reconstruir seus 
países e seu continente.

Exemplo deste feito foi a criação 
da Universidade da Integração Inter-
nacional da Lusofonia Afro-Brasilei-
ra (UNILAB). Como diz o próprio 
nome, a instituição de ensino supe-
rior, com sede na cidade de Redenção, 
estado do Ceará, foi criada em 2010 
e instalada em 25 de maio de 2011 
com o objetivo de promover a exten-
são universitária, tendo como missão 
institucional específica formar recur-
sos humanos para contribuir com a 
integração entre o Brasil e os demais 
países membros da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP), 
especialmente os países africanos, 
bem como promover o desenvolvi-
mento regional e o intercâmbio cultu-
ral, científico e educacional.

As atividades administrativas e 
acadêmicas da UNILAB se concen-
tram nos Estados brasileiros do Ceará 
e da Bahia. No Ceará, a universidade 
conta com unidades nos municípios 
de Redenção e Acarape. Na Bahia, a 
UNILAB está presente no município 
de São Francisco do Conde.

EducAção

NO PASSADO VINHAM AO 
BRASIL PELA DOR, HOJE, 
PELO CONHECIMENTO

NEGROS:

D
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ssumi o desafio de revisi-
tar meu passado, relembrar 
minha infância, adolescên-

cia, juventude e a transformação em 
adulta. Relatar minha história não foi 
uma tarefa fácil, pois reviver o passa-
do é abrir velhas feridas, é sofrer de 
novo algumas dores já cicatrizadas, 
mas é, sobretudo, rir da infância ino-
cente, dos sonhos de adolescentes, 
dos enfrentamentos da rebeldia da 
juventude, da maturidade da vida 
adulta, do crescimento pessoal, das 
experiências, da difícil arte de so-
breviver, quando a vida de milhares 
de crianças eram ceifadas tão cedo 
escandalizando o mundo com altos 
índices nas estatísticas da mortali-
dade infantil. Ter sobrevivido a estas 
intempéries da vida já me faz uma 
vitoriosa.

Nas próximas linhas, Vilani Oliveira, professora da rede municipal de 
Maracanaú, hoje presidenta da Confederação dos Trabalhadores no 
Serviço Público Municipal – Confetam/CUT, narra, de próprio punho, 
a sua história de vida, desde as primeiras provações, ainda criança, 
quando combateu e resistiu à dor e ao preconceito, às superações 
dos dias de hoje. Em uma atitude corajosa, Vilani abre sua intimidade 
para, como ela mesma diz, mostrar para outras mulheres, sobretudo 
as negras, que é possível vencer a pobreza, o machismo, o racismo e a 
opressão, sempre apostando na luta coletiva. 

nEgrA E mulhEr

UMA HISTÓRIA,
SER MULHER TRABALHADORA EM UMA 
SOCIEDADE MACHISTA, CAPITALISTA E RACISTA
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Foi com este sentimento que re-
solvi compartilhar minha vida com 
vocês, lembrando que “toda criança 
que um dia fica grande e vira pessoa 
adulta carrega o menino ou menina 
que ela foi antes. E pela vida afora a 
gente esquece tanta coisa!” (Paulo 
Freire, in: O menino que lia o mun-
do). Ainda tenho muito da criança, 
da adolescente, da jovem rebelde 
que ainda insistem em permanecer 
em mim, ainda guardo muita nitidez 
cada fase, cada momento, cada dor, 
cada sorriso, pois sou feita dessas 
matérias, carrego dentro de mim um 
pouco de cada fase de minha dura 
vida.

