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RESUMO

Esta tese estuda as relações sociais de gênero e a violência de gênero, observando as disposições
legais referentes às políticas públicas direcionadas para as mulheres no período de 2004 a 2013,
bem como as orientações normativas da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da
Presidência da República do Brasil – SPM/PR, para examinar uma experiência de atendimento
a mulheres em um bairro popular na cidade do Rio de Janeiro. Pauta-se no projeto teóricopolítico com vistas à emancipação feminina diante das condições de vulnerabilidade social a
que estão expostas as mulheres e à constante violação dos direitos humanos. O estudo aborda a
questão do território e os processos de subjetivação, para pensar o processo de construção da
política pública para as mulheres, em especial o caso do Centro de Referência de Mulheres da
Maré Carminha Rosa/CRMMCR. Este projeto integra o Núcleo de Estudos de Políticas
Públicas em Direitos Humanos Suely Souza de Almeida/NEPP-DH da Universidade Federal
do Rio de Janeiro/UFRJ.

Palavras-Chave: Violência de gênero; Emancipação feminina; Subjetividade; Políticas
públicas; Direitos humanos.

ABSTRACT

This thesis studies the social relations of gender and gender violence, observing the legal
provisions related to public policies directed to women in the period from 2004 to 2013, as well
as the normative guidelines of the Secretariat of Public Policies for Women of the Presidency
of the Republic of Brazil - SPM / PR, to examine an experience of attending to women in a
popular neighborhood in the city of Rio de Janeiro. It is based on the theoretical-political project
with a view to women's emancipation from the conditions of social vulnerability to which
women are exposed and the constant violation of human rights. The study addresses the issue
of territory and the processes of subjectivation, to think about the process of building public
policy for women, especially the case of the Maré Carminha Rosa Reference Center /
CRMMCR. This project integrates the Center for Studies of Public Policies in Human Rights
Suely Souza de Almeida / NEPP-DH of the Federal University of Rio de Janeiro / UFRJ.

Key words: Gender violence; Female emancipation; Subjectivity; Public policies; Human
rights.
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1. INTRODUÇÃO

Trata-se de estudo sobre relações sociais de gênero e violência de gênero, com exame
de documentos legais sobre as políticas públicas dirigidas às mulheres no Brasil no período de
dez anos (2004 a 2013), analisando as manifestações das desigualdades de gênero em um bairro
popular da cidade do Rio de Janeiro, confrontando-as com as disposições cotidianas de um
Centro de Referência para Mulheres, projeto piloto do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas
em Direitos Humanos Suely Souza de Almeida/NEPP-DH/CFCH/UFRJ, localizado no subbairro Vila do João no bairro da Maré na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Este estudo se pauta,
também, no projeto teórico-político de emancipação feminina e nas orientações das políticas
públicas para as mulheres da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência
da República – SPM/PR.
A minha participação no Centro de Referência para Mulheres, está associada
estreitamente ao lugar de onde se origina e se gesta a minha formação profissional. Minha
graduação é em Serviço Social, pela Universidade Federal do Maranhão, na década de 1970.
Nesse período, no País, se vivia um cenário de reorganização da sociedade civil e surgimento
dos novos movimentos sociais vislumbrando e redesenhando o processo de reabertura política
pós-golpe militar de 1964. Importante lembrar que à época os processos de comunicação eram
absolutamente diferentes dos que hoje experienciamos, cuja circulação de informações é
praticamente instantânea. Os meios de transporte e o acesso a eles igualmente não facilitavam
o ir-e-vir de pessoas com a velocidade e as facilidades da atualidade nos anos 2000.
Esse registro é fundamental para caracterizar a conjuntura ludovicense onde desenvolvi
a minha graduação. O acesso à literatura e mesmo a livros técnicos eram bastante limitados e,
quando alcançávamos alguma obra, era sempre muito concorrida, sendo que logo tínhamos de
devolver. Vivíamos um momento político de censura em um cenário de repressão implantado
pela ditadura que se instalou no País a partir de 1964.
Nesse período, também o Serviço Social traçava caminhos na construção de novas
metodologias, apropriando-se de formulações teóricas facilitadoras de novos olhares à realidade
social de modo a permitir o descortinamento de novas metodologias capazes de promover uma
aproximação crítica da sociedade e, dessa forma, contribuir para práticas sociais libertadoras
no dizer de Paulo Freire. Iniciei minha graduação em 1974 e logo fui apresentada ao intitulado
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Movimento de Reconceituação do Serviço Social,1 que pretendia se insurgir ao Serviço Social
que passou a ser designado como tradicional e clássico, por entender-se facilitador de processos
favoráveis a um determinado grupo social em detrimento de outro constituído das camadas
sociais menos favorecidas. No ano de 1979, o Congresso Brasileiro de Assistentes
Sociais/CBAS, realizado em São Paulo em clima de grande efervescência política, deliberou
por redirecionar os rumos profissionais através do comprometimento na construção de um novo
projeto ético-político articulado com os interesses de amplos setores da sociedade. Congresso
que ficou conhecido como o Congresso da Virada.
Iniciei a minha experiência de formação prática profissional, estagiando em instituições
públicas, precisamente na Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor – Febem/MA. Nessa
oportunidade, pude observar um formato de atendimento e acolhimento de crianças e jovens,
que surpreendentemente desconsiderava, por exemplo, a realidade de pais e mães daqueles/as
jovens e daquelas crianças, convocando-os para reuniões e demais atividades, desconhecendo
as suas rotinas profissionais e as suas condições financeiras de deslocamento/locomoção.
Todavia, em que pesem as reflexões apontadas por mim na condição de estagiária, corroboradas
pela minha professora supervisora de estágio curricular, essas considerações não foram
acolhidas nem resultou em qualquer mudança.
Meu segundo estágio foi desenvolvido no Posto de Saúde Dr. Genésio Rêgo,
precisamente junto ao Programa de Alimentação e Recuperação Nutricional de Crianças
desnutridas. Igualmente, pude observar as propostas e as rotinas metodológicas da equipe
profissional, especialmente de assistentes sociais. O referido projeto impunha como condição à
permanência da criança ou bebê no serviço que a mãe prestasse 4h00 do que chamavam de
monitoria, três vezes por semana. A essas mães, competia preparar a alimentação do conjunto
de crianças, efetuar o serviço de limpeza e alimentar as crianças de acordo com a dieta
construída de modo individualizado.
Cabe registrar que, aos pais, não era permitido participar daquela modalidade de
monitoria. Além dessa prestação de trabalho, o pai e/ou a mãe tinha de comparecer a uma
reunião semanal de orientação sobre alimentação e cuidados com a prole, particularmente com