Meu nome é Vilani, nasci no dia 
06 de agosto de 1960, no município 
de Caucaia, de parto normal realiza-
do em casa por uma parteira, como 
era de costume na época. Sou a oitava 
de 13 filhos. Meu pai, José Carlos, já 
falecido, não teve a oportunidade de 
frequentar escola. Desde muito cedo, 
ainda criança, trabalhava para aju-
dar na complementação da renda da 
família. Não sabia ler nem escrever, 
mas fazia contas como ninguém. Era 
trabalhador rural, “tomava de con-
ta” de um sítio. Já minha mãe, Maria 
José, cursou a segunda série, com do-
mínio da leitura e escrita. Lavava rou-
pa para ajudar meu pai. Assim, cria-
ram seus filhos e a eles ensinaram as 
lições de ética e honestidade.  Dessa 
forma, fomos aprendendo a discer-
nir o certo do errado e o valor de um 
acordo, de uma palavra dada. Todo 
nosso aprendizado foi inspirado nas 
posturas, nos gestos, nas ações e nos 
comportamentos de nossos pais. Esta 
foi a base da minha formação moral. 
Meu pai era muito rigoroso, ninguém 
ousava desafiá-lo ou sequer questio-
ná-lo; já minha mãe, mais dócil, mais 
compreensiva, embora a última pala-
vra fosse sempre a dele.

Sempre fui uma pessoa inquieta 
e questionadora. Não me conforma-
va com a situação à qual estávamos 
submetidos, achava injusto que 
uns tivessem tanto e nós tão 
pouco e, por vezes, nada, 
pois havia período que 
faltava alimento para 
as três refeições princi-
pais. Brinquedos, éra-
mos nós que fazíamos. 
Mangas verdes caídas 
ao chão viravam vacas, 
galinhas e, de repente, 
tínhamos um monte 
de animais. Meias ve-
lhas viravam bola, roupas 
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velhas eram transformadas em bone-
cas de pano e latas vazias, em carros. 
A imaginação era grande. À noite, 
enquanto os adultos conversavam 
– contando seus causos, geralmen-
te histórias de assombração, que até 
hoje estou para saber se eram verda-
deiras ou fruto de suas imaginações 
–, brincávamos alheios às conversas 
dos adultos, pois em conversa de 
gente grande criança não se metia.

Assim foi minha infância, em 
meio às dificuldades, mas recheada 
de sonhos e esperanças. Posso dizer 
que foi uma infância saudável. Ba-
nhar-se nos açudes, subir em árvores 
e se deliciar comendo frutas colhidas 
na hora, tudo sempre era muito pra-
zeroso.

Mas, a gente cresce e a vida vai 
nos impondo novos rumos. Aos 13 
anos, fui morar em Fortaleza, tra-
balhar como empregada domésti-
ca. Pela necessidade, a gente acaba 
perdendo a infância cedo tendo que 
ingressar no mundo do trabalho, no 
mundo dos adultos.  Foi um período 
difícil, sofrido, saudoso. Ficar longe 
de casa, da família, era choro garan-

tido todas as noites. Não tinha noção 
da exploração a que estava subme-
tida. Era “natural” os pais cederem 
seus filhos para famílias ricas sob o 
argumento de que iam nos colocar 
para estudar. Na verdade, era uma 
boca a menos para sustentar. Não 
era maldade, era necessidade, sobre-
vivência. Não recebia salário, apenas 
alguns “agrados” vez por outra. Este 
era o destino que estava reservado 
para as mulheres de minha casa. Aos 
homens, era trabalhar com meu pai 
no sítio.

Quando não estava trabalhando 
como doméstica, ia ajudar minha 
mãe nas lavagens de roupa. Em 1979, 
fomos morar na favela do KM 8, no 
Couto Fernandes. Sofremos uma 
ação de despejo; este foi meu primei-
ro contato com as organizações dos 
movimentos populares. O despejo da 
favela José Bastos entrou para histó-
ria como um dos episódios mais vio-
lentos daquele período. Este episódio 
marcou o meu ingresso nos movi-
mentos sociais. Assim, ingressei no 
movimento organizado, Cebs, Jorna-
da de Luta Contra a Fome, União das 
Comunidades da Grande Fortaleza, 
União das Mulheres Cearenses e no 
PRC, partido clandestino que pre-
gava a luta armada para derrubar o 
capitalismo e instituir o socialismo. 
Aos dezoito anos, decidi procurar 
trabalho nas fábricas, foi quando 
experimentei o trabalho operário. 
Trabalhei como costureira em algu-
mas fábricas, a Guararapes foi meu 
primeiro contato com a exploração 
de classe e a exploração do capital so-
bre o trabalho de forma mais direta. 
Conheci algumas lideranças e puxei 
uma greve, que culminou com minha 
demissão. 

Quando fui trabalhar na Guara-
rapes, já tinha dois filhos. Mãe soltei-
ra, o pai não assumiu a paternidade. 
Não era fácil, naquela época, ser mãe 
solteira. O preconceito era muito 
grande e as pessoas sempre achavam 

que mãe solteira era puta, estava à 
disposição. Era necessário se impor, 
afinal, numa casa sem homem, quem 
vai respeitar? Quantas vezes ouvi este 
jargão. Quando surgia um problema, 
até mesmo briga de criança, o pai 
chegava e perguntava pelo meu ma-
rido, e quando dizia que não tinha 
marido, era comum o comentário: 
“Filho de puta, só podia ser”. Eu fiz 
opção em não casar. Desde cedo, sa-
bia disso, inclusive meu pai também 
não entendeu, dizendo que uma mu-
lher quando diz que não quer casar, 
não é séria. A sociedade carrega o 
preconceito e reproduz na família, 
nas religiões, nas escolas e no mun-
do do trabalho. Nesta época, não era 
fácil emprego quando se tinha filhos 
pequenos. Algumas fábricas exigiam 
teste de gravidez como condição para 
contratação. Tive que negar que ti-
nha uma filha de apenas dois meses, 
senão a fábrica não me contrataria. 
Tempos difíceis. O assédio era tão 
comum, num ambiente onde a maio-
ria esmagadora era mulheres, que 
até pensava ser normal. Os chefes 

Sempre fui uma 
pessoa inquieta e 
questionadora. Não 
me conformava com 
a situação à qual 
estávamos submetidos, 
achava injusto que uns 
tivessem tanto e nós tão 
pouco e, por vezes, nada, 
pois havia período que 
faltava alimento para as 
três refeições principais

nEgrA E mulhEr
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assediavam as operárias mais jovens 
e muitas vezes a mudança de cargo 
se dava por este meio. A vida não foi 
generosa comigo. Exigiu muito de 
minha pessoa. Fui testada de todas as 
formas, e eu a enfrentei, olhando nos 
olhos, sem pestanejar. Mulher, pobre, 
negra, militante e mãe solteira! Era 
demais. 

Na escola, era comum a pergunta 
pelo pai dos meus filhos. Isto era tão 
forte que impactou na vida deles. O 
mais velho chamava os pais dos ami-
gos de pai, era uma necessidade que 
me doía na alma. A sociedade criou 
um estereótipo de mulher, de famí-
lia e quem ousava quebrar as regras 
pagava um preço muito alto. Os ho-
mens tinham medo de mim. Eu não 
servia para um relacionamento sério, 
ouvi isto muitas vezes. Era muito li-
beral, avançadinha demais. Até mes-
mo entre a militância tinha precon-
ceito. Não era comum a participação 
das mulheres na política. Muitas ve-
zes participava de reuniões nas quais 
a presença dos homens era predomi-
nante, os “companheiros” não con-

seguiam digerir isto. Seu machismo 
não suportava. O pai dos meus filhos 
falava de forma debochada: “Ela é fe-
minista”. Suportei todas as adversida-
des com muita coragem e disposição 
para trabalhar honestamente. Quan-
do ficava desempregada, todo serviço 
eu topava, fazia faxina, lavava rou-
pa, tudo para garantir o sustento de 
meus filhos. Quando saí da fábrica, 
fui trabalhar no comércio. Autope-
ças Feijão e King Joia. Neste período, 
aproximei-me mais ainda da militân-
cia sindical. Talvez o momento mais 
difícil que enfrentei nesta jornada era 
ter que deixar meus filhos, agora três, 
muitas vezes sozinhos, trancados 
dentro de casa. Sempre contei com a 
solidariedade de vizinhos e amigos. 
Sempre tinha alguém que verifica-
va se estava tudo bem, que botava o 
almoço... A solidariedade foi funda-
mental em muitos momentos.