1

Assumindo a gênese da profissão do Serviço Social, enraizada nas dificuldades e/ou impossibilidades do
capitalismo que se consolidava, alcançar e cobrir todos os trabalhadores no espectro de um quadro de bem-estar
social nascente, porém fruto de lutas sociais, profissionais e pesquisadores deflagram um movimento que se
intitulou Movimento de Reconceituação do Serviço Social. Esse movimento pretendia redefinir as bases dos
fundamentos ético e político da profissão com vistas a um projeto societário vinculado à classe trabalhadora.
Assim, a profissão estaria comprometida com a universalização de direitos, claro, via redesenho de políticas
públicas viabilizadoras da equidade e da justiça social. A esse respeito, ver especialmente Iamamoto e Carvalho
(2008).
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filhos/as em atendimento no serviço. Essas reuniões estavam sob a coordenação e
responsabilidade da equipe de assistentes sociais. Nos finais de semana, às sextas feiras, as
famílias recebiam os alimentos e a medicação que as suas crianças integradas ao serviço
usariam, vez que não iriam para o Posto de Saúde.
Essas condições compunham as normas do programa, desconsiderando, em absoluto, a
realidade na qual viviam aquelas famílias. Mães e pais trabalhavam e, quando não trabalhavam
fora do domicílio, estavam em casa trabalhando no cuidado da prole. Uma outra observação
importante é que havia a condição de comprometimento de que aqueles alimentos, inclusive
leite em pó hiper vitaminado, não deveriam ser utilizados para a alimentação de outras pessoas
ainda que crianças. Bem, ainda que estudante em estágio profissionalizante, busquei orientação
docente e reuni condições de apresentar uma crítica ao encaminhamento metodológico do
trabalho do Serviço Social integrante do programa de recuperação nutricional, que deveria
orientar e controlar pais e mães sobre o cumprimento dessas condições, excluindo aqueles que
não as cumprissem.
Evidentemente, as crianças retornavam às segundas-feiras com sensíveis perdas de peso,
indicando que pais e mães alimentavam os demais filhos com aquele farnel que fora recebido.
Em alguns casos, as crianças retornavam com aumento de peso, mas com baixa nutricional, o
que sugeria a inclusão de farinha na mistura com o leite de modo a “satisfazer a fome”, mas
não nutrir adequadamente.
As cobranças recaiam sobre o Serviço Social sob a alegação de que não se estaria
educando aqueles pais e mães nos cuidados da sua criança nem no que concernia às regras do
programa. Sugeri alternativas ao funcionamento do programa, como a extensão do farnel ao
conjunto da prole por família, conclamando à contratação de profissionais de cozinha bem como
a participação de profissionais de pedagogia e estagiários desse curso, de modo a possibilitar
atividades lúdicas com as crianças e com as suas mães em exercício do que chamavam de
monitoria, dentre outras. Obviamente, essas sugestões não foram acatadas vez que
desvirtuariam a “filosofia” do programa.
Diante dessas duas experiências profissionais como estagiária e, aprofundando leituras
e reflexões sobre os avanços do movimento de reconceituação do Serviço Social, reunimo-nos
eu e outras quatro alunas e buscamos apoio docente para a implantação de um projeto inovador,
que experimentasse novas metodologias em uma perspectiva de educação popular,
intencionando mudança provocada através do processo de consciência crítica, segundo Paulo
Freire. Esboçamos um projeto de extensão a ser desenvolvido em uma Colônia de Pesca
Artesanal visando uma intervenção profissional em nível de educação popular:
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(...) objetivando o desenvolvimento da consciência crítica daquela população, via
processo contínuo de reflexão-ação, sobre o seu mundo concreto desvendando as
contradições, descobrindo os seus problemas e alternativas para transformar a sua
realidade. (MOURA, 1983, p. 55)