A hora de voltar para casa era 
uma sensação indescritível. Vê-los e 
me certificar que estavam bem, afinal 
tinha uma filha e este já era um moti-
vo a mais nas minhas preocupações.  
Aproveitava o máximo o tempo com 
eles, e, apesar do cansaço, seguia uma 
rotina diária, como contar histórias 
para eles dormirem, conversar sobre 
o dia, banhar, ensinar as tarefas da 
escola e ficar com eles até dormirem, 
pois eles também tinham necessida-

des de prolongar o máximo do tem-
po comigo. Enquanto dormiam, ia 
preparar o almoço do dia seguinte, 
limpar casa, lavar roupa... Era a dupla 
jornada.

Durante muitos anos, esta foi mi-
nha rotina. A luta ganhava novo sen-
tido para mim. Lutava também por 
eles, para construir um mundo me-
lhor. Nem sempre fui compreendida. 
A família não entendia esta luta, mas 
eu enfrentaria o mundo se preciso 
fosse, por eles, por mim, por todos 
nós. Não me arrependo de nada que 
fiz, pois não fiz nada de errado. Mi-
nha história se confunde com a his-
tória de tantas outras mães solteiras, 
negras, militantes, bravas mulheres 
anônimas, sobreviventes. Sou desafo-
rada, como disse um dia minha ami-
ga Maria Luíza Fontenele, acho que 
foi este meu jeito desaforado que me 
fez enfrentar as adversidades, vencer 
os obstáculos, sobreviver.

Hoje, mais madura, mais mu-
lher, mais mãe, mais militante, ajo, às 
vezes, tal qual a menina peralta, tra-
quina que subia em árvores que nem 
sempre os homens se atreviam. Sou 
assim, carrego em mim muito do que 
fui, minha essência permanece, sem 
apego a bens materiais, livre dos su-
pérfluos, sem mágoas, sem revolta, 
mas com sentimento de gratidão pela 
vida, pelos amigos, pois o que sou foi 
fruto de tudo o que passei. Apego... 
aos filhos, à família, aos amigos... e 
permanece em mim esta vontade, 
quase alucinada, de lutar contra esta 
sociedade capitalista que nos massa-
cra, nos coisifica, nos mercantiliza. 
Lutar contra o machismo e toda for-
ma de preconceito. “Sou assim, sou 
assim, é minha vida, o que que vou 
fazer, minha vida se não é tão linda, 
não é tão ruim” (The Fevers).

Vilani Oliveira
Presidenta da Confederação dos 

Trabalhadores no Serviço Público 
Municipal - Confetam/CUT

Durante muitos anos, 
esta foi minha rotina. 
A luta ganhava novo 
sentido para mim. 
Lutava também por 
eles, para construir 
um mundo melhor. 
Nem sempre fui 
compreendida.
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DE UMA POLÍTICA AFIRMATIVA, DEFESA 
DOS HOMOSSEXUAIS NO BRASIL CHEGA 
POR MEIO DE BATALHAS JUDICIAIS.

NA AUSÊNCIA

nfrentando obstáculos de toda na-
tureza, inclusive usada como peça 
de troca e favorecimento eleitoral 

de setores mais conservadores da política 
nacional, a homossexualidade só foi men-
cionada no sentido de garantir proteção 
aos cidadãos homossexuais com o primeiro 
Programa Nacional de Direitos Humanos, 
em 1997.

A maior das demandas do grupo, o Pro-
jeto de Lei da Câmara (PLC) 122, que trata 
da criminalização da violência contra inte-
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grantes do movimento de lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transe-
xuais (LGBT), que tramitava desde 
2006, foi arquivado. A proposta, que 
seria uma ação do Estado direta e 
forte contra a homofobia, foi enga-
vetada em janeiro de 2015, depois de 
mais de 8 anos sem avançar no Con-
gresso Nacional.

A Secretaria de Direitos Huma-
nos da Presidência da República che-
gou a apresentar um substitutivo ao 
texto inicial do projeto, mas nem um 
texto mais enxuto do que a proposta 
inicial conseguiu conter o ódio e a 
intolerância de muitos parlamentares 
contra esses segmentos.

A luz no fim do túnel é um grupo 
de senadores petistas que defende a 
aprovação de um projeto semelhante, 
que tramita na Câmara, que é mais 
abrangente que o do Senado. De au-
toria da deputada Maria do Rosário 
(PT-RS), o projeto da Câmara tipifica 
crimes de ódio e intolerância contra 
diferentes grupos, como religiosos e 
migrantes, mas tem a criminalização 
da homofobia como principal ponto. 
O projeto 7582/2014 está em trami-
tação na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ).

O que já foi 
conquistado!

Sendo assim, com a ausência de 
uma política afirmativa direta para 
esta faixa da população, a defesa dos 
interesses dos homossexuais no Brasil 
chega por meio de batalhas judiciais 
ou de “canetadas” de Ministérios.

Processo 
transexualizador 
no SUS

As primeiras garantias civis 
para o grupo só aparecem nos anos 
2000. Mais precisamente em agosto 
de 2008, quando o Diário Oficial da 
União publica portaria que prevê a 
realização da cirurgia para mudança 
de sexo pelo Sistema Único de Saú-

de (SUS) nos hospitais públicos dos 
Estados. Pelo texto, cabe à Secretaria 
de Atenção à Saúde do Ministério da 
Saúde adotar as providências neces-
sárias à plena estruturação e implan-
tação do processo transexualizador, 
definindo os critérios mínimos para 
o funcionamento, o monitoramento 
e a avaliação dos serviços.

O pedido para a cirurgia, chama-
da de transgenitalização, pode ser fei-
to em postos de saúde, que dão início 
do processo. A partir disso, inicia-se a 
etapa preparatória. Entre a solicitação 
e a cirurgia, deverão se passar, obri-
gatoriamente, dois anos, período em 
que o paciente vai se submeter a um 
acompanhamento psicológico para 
ter certeza do que vai fazer.

Adoção por casais 
homoafetivos

Em abril de 2010, o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) decide manter 
a adoção de duas crianças concedida 
a um casal de lésbicas do Rio Grande 
do Sul. Um recurso do Ministério Pú-
blico do Estado contestava a decisão 
da 7ª Câmara Cível, a qual permitiu 
que as duas mulheres fossem respon-
sáveis legais pelas crianças.

Com o precedente aberto, outros 
casais homoafetivos conseguiram a 
guarda de crianças. 

Direito de usar 
o “nome social”

Já em maio de 2010, servido-
res públicos federais travestis ou 
transexuais conseguiram o direito 
de usar o ‘nome social’ (como pre-
ferem ser chamados) em cadastros 
dos órgãos em que trabalham, como 
crachás de identificação, no endere-
ço de e-mail servidor e na lista de 
ramais do órgão.

Outra concessão semelhante foi 
no Estado do Ceará, onde estudan-
tes travestis e transexuais podem 
usar os nomes sociais nos docu-
mentos internos das escolas. O mes-

mo já vale para alunos municipais 
da Capital, Fortaleza, e estudantes 
da Universidade Estadual (UECE).

No Rio Grande do Sul, desde 17 
de maio de 2012, é aceito como do-
cumento oficial a Carteira de Nome 
Social, que pode ser feita em todo 
o Brasil. Contudo, essa carteira só 
vale como documento oficial  no 
estado.

O direito ao nome social tam-
bém chegou aos estudantes que 
prestam o  Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem).

Inclusão do 
companheiro na 
declaração de IR

Parecer da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional deu o direito 
aos homossexuais de incluir o com-
panheiro ou companheira como de-
pendente na declaração do Imposto 
de Renda. A decisão ocorreu em ju-
lho de 2010 após a consulta de uma 
servidora. O parecer foi baseado no 
princípio de igualdade perante a lei 
e lembrou que o mesmo benefício é 
concedido a casais heterossexuais.

INSS

Decreto garantiu, em dezem-
bro de 2010, de forma definitiva, o 
direito de homossexuais receberem 
pensão pela morte de seu cônjuge. A 
norma foi adotada com base em con-
ceitos do Código Civil Brasileiro e da 
Constituição que garantem o bem-
-estar do cidadão sem nenhum tipo 
de discriminação, dizia a publicação 
do Diário Oficial da União (DOU).