Aprovado o projeto, deu-se início ao trabalho que se constituiu em experiência piloto
de extensão do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Maranhão/
Deses/UFMA. A postura do profissional de Serviço Social era de observador do espaço,
registrando o fluxo de pessoas e os seus afazeres em relação, bem como as relações de
vizinhança e de trabalho, trocando informações sobre o cotidiano local na expectativa de aguçar
a curiosidade dos/as moradores/as a ponto de delinear-se a proposta de trabalho buscando o
assentimento dos/as moradores/as da Colônia. Essa Colônia distava 15 quilômetros do centro
histórico de São Luís e pouco menos que isso, aproximadamente 12 quilômetros, do campus da
UFMA, mas não era dotada dos bens de consumo coletivos tais como água potável, luz elétrica,
transporte público, escolas, posto de saúde, etc.
Em uma grande reunião com a participação de aproximadamente 80% de moradores/as,
foi explicada a proposta de ajudar a pensar a vida e os problemas locais em uma postura
reflexiva buscando alternativas de ação. Entendia-se ser uma prática educativa para facilitar o
assenhoramento dos sujeitos. Decidiram, semanas após, pela organização de uma sociedade de
pesca, capaz de reunir condições de estoque e melhor colocação dos pescados no mercado.
Outra frente de reflexão-ação foi a organização de grupo de alfabetização, mas
obedecendo a horários e escalas em razão da maré. No aprofundamento das reflexões sobre a
sociedade de pesca, a primeira frente de ação foi a busca da energia elétrica para a colônia. Pois
bem, conquistaram a instalação desse serviço, mas o posteamento para a instalação da rede
elétrica foi abruptamente interrompida porquanto a área, em que estava situada a colônia, havia
sido desapropriada à título de interesse público, por força de decreto federal, para a instalação
do Projeto Carajás.
O trabalho então assumiu outro conteúdo frente de reflexão-ação – palavra/tema chave
com base na Paulo Freire (1983) –, que foi a questão da propriedade da terra e dos direitos
decorrentes do tempo de uso, bem como das benfeitorias que há décadas, pelo menos três
gerações, foram feitas. Era uma área de Marinha ligada ao Serviço de Patrimônio da
União/SPU. Uma grande articulação foi feita com profissionais dos cursos de Direito e de
Agronomia (esses em parceria com a Faculdade de Agronomia da Universidade Estadual do
Maranhão/Uema), como condição de esclarecimento das questões legais e de avaliação dos
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plantios de subsistência e pomares, além das criações de animais de pequeno porte para
consumo familiar como galinhas, porcos, etc. Isso porque, a despeito de todas as tentativas de
negociação para permanecerem naquela praia, Praia do Boqueirão, moradores/as foram
surpreendidos com convites, para individualmente comparecerem ao escritório da empresa
responsável por implantar o Projeto Carajás, onde seriam informados sobre os seus bens e
valores, assinando ou emprestando digitais anuindo com a proposta de indenização, recebendo
o respectivo valor monetário anunciado, mas se comprometendo a sair naquele mesmo dia de
sua casa.
Quando a terceira pessoa foi convidada, demais moradores entenderam ser necessária
uma reunião geral para conversar sobre essa prática. Nessa reunião, avaliaram que estavam
sendo chamados individualmente como forma de enfraquecer o seu movimento conjunto. Com
o apoio da equipe profissional e estagiárias de Serviço Social na promoção de diálogos
reflexivos, decidiram não mais acatar a aceitação das propostas da empresa e se organizaram
para comparecimento de modo coletivo, exigindo negociação e reavaliação de seus bens. Em
especial, o bem maior seria a recepção de outra área com respectiva documentação onde
pudessem desenvolver as mesmas atividades laborativas. Os moradores não estavam perdendo
apenas as suas moradias, mas os seus meios de produção. Assim, após idas e vindas e muitas
negociações e resistência, conquistaram uma outra área para onde foram paulatinamente
transferidos.
Em meu trabalho de mestrado, desenvolvi uma avaliação sobre essa experiência
extensionista dentro de uma universidade pública. Avalio o papel do assistente social, bem
como a função social de sua prática profissional no processo de organização popular.
Essa experiência, inicialmente como estudante proponente do projeto e, posteriormente
como docente, marcou em minha carreira profissional uma linha metodológica crítica fundada
no diálogo sempre voltada aos sujeitos como partícipes críticos, desejantes e atuantes.
Esse projeto piloto ensaiava os primeiros passos de uma articulação do que se
convencionou chamar tripé da universidade pública: ensino, extensão e pesquisa. O processo
de construção de novas metodologias, articulado ao ensino profissionalizante quando na
prestação de serviços à sociedade pode revelar bem a função social da universidade pública.
Trabalhei como docente por cinco anos na Escola de Serviço Social da Universidade
Federal Fluminense/ ESS-UFF junto ao Curso de Especialização e, ao mesmo tempo, na Escola
de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro/ESS-UFRJ.
Essas experiências talvez me tenham revelado a condição de avaliar as possibilidades
da UFRJ assumir a concepção, implantação, estruturação e acompanhamento em vista da
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consolidação de um Centro de Referência para Mulheres na Vila do João no bairro da Maré.
Era 2004.
Tratava-se

de

um

projeto

financiado

pelo

Banco

Interamericano

de

Desenvolvimento/BID que dois governos do estado do Rio de Janeiro não assumiram e estava
entregue à Cepia/Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação, organismo da sociedade
civil com larga tradição na área da defesa dos direitos da mulher. Não se trata de um organismo
na linha da prestação de assistência e tampouco de formação de quadros profissionais. É bem
verdade que à universidade pública compete a prestação da assistência, sendo-lhe caro
desenvolver estudos inovadores nessa atividade, no justo processo de formação de quadros
profissionais e de pesquisadoras/es. E assim a universidade pública se justifica na sociedade
cumprindo com a sua função social no desenvolvimento de conhecimentos necessários à
efetivação de um projeto de sociedade que se vincule às demandas e necessidades da população,
o que implica buscar a superação de questões enfrentadas pelos sujeitos sociais, ao mesmo
tempo em que forma profissionais que darão vida aos conhecimentos construídos: pesquisa,
ensino e extensão.
Na inserção no âmbito do projeto, li toda a documentação e visitei o Centro de
Referência de Mulheres da Maré acompanhada da profissional responsável pelo projeto no
bairro, supervisionada por profissional da então Subsecretaria dos Direitos Humanos do
Ministério da Justiça em Brasília/DF. Entendi de pronto ser da maior relevância a assunção do
projeto pela UFRJ. Isso porque se avizinhava um campo da maior importância para a construção
de novas tecnologias capazes de contribuírem, pela ação concomitante de formação
profissional, para o despertar de novos sujeitos sociais críticos e, por essa via, com
competências para promoverem mudanças na sua realidade social de vida através de novas
relações societais.
O cenário era favorável à estruturação de políticas públicas dirigidas às mulheres. Havia
sido realizada a I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em julho de 2004.
Entendo que, mesmo decorridos 23 anos da adoção, em 1981, pela ONU, da Convenção da
Mulher, conhecida também como CEDAW(Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra a Mulher), promulgada no Brasil através do decreto nº 89.460 de 20
de março de 1984, reconhece-se a importância desse instrumento normativo como um grande
marco legal que permitiu condições para a organização do movimento de mulheres na conquista
de espaços na cena política nacional.
Dessa primeira grande conferência, emanam os eixos básicos do I Plano Nacional de
Políticas para as Mulheres publicado em 2004. Dentre as suas nove metas, “a implantação de
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serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência em todos os
Estados brasileiros e Distrito Federal segundo o diagnóstico realizado e as estatísticas
disponíveis sobre a violência em cada região” acolhia e justificava a consolidação do Centro de
Referência para Mulheres existente precariamente na Vila do João. Todavia a pertinência da
consolidação de um serviço desse porte em uma universidade pública se justificava em razão
de outras prioridades, tais como a avaliação quantitativa e qualitativa dos serviços existentes,
definição de normas técnicas de funcionamento desses serviços consensuados nacionalmente e,
especialmente, o investimento na formação de quadros capazes de gerir os serviços através de
cursos e processos de capacitação e atualização profissional:
(...) a partir do exercício da interdisciplinaridade, promover debates, estudos e
propostas sobre a realidade social brasileira, produzir indicadores sociais, desenvolver
e testar metodologias inovadoras de formulação, execução, monitoramento e
avaliação de políticas sociais, assim como realizar estudos prospectivos. (Projeto
CRMMCR, 2004, p. 2)