O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) pagava desde 2000 pen-
sões às pessoas que demonstrassem ter 
tido uma união estável com um ho-
mossexual, mas apenas para cumprir 
uma sentença judicial, e não por deter-
minação do Executivo. Sendo assim, 
antes, o direito poderia ser revogado a 
qualquer hora em algum tribunal. 
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Reconhecimento 
da união estável

Uma das maiores conquistas 
dos LGBTs brasileiros foi o reco-
nhecimento, pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF), em maio de 2011, 
do registro das uniões estáveis de 
casais homossexuais. A votação foi 
unânime e estendeu aos casais ho-
moafetivos os mesmos direitos que 
os heterossexuais. Na maioria dos 
votos, imperou argumentos rela-
cionados aos direitos universais à 
liberdade, à dignidade humana e ao 
princípio da proibição de atos dis-
criminatórios.

O plenário, no entanto, não de-
limitou o alcance e limite da decisão. 
Com isso, questões como autorização 
a casamentos civis entre gays ou o di-
reito de registro de ambos os parcei-
ros no documento de adoção de uma 
criança ainda podem ser contestadas 
na Justiça. É necessária a criação de 
uma lei específica sobre a questão 
pelo Congresso Nacional.

Nos Estados Unidos, a pauta 
também avançou. Em 2015, a Su-
prema Corte norte-americana lega-
lizou o casamento gay em todos os 
estados do país, após duas décadas 
de discussão sobre o tema. A decisão 
foi celebrada por ativistas nas ruas e 
nas redes. O grande marco das come-
morações foi no Facebook, quando 
a bandeira colorida na foto de perfil 
da rede social foi disponibilizada. 
Rapidamente, celebridades, pessoas 
comuns, empresas e autoridades de 
diversos lugares do mundo tornaram 
público seu apoio à causa, colorindo 
o avatar na rede, além de mensagens 
de comemoração.

Cônjuge na 
identidade militar

Nove meses após se tornar o pri-
meiro militar a se casar com uma 
pessoa do mesmo sexo na história 

da Marinha do Brasil, o cabo João 
Silva conseguiu, finalmente, incluir 
o nome de seu cônjuge, o gestor pú-
blico Cláudio Nascimento, em sua 
identidade militar. Com a decisão, 
Cláudio passou a ter todos os direitos 
e benefícios de um militar, como já 
ocorria em casais heterossexuais.

Após esbarrar na resistência da 
Marinha em reconhecer os direitos 
de seu marido, em junho de 2012, 
João conseguiu a intervenção do go-
verno federal no caso, via Ministério 
da Defesa. “Depois que o ministério 
da Defesa interveio, e a Marinha aca-
tou, o documento que demorava 48 
horas saiu em trinta minutos, super 
rápido”, disse o militar.

Licença-maternidade 
a pai adotivo gay

O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) concedeu, pela primei-
ra vez na história, em agosto de 2012, 
o benefício de licença-maternidade 
a um pai adotivo que vive em união 
estável homossexual. O beneficiado 
foi o bancário Lucimar Quadros da 
Silva, que teve o direito reconhecido 
dois anos após a adoção da criança. 

Programas de Governo

Além dessas ações, embora com 
efeitos tímidos na realidade nacional, 
há também o programa Brasil Sem 
Homofobia e o Plano Nacional de 
Promoção da Cidadania e Direitos 
Humanos de LGBT, compostos por 
objetivos estratégicos que visam à 
inclusão social dos gays, lésbicas, tra-
vestis e transexuais por meio de me-
didas que vão desde atenção especial 
em saúde LGBT até a implantação de 
programas de educação sexual que 
alertem para a necessidade do respei-
to à diversidade sexual e de gênero e 
delegacias especializadas em crimes 
homofóbicos.

“A educação em direitos huma-

nos é de essencial importância no 
combate à discriminação e violência, 
não só contra LGBTs, mas contra 
quaisquer grupos sociais vitimados 
por estes males, uma vez que o pre-
conceito se funda na ignorância e 
desconhecimento acerca de tais fenô-
menos”, comenta o secretário LGBT 
da Fetamce, Rafael Fernandes.