Foi dentro desse escopo que, em reunião realizada entre a ministra de Políticas para as
Mulheres, professora Nilcéa Freire, o magnífico reitor da UFRJ, professor Aloysio Teixeira, da
decana do CFCH/UFRJ, professora Suely Souza de Almeida e a Secretaria dos Direitos
Humanos, representada por Carminha Rosa, gerente da Agência Brasileira de Cooperação
Internacional, decidiu-se pela recepção do CRMM2 e, especialmente, pela construção de um
grande centro de atenção às mulheres na cidade universitária que assumisse a direção dos
processos formativos de profissionais em âmbito nacional, constituindo uma linha de trabalho
em rede.
Assim a proposta metodológica foi desenhada e deu-se início ao desenvolvimento do
trabalho no CRMM e aos processos licitatórios para a construção do Centro de Referência de
Mulheres/CRM na ilha do Fundão.
Um levantamento dos serviços existentes no estado do Rio de Janeiro revelou a
insignificante quantidade de serviços bem como sua precariedade infraestrutural, à despeito da
possibilidade de desenvolvimento de trabalho de qualidade na atenção às mulheres em situação
de violência. Em todo o Estado, eram, em 2004, 11 centros de atendimento, duas casas abrigo,
três serviços telefônicos e uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. As equipes
profissionais eram preferencialmente constituídas por profissionais de Serviço Social,
Psicologia e Direito, todavia observou-se à época:
2

A UFRJ, através do CFCH, recepcionou à época nomeado como Centro de Referência de Mulheres da
Maré/CRMM.
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Esse conjunto de equipamentos sociais, entretanto, não integram uma política pública
organicamente articulada. Antes, materializam as características das políticas sociais
no Brasil: a enorme fragmentação, a excessiva focalização e a descontinuidade das
ações e do financiamento. (CRMMCR, 2004, p. 5)

Dentro desse quadro, a metodologia a ser desenvolvida no CRMM implicava em
atendimento individualizado por uma equipe interdisciplinar capacitada, sob supervisão
docente “externa” permanente, para uma escuta qualificada, facilitadora de absorção e/ou
encaminhamento para outro serviço da rede, quando coubesse e a mulher assim decidisse. A
articulação da rede de atenção à mulher em situação de violência era concertada de modo a
viabilizar seu atendimento, de acordo com as condições que a situação indicasse.
Após alguns meses de funcionamento, observando-se um decréscimo na busca pelo
serviço, avaliou-se que a pertinência da equipe técnica, para atendimento psicossocial e
jurídico, era uma condição necessária, porém não suficiente para os desdobramentos das ações
pretendidas em um centro de referência para mulheres em um bairro de alta densidade
demográfica. Isso também porque a geopolítica do bairro, a presença de grupos organizados em
disputa pelo controle local, a estética arquitetônica do emaranhado das construções (moradias)
em permanente expansão horizontal e vertical, propiciava uma “interpenetração” física entre as
casas bem como visual. A proximidade entre as casas e, em decorrência, entre as pessoas eram
permissivas a um certo imiscuir na intimidade alheia e no ir-e-vir das pessoas. Por outro lado,
as posturas físicas de muitas das mulheres que acorriam ao serviço revelavam um certo
ensimesmamento que beirava a reclusão em um mundo individual e exclusivo. Todavia, o fato
da iniciativa de ir ao CRMM fez pensar que aquele corpo/mente precisava falar, mas antes
precisava ouvir e pensar.
Assim, em 2006, o CRMM dá início a um projeto intitulado “Oficinas Sociais:
intervindo com Artes”. A violência provoca alterações na autoestima de suas vítimas que
experimentam processos de subjugação, conformando condições favoráveis para o surgimento
de sintomas que sugerem a busca de tratamento médico-psiquiátrico. Assim, ergue-se a
armadilha da medicalização da violência. Essa reflexão impôs a busca do recurso da dança
como alternativa à expressão do corpo revolvendo as suas dores somatizadas. A dança passou
a integrar a equipe interdisciplinar no trabalho de atenção às vítimas de violência de gênero.
Claro que esse ingresso se deu sob condição diferenciada e sempre associada à presença de
estudantes das áreas básicas de atenção às mulheres em situação de violência de gênero no
CRMMCR, quais sejam: Serviço Social, Psicologia e Direito.
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Conhecer o corpo, o espaço e praticar movimentos coordenados com a audição de
músicas relaxantes, mas não exclusivamente, concorre no processo de elevação da autoestima,
proporcionando condições para o exercício da cidadania e para o resgate da condição de sujeito
de direitos.
Essa lógica sustentou a incorporação da dança, em estreita sintonia com outras
expressões artísticas, dinamizando uma programação de espectro amplo circunscrito no mundo
das artes, tais como a poesia, a música, o teatro, cinema, literatura, dentre outras. Todas são
expressões culturais que desconhecem fronteiras e línguas, ampliando a condição do olhar à
despeito de diferenças étnico-raciais, etárias, de classe, de gênero de sorte a que os sujeitos
possam enfrentar de modo crítico as distâncias sociais e culturais próprias de uma sociedade
desigual, oportunizando uma nova mirada das questões cotidianas.
Foram grandes e diversificados os avanços. Muitas mulheres começavam a se
assenhorar do serviço e a se sentirem acolhidas facilitando a aderência ao trabalho, o que é uma
condição necessária para a fala e a busca de apoio para revisitar as suas memórias afetivas de
sofrimento e dor, mas, também, de júbilo e alegrias importantes para se saberem de novo
capazes ao exercício do prazer, ainda que remotas.
O percurso de apresentação da tese envolveu conhecer o conceito do gênero relacional
e sua expressão concreta, a violência de gênero, a partir do debate dos processos de subjetivação
na conformação do território que adquire materialidade nas práticas presentes no único serviço
público de atendimento às mulheres em situação de violação de direitos.
O percurso experienciado na construção deste trabalho impôs uma revisitação dos
processos de trabalho desenvolvidos no Centro de Referência de Mulheres da Maré Carminha
Rosa/CRMMCR, desde o primeiro instante em que a Universidade Federal do Rio de
Janeiro/UFRJ foi consultada sobre a assunção do aludido Projeto de Centro de Referência para
Mulheres na Vila do João no bairro Maré/RJ. O ano era 2004 e o CRMM carecia de
continuidade e consolidação, condições fundamentais para a sustentabilidade de uma política
pública.
Ao mesmo tempo, foi condição necessária para a elaboração desta tese, um
levantamento bibliográfico e documental capaz de suportar as inúmeras “manobras” e
reorientações metodológicas que calcassem os processos experimentais de tecnologias sociais
no desenvolvimento concomitante de formação profissional de estudantes de diferentes cursos
da UFRJ. Um levantamento e posterior balanço das instituições públicas e demais espaços
gestados no quadro da política pública dirigida às mulheres, bem como um exame da existência
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ou não de articulação entre essas instâncias é uma tarefa que precisa ser atualizada
permanentemente.
Tal exame refere-se aos centros de referência de atendimento a mulheres, às casas
abrigo, aos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher, às delegacias
especializadas de atendimento à mulher e também àquelas instituições geradas a partir do
Sistema único de Assistência Social/SUS, que também prevê atenção a vítimas de violência de
gênero. Ato contínuo procedeu-se a um exame acurado da experiência de um centro de
referência – uma experiência piloto no Brasil, pois que experimentado em uma universidade
pública. Trata-se do Centro de Referência de Mulheres da Maré Carminha Rosa/CRMMCR,
gerido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ e localizado em uma das maiores
favelas da cidade do Rio de Janeiro – a Maré. O CRMMCR situa-se na Vila do João, uma das
comunidades que experimenta ainda altos índices de violência urbana e que sofre com o
“convívio” de grupos ligados ao narcotráfico e com as constantes operações e incursões policias
desautorizadas aos domicílios de homens e de mulheres trabalhadores/as.
Uma recuperação histórica do bairro, bem como do próprio centro de referência
entrecruzando-se com as ações intempestivas dos grupos aludidos acima, que podem contribuir
para a amplificação e potencialização dos experimentos de situações de violência, inclusive, de
violência de gênero, especialmente doméstica, foi desenvolvida especialmente como alternativa
a reorganizar caminhos possíveis de reorientação teórica e metodológica no cotidiano do
trabalho em um centro de referência em condições e circunstâncias similares.
A análise do cotidiano da prática profissional nesse centro de referência, ora em estudo,
utilizou os dados de atendimentos das diferentes atividades lúdicas, culturais, oficinas sociais
(dança, corpo, leitura/literatura, artesanatos) e de formação para diferentes ações capazes de
gerar renda que auxiliem nos processos de superação de situações de violência de gênero.
Um outro componente metodológico importante diz respeito à sistematização da
experiência da própria universidade pública do ponto de vista de sua dimensão extensionista.
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2. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA SOCIEDADE DESIGUAL

Os sujeitos sociais se constituem como produtos e processos das relações de poder nas
quais experimentam, no seu processo de formação, diferentes clivagens, fundamentalmente de
classe social, de gênero e étnico-racial que se conformam em recortes estruturantes do ser
social. São oriundos das contradições da estrutura e da conjuntura que reproduzem as
desigualdades sociais forjadoras das próprias relações sociais. Dessa feita, não se trata somente
da organização formal hierarquizada da estrutura social, mas de como os veios de poder
circulam capilarmente. De acordo com Foucault, as relações de poder são múltiplas e
atravessam todas as sociedades:
(..) caracterizam e constituem o corpo social e que estas relações de poder não podem
se dissociar, se estabelecer nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma
circulação e um funcionamento do discurso. (FOUCAULT, 1986, p. 179)

O poder, pois, circula e se instala nos sujeitos sociais em suas práticas efetivas,
produzindo efeitos reais orquestrando modos, operando sujeição dos corpos. Trata-se de um
poder disciplinar que dispensa soberano, que prescinde de uma figura central e superior. O
enraizamento da malha capilarizada, dos conteúdos definidores das regras a serem observadas
subliminarmente pelos sujeitos em suas conformações expressam o exercício do poder
disciplinar.
Os seres sociais em processos relacionais na construção de si e do mundo, das estruturas
societais experimentam formas particulares e, pois, diferenciadas de dominação. E aí tem-se
um profuso veio de estudo. Trata-se de um polêmico debate, onde já não impera mais a noção
de limite físico-geográfico como delimitador das suas vidas. De acordo com Saffioti, sujeito e
objeto em permanente construção, experimentam momentos de autonomia e de fusão:
(...) há uma dimensão fusional importante, que elimina o caráter dicotômico
emprestado ao sujeito-objeto pensado cartesianamente. O sujeito integra
permanentemente a realidade objetiva com a qual interage. Desta sorte, sujeito-objeto
não é dado, ou sujeito e objeto não são dados, mas derivam da atividade, ou seja, do
viver a vida, do produzir e re-produzir a vida em todas as suas dimensões. Quando os
seres humanos, seja individualmente, seja coletivamente, se apropriam do resultado
de sua práxis procedem à subjetivação, tornando-se sujeitos que, por sua vez, se
objetivam por meio de sua atividade. (SAFFIOTI, 1997, p. 60)
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Os sujeitos englobam em si expressões da vida social. Assim é inadmissível a existência
do não-sujeito ainda que designando a vítima. Esta faz parte da relação violenta, é sujeito pois.
Há que se entender as formas particulares com que homens e mulheres são explorados e
oprimidos. Kergoat e Hirata chamam a atenção para a necessidade de que não se confunda as
relações sociais com os lugares em que essas relações sociais se manifestam:
A literatura existente costuma falar de operários ou de classe operária sem fazer
nenhuma referência ao sexo dos atores sociais. É como se o lugar na produção fosse
um elemento unificador de tal ordem que fazer parte da classe operária já remeteria a
uma série de comportamentos e de atitudes relativamente unívocos. É verdade que
essa tendência de apresentar uma imagem da classe operária relativamente
homogênea cujos únicos elementos distintivos seriam o emprego e o desemprego, o
lugar na produção e a qualificação não ignora apenas a categoria sexo. (KERGOAT;
HIRATA; 1986, p. 1)