No mundo

A nível internacional, em 2008 
foi lançado a Resolução Internacio-
nal dos Direitos Humanos, Orienta-
ção Sexual e Identidade de Gênero, 
reafirmando o caráter supranacional 
dos direitos humanos, ao exigir apli-
cação isonômica dos mesmos direi-
tos em relação aos indivíduos LGBTs. 
Porém, a declaração foi assinada por 
apenas 66 países, pois foi criada, em 
contrapartida, uma declaração em 
sentido oposto, a partir da propos-
ta de países ligados à Liga Árabe. 
Ainda, destacamos a dificuldade na 
efetivação internacional dos direitos 
humanos devido a pouca autorida-
de dos organismos investidos em tal 
função.

“A mera criação de programas 
estratégicos ou normas protetoras 
não é suficiente, de per si, para con-
solidar a promoção da segurança e 
cidadania LGBT. A plena efetiva-
ção de tais garantias é indispensável 
para tal e requer a participação não 
apenas do Estado, mas da sociedade 
em geral. Ainda, se faz necessária a 
capacitação dos servidores e gestores 
públicos para melhor lidarem com as 
demandas específicas deste setor da 
população, uma vez que é na pres-
tação de serviços públicos diretos e 
concretos que essas normas se efeti-
vam”, acredita Enedina Soares, diri-
gente máxima da Fetamce.

Rafael Fernandes completa: “É 
necessário um esforço conjunto, que 
venha a, no mínimo, tornar a existên-
cia da população LGBT mais digna”.

prEconcEito
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CAMPANHA PELA 
IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES

A campanha “Igualdade de oportunidade na 
vida, no trabalho e no movimento sindical” foi 
desenvolvida entre os anos de 1995 e 2000 pela 
Comissão Nacional sobre a Mulher Trabalha-

dora e relançada em 2008, na 12ª Plenária Nacional da 
CUT.

A campanha tem três eixos de ação 

Eixo 1. Igualdade de oportunidade na 
vida

A principal reivindicação é a ampliação do acesso às 
creches públicas, pois é fundamental haver compartilha-
mento entre homens, mulheres e o poder público da res-
ponsabilidade pelo trabalho reprodutivo e o cuidado com 
a vida humana. 

Além de ser um direito da criança ao bem-estar e 
à educação, a existência de creches garante às mulheres 
maior possibilidade de inserção e permanência no mer-
cado de trabalho. 

Outra medida fundamental é a ratificação da Con-
venção 156 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), que trata da igualdade de oportunidade e de tra-
tamento para o trabalhador e a trabalhadora que tem 
responsabilidades familiares. No dia 12 de novembro, o 
Fórum Nacional de Mulheres Trabalhadoras das Centrais 
lançou Campanha pela Ratificação da Convenção 156.

Outro tema importante nesse eixo é a legalização do 
aborto. O direito ao aborto é uma luta fundamental para 
nossa autonomia, para que possamos ter o direito de deci-
dir sobre nosso próprio corpo. É inaceitável que mulheres 
morram, ou sejam presas, por interromperem uma gravi-
dez não desejada. Por isso, em 2009, a Secretaria Nacional 
de Mulheres aderiu à Frente Nacional pelo Fim da Cri-
minalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto. 
Com isso, reafirmou a decisão do IV Congresso Nacional, 
realizado em 1991, quando a Central se posicionou favo-
rável à descriminalização e legalização do aborto.

Nesse eixo, além da luta por creches e pela legalização 
do aborto há outras lutas que consideramos fundamen-
tais. São elas: fim da violência contra as mulheres, políti-
cas públicas para as trabalhadoras rurais e direitos iguais 
para as trabalhadoras domésticas.

Eixo 2. Igualdade de oportunidade no 
trabalho

A luta por salário igual para trabalho de igual valor  
deve ser articulada com as discussões sobre o desenvol-
vimento tecnológico, a reestruturação produtiva e os im-
pactos que essas mudanças têm no mundo do trabalho.