A lógica que rege as relações entre os gêneros e, particularmente, entre homens e
mulheres na relação com/no mundo, pode ser vislumbrada em Gilligan (1982), ao tratar da ética
do cuidado e da responsabilidade, entendendo-as como inerentes a homens e mulheres, não
adotando as suas inferências a partir de seus estudos.
Há que se registrar que homens e mulheres integram uma força de trabalho que garante
a produção e a reprodução da vida social. Se, historicamente visibilizou-se que à mulher
competia a função de educar e prover o bem-estar da família, há que se reconhecer que essa
função integra a condição de produção da força trabalho e que, assim, homens e mulheres
provêm o cuidado e as condições materiais da existência, ainda que em condições diferenciadas.
Na verdade, a mulher embrenha-se numa dupla, tripla e, por vezes, extensiva jornada de
trabalho. O trabalho realizado pela mulher no cuidado da prole e administração doméstica
inclusive das agendas individuais de seus membros se estende para além do trabalho formal,
como uma espécie de prolongamento:
Este trabalho, na verdade, é necessário para a reprodução das classes trabalhadoras.
Em outras palavras, a mulher assume boa parte dos custos da reprodução da força de
trabalho dos trabalhadores atuais e futuros de sua família, que deveriam ser de
responsabilidade do capital. (ALMEIDA, 1997, p. 2)

Essa é uma demonstração da divisão sexual do trabalho, cuja finalidade é explorar o
trabalho da mulher e das classes trabalhadoras. O trabalho de reprodução da vida não é
considerado trabalho, portanto, está subsumido à produção material da existência e
hierarquizado. Cabe o registro de que há uma diferenciação legal nos planos salariais e
previdenciários de seguridade entre homens e mulheres que expressam essa contradição.
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Dessa sorte, é de fundamental importância pensar a inserção desigual da diferença em
processo de construção, de construção de si e dos meios materiais de existência. É nesse processo
de produção dos meios materiais de existência que homens e mulheres produzem/reproduzem um
modo próprio de relação entre si e com a natureza. E é justamente nesse processo que homens e
mulheres constituem, lapidam suas identidades, de classe, raça/etnia e gênero. O processo de
constituição de identidades, do ser-no-mundo, supõe necessariamente o entrave/sujeitamento
cotidiano com as teias armadas no terreno da concretude da vida, das ideologias, das
representações. São atividades criadoras onde os indivíduos tecem as suas trajetórias de vida,
outorgando-lhe historicidade e sentido, ultrapassando a compreensão de que se tratam de
processos naturais. Homens e mulheres são, pois, produtos de seus próprios processos de
subjetivação e objetivação, duas faces de um mesmo movimento:
A subjetividade é construída por meio das relações sociais. Sujeito e objeto
experimentam dois momentos: o da fusão e o da autonomia. O sujeito é constituído
em gênero, classe e raça/etnia: é, portanto, múltiplo. (SAFFIOTI, 1997, p. 59)
(...) homens e mulheres fazem a história, produzindo objetivações através de suas
práticas sociais e, simultaneamente, apropriando-se de seus resultados, isto é,
reapropriando-se subjetivamente da história que fazem. (Ibid., p. 60)

O conceito de habitus, elaborado por Bourdieu, é bastante fértil e reafirma essa
formulação:
A sociedade existe sob duas formas inseparáveis: por um lado, as instituições que
podem revestir a forma de coisas físicas, monumentos, livros, instrumentos etc.; por
outro, as disposições adquiridas, as maneiras duráveis de ser ou de fazer que se
encarnam nos corpos (e que eu chamo de habitus). O corpo socializado (aquilo que
chamamos de indivíduo ou pessoa) não se opõe à sociedade: ele é uma de suas formas
de existência. (...) o colectivo está dentro de cada indivíduo sob a forma de disposições
duráveis, como as estruturas mentais. (BOURDIEU, 1983, p. 24)

A violência de gênero é um fenômeno social que integra e expressa a forma como a
sociedade está organizada. Bourdieu (2007) considera a dominação masculina como forma
perfeita da violência simbólica que se instala nas relações como disposição permanente e
imutável. A violência simbólica, invisível, reverbera elementos de uma relação estrutural
sedimentada no poder instalado, como dado da natureza.
Por esse raciocínio, é possível ampliar a concepção individualista e psicologizante que
domina a área do enfrentamento, deslocando a cena da violência para o âmbito social, sem
prejuízo da responsabilização individual. Com efeito, a violência de gênero se situa na estrutura
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social por onde o poder também perpassa e, dessa forma, supera a compreensão vitimista
imputada às mulheres, como frágeis e passivas, quase imobilizadas. Assim, não há lugar para
vitimação e vitimização. Dito de outro modo, a violência de gênero vai designar “a produção
da violência em um contexto de relações produzidas socialmente. Portanto, o seu espaço de
produção é societal e o seu caráter é relacional” (ALMEIDA; SILVEIRA, 2005, p. 24).
Almeida e Silveira destacam que gênero apresenta dimensões analítica e histórica do
ponto de vista categorial. Categoria que vai potencializar a apreensão da complexidade das
relações sociais, em nível mais abstrato. As autoras afirmam “que na medida em que as relações
de gênero apresentam-se como um dos fundamentos da organização da vida social – ao longo
da história, vêm sendo estruturadas desigualdades sociais –, são também uma categoria
histórica” (ibid., p. 26)
A autora salienta o risco do uso dessa categoria face ao seu caráter abrangente, aplicável
a uma variedade de fenômenos e discriminações, possibilitando que outras relações essenciais
fiquem de fora do quadro de análise, tais como as de exploração e dominação que se exercem
nas relações íntimas.
No entanto, a violência de gênero, ao se sustentar num quadro de desigualdades de
gênero, é dinamizado e potencializado pelas desigualdades sociais estruturais que se fazem
presentes no processo de produção e reprodução das relações fundamentais – as de classe,
gênero e étnico-raciais.
As desigualdades de gênero fundam-se e fecundam-se a partir da matriz hegemônica
de gênero. Isto é, de concepções dominantes de feminilidade e masculinidade, que
vão se configurando a partir de disputas simbólicas e materiais. (ALMEIDA, 2007, p.
27)

A violência está na base da organização do campo dos direitos humanos no Brasil, de
acordo com a formulação de Almeida (2003), primeiro como luta das mulheres buscando os
filhos desaparecidos no contexto da ditadura civil-militar, situação que permanece hoje na
reação das mulheres contra o genocídio de jovens pobres e negras/os dos bairros populares.
Várias mulheres frequentadoras e usuárias do serviço traziam histórias de vida trágicas
marcadas pela crueldade com que seus filhos e filhas foram assassinados, seja pelo tráfico ou
mesmo pelas ações policiais, conquanto os agentes públicos tenham responsabilidade com a
vida. Embora a dor seja inenarrável, as mulheres seguiam elaborando o seu lugar de fala e de
resistência, concretizando os desafios dos direitos humanos.
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No sistema internacional de proteção aos direitos humanos de mulheres e de homens, a
violência de gênero é compreendida como violação dos direitos humanos, desde 1975, quando
se inicia as tentativas de monitoramento da violência contra a mulher por organismos
internacionais.
Em razão dessa dinâmica de proteção e defesa dos entes internacionais dos direitos
humanos e do compromisso do Estado brasileiro, condenado pela ausência de apuração e
condenação do responsável pela dupla tentativa de homicídio da Maria da Penha, que resultou
na sua paraplegia, a Lei Maria da Penha3, em 2006, tem o enorme mérito de recepcionar o
enunciado amplo da violência de gênero da Convenção Belém do Pará e definir o consórcio de
responsabilidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, por meio do Sistema Único
de Saúde /SUS, do Sistema Único da Assistência Social/Suas e do Sistema Único de Segurança
Pública/Susp.
Foram numerosos os instrumentos internacionais, dos quais se destaca a Declaração e
Programa de Ação da Conferência Mundial de Direitos Humanos, de 1993, em Viena, que foi
ratificado e ampliado na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher, a Convenção de Belém do Pará, adotada pela Organização dos Estados
Americanos (OEA) em 1994, e que enuncia a concepção ampla da violência de gênero, bem
como em 1995, em Pequim, o Programa de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher.
A violência de gênero é um fenômeno que se recoloca na pauta cotidiana da sociedade,
exigindo a implantação e a consolidação de políticas públicas específicas. Segundo a Secretaria
de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR), em 2012, os registros de
violência contra as mulheres chegaram ao alarmante número de 88.685. Há, portanto, que se
admitir a urgência e clamor que essa crescente violação dos direitos humanos das mulheres
anseia por mudanças, por intervenção pública. Apresento abaixo dados de homicídio de
mulheres até 2010.
De acordo com a Tabela 1, força/espancamento e ameaça são crimes presentes em
grande incidência nas denúncias das mulheres, independentemente da faixa etária, o que revela
a rotinização da violência.

3 Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra
a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Cria mecanismos para; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras
providências.
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Tabela 1: Porcentagem de atendimentos femininos segundo meio de agressão e faixa etária –
Brasil 2011

O exame da tabela do feminicídio revela índices assustadores da expressão letal e fatal
da violência de gênero, qual seja, o crescimento vertiginoso da não acidentalidade dos
assassinatos das mulheres, possível numa sociedade misógina e patriarcal, renovando o seu
arsenal de dispositivos de crueldade que antecedem e sucedem o crime: esquartejamento,
marcas de ferro quente, retirada dos dentes, fraturas antigas, filicídio, entre outras. Suely
Almeida, em 1998, usa pela primeira vez no Brasil o conceito de feminicídio ao afirmar que
Os homicídios ou tentativas estudados não foram casuais, nem fenômenos isolados.
Resultaram do caráter intensivo e extensivo da violência de gênero, em sua versão
doméstica, que tem como corolário o feminicídio – uma política deliberada e semlimites de exploração-dominação de mulheres, cuja expressão mais cabal é o
extermínio das mesmas. (ALMEIDA, 1998, p. 23)

Desenvolvendo estudos na mesma linha de Almeida, Izabel Solyszko Gomes afirma
que:
O feminicídio é a morte violenta de uma mulher. Dizer feminicídio implica revelar a
não acidentalidade e a não ocasionalidade nesta violência letal, para compreender os
fatos como um fenômeno, inscrito em determinada estrutura social, extremamente
desigual, que possibilita sua ocorrência. (2014, p. 28)

Dessa forma, é de fundamental importância o desenvolvimento de estudos sobre essa
grave forma de violação dos direitos humanos das mulheres, do direito fundamental que é o
direito à vida, bem como o movimento de mulheres na direção da denúncia e registro desses
crimes de modo:
Reconhecer a existência dos feminicídios e identificá-los dentre as mortes de mulheres
é tarefa fundamental no escopo de um processo em defesa dos direitos humanos, porque
apropriar-se do vocabulário “feminicídio” implica em apreender um conjunto de
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concepções teórico-políticas que localizam a violência de gênero, suas características e
seu contexto de produção. (Ibid., p. 62)

Tabela 2: Números e taxas (em 100 mil mulheres) de homicídios – Brasil 1980/2010*

Como afirma Pougy (2007, p. 73):
(...) a violência de gênero é uma expressão particular da violência estrutural presente
em nossa sociedade, que se constitui a partir das relações sociais, onde os sujeitos
diretamente envolvidos nos episódios de violência buscam repor um gênero ao seu
devido lugar.