As diferenças salariais estão relacionadas à forma de 
como as mulheres entram e permanecem no mercado de 
trabalho e perpassam pelas funções ocupadas, as condi-
ções de trabalho, a maior exposição à violência sexual e 
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moral e a desvalorização do trabalho realizado por elas. 

Outro fator importante é a responsabilidade cultural-
mente atribuída pelo trabalho de reprodução social (cui-
dado com as crianças, casa, família, doentes e idosos), que 
faz com que sua ascensão profissional seja restringida.

Considerando que a jornada de trabalho das mulheres 
é mais extensa devido à imposição social da responsabili-
dade pelo trabalho reprodutivo, a redução da jornada de 
trabalho sem redução de salário é fundamental para que 
as mulheres possam se dedicar ao estudo, ter mais tempo 
para o lazer, o descanso e sua qualificação profissional.

A Secretaria Nacional da Mulher Trabalhadora da 
CUT defende a ampliação da licença maternidade e da 
paternidade para 180 dias, sem prejuízo do emprego e do 
salário, a ser gozado após a licença maternidade. 

Para saber qual a real situação das mulheres em rela-
ção aos homens no interior dos locais de trabalho, é ne-
cessário exigir das empresas a criação de indicadores de 
gênero. 

No que se refere às políticas públicas, é fundamental es-
tabelecer um marco legal que promova essa igualdade, pois 
as diferenças salariais estão relacionadas à forma como as 
mulheres entram e permanecem no mercado de trabalho.

3. Igualdade de oportunidades 
– no movimento sindical

No âmbito do movimento sindical, nosso desafio é 
garantir uma maior presença das mulheres nas direções 
e nos diversos espaços de poder do movimento sindical, 
inclusive com um aumento da nossa presença na presi-
dência dos Sindicatos, CUT’s e outros ramos.

A política de cotas e da paridade são políticas impor-
tantes porque alteram relações de poder, mas é preciso 

avançar para garantir que, para além da presença numéri-
ca, as mulheres tenham presença política.

É necessário que os sindicatos e as estruturas horizon-
tais e verticais da CUT coloquem em prática políticas que 
incentivem a participação das mulheres no movimento 
sindical e que estabeleçam uma relação mais igualitária.

É fundamental promover a formação sindical com 
destaque para participação nas negociações coletivas e 
realizar campanha de sindicalização voltada às mulheres. 
A participação das mulheres internamente ao movimen-
to sindical é significativa e positiva, mas não reflete a real 
participação das mulheres no mercado de trabalho.

É importante fortalecer a negociação coletiva como 
instrumento de proteção e ampliação dos direitos das mu-
lheres. É necessário que, cada vez mais, mulheres estejam 
inseridas nas diferentes fases e processos da negociação 
coletiva, para que as pautas de gênero estejam presentes e 
para o seu fortalecimento e legitimação enquanto dirigen-
tes sindicais.

É importante assinalar que as empregadas domésticas 
têm uma peculiaridade: o espaço de trabalho é também o 
espaço privado. Apesar de o decreto assinado pela Presi-
denta Dilma, em junho deste ano, representar avanços ao 
assegurar direitos, as empregadas domésticas ainda con-
tinuam enfrentando várias dificuldades, tais como: locais 
de trabalho não fixos, salários baixos, jornadas de trabalho 
exaustivas e não respeitadas. 

Desde que a campanha foi lançada, foram realizadas 
muitas ações e tivemos muitas conquistas, mas os desafios 
que permanecem são ainda maiores. Por isso é fundamen-
tal atuar para que haja o engajamento do conjunto da CUT, 
do Coletivo Nacional de Mulheres, das CUT´s Estaduais, 
das Confederações/Federações e de cada Sindicato CUTista, 
para seguir aprofundando o debate, aprimorando as propos-
tas e fortalecendo nossa organização rumo às conquistas.

Artigo

No que se refere às políticas públicas, é fundamental 
estabelecer um marco legal que promova essa 

igualdade, pois as diferenças salariais estão 
relacionadas à forma como as mulheres entram 

e permanecem no mercado de trabalho.
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