A violência de gênero se gesta nas relações que os sujeitos estabelecem entre si,
redesenhando formas de reordenamento ao status quo ante impulsionando sujeitos sociais aos
seus lugares definidos anteriormente e que são consagrados na ordem vigente, banalizando-se
e naturalizando-se assim o fenômeno da violência.
A autora destaca que a violência de gênero é um fenômeno constituído num quadro de
relações de poder estruturadas e estruturadoras de condições objetivas e subjetivas tanto de
dominação quanto de exploração. Os efeitos da violência de gênero e da ausência de direitos
sociais das mulheres da Maré são considerados, no âmbito deste estudo, numa abordagem
genérica, mas também compreendendo os efeitos danosos que esse tipo de violência produz,
bem como as interpelações positivas que o trabalho do Centro gera na subjetividade das
mulheres atendidas.
Outro elemento a ser considerado no conjunto dos vetores de análise deste projeto é a
temática dos direitos humanos num recorte específico: o da violência de gênero. E nessa
direção, necessário se faz recorrer às articulações entre violência e pobreza.

32

Suely Almeida (2004), ao ressaltar que a violência está na base da construção da agenda
de direitos humanos no Brasil, compreende que ela:
(...) se expressa sob várias modalidades envolvendo sujeitos com inserção
determinada em um conjunto de relações sociais concretas (...). Ela se instala na vida
social, sendo dirigida a indivíduos que corporificam relações sociais determinadas, e
não à corporeidade de seres abstratos. (Ibid., p. 42)

Desse modo, considera-se a violência de gênero também numa perspectiva de
transversalidade, vendo-a, portanto, como uma das relações sociais estruturadoras da vida
social – de classe e racial – que se entrelaçam no âmbito das diversas práticas sociais. A
proeminência de uma ou outra dessas categorias depende da concretude do estudo
desenvolvido. Ao considerar as relações sociais concretas, o debate sobre violência e direitos
humanos não pode desconsiderar as desigualdades sociais, presentes no quadro brasileiro em
geral e na particularidade da Maré.
O gráfico abaixo sugere que houve mudança nos índices sociais. Enquanto, a renda
domiciliar per capita (RDP), número de beneficiários (BF – Bolsa Família) e desigualdade
renda (Gini) melhoram as suas posições relativas, a taxa de feminicídio (HOM) de 15 a 29 anos
piorou.
Gráfico 1: Indicações sociais – base 2004=100
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Essas desigualdades sociais/estruturais, fundadas em relações de exploração e
dominação de seres humanos, se formam desiguais e disputam direitos que deveriam se
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materializar em políticas públicas, precisando ser delineados tanto na sua dimensão estruturante
da vida social quanto nas repercussões na cotidianidade dos sujeitos.
Na particularidade deste estudo, o viés analítico adotado prioriza a articulação entre as
relações de classe e gênero, no contexto das desigualdades sociais próprias ao capitalismo.
Apesar de se considerar a interseccionalidade (HIRATA, 2014) do sexismo e do racismo
variáveis importantes para a compreensão do fenômeno no bairro e na sociedade. Entende-se
também que a demanda por direitos sociais via políticas públicas, se constitui, no escopo deste
trabalho, como um componente central da ordem dos direitos humanos.
O sistema de proteção dos direitos humanos de homens e de mulheres desde 1977,
quando da primeira década da mulher, estabeleceu metas importantes para a luta pela
desigualdade entre homens e mulheres, apesar do que restou do plano formal, o que não foi
realizado, nem mesmo na estruturação de políticas públicas para as mulheres e homens. Há de
se observar, todavia, que repousa na base desses instrumentos legais as aspirações pautadas e
veiculadas pelo movimento de mulheres:
Desta sorte, a concepção teórico-política que subjaz a matéria, considera as numerosas
formas de violência contra a mulher como violação de direitos humanos. Este é um
enquadramento estratégico fundamental para a associação dos elementos constitutivos
da ideia moderna dos direitos humanos, quais sejam, universalidade, indivisibilidade,
internacionalismo, justicialidade e grupos vulneráveis. (POUGY, 2010, p. 6)

No caldo desses avanços legais, a institucionalização de políticas públicas para as
mulheres ainda carece de muito investimento:
A institucionalização das políticas públicas para as mulheres, campo fertilizado pelas
lutas feministas, se aperfeiçoa com base na criação de coordenadorias locais,
superintend6encias estaduais, com vistas ao enraizamento do entendimento e das
ações dirigidas à restauração da cidadania feminina. (Ibid.)

Partilho de uma concepção moderna dos direitos humanos que considera as perspectivas
da universalidade, da integralidade, da indivisibilidade e do internacionalismo a partir da
Declaração Universal de 1948, que expressa uma articulação entre os direitos civis e políticos
(de primeira geração) e os sociais, econômicos e culturais, chamados de segunda geração. Essa
postura implica em indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, concepção
expressa na Constituição brasileira de 1988.
No plano formal, a Carta Magna recepciona o disposto naquela Declaração, conquanto
no plano real, todo o esforço na regulamentação ordinária e na aplicação do sistema de proteção
social por meio do capítulo da Seguridade Social tem encontrado forte reação de setores
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dominantes da sociedade. As políticas públicas de saúde, de assistência social e a própria
previdência foram concebidas como tripé da Seguridade, o que poderia permitir a melhoria das
condições de vida do povo brasileiro, com destaque para os moradores dos bairros populares.
Em função do desenvolvimento de um conjunto de experiências voltadas para o
enfrentamento da “questão social”, expressão das enormes desigualdades sociais, reveladora da
contínua violação dos direitos elementares dos sujeitos, num quadro onde os investimentos
públicos em políticas sociais estão retraídos, é que se entende que o projeto de extensão
universitária do CRMM se impôs e se impõe.
O que se intenta neste estudo numa perspectiva dos direitos humanos, é de um lado
apreender as demandas e necessidades sociais postas pelas mulheres do bairro Maré e, por
outro, sistematizar feições do serviço realizado no CMMCR que trafeguem em direção do
fortalecimento da dimensão crítica com que as mulheres se percebem no mundo, em vista da
identificação das perspectivas futuras necessárias à superação das desigualdades sociais e da
violência de gênero, conformando afirmações possíveis no campo dos direitos humanos.
Um elemento essencial é o reconhecimento de que esses serviços, no período estudado
(2004-2016), não integravam uma política pública. Tratava-se de um serviço fragmentado, com
ações, equipes e financiamentos descontínuos, situação parcialmente mitigada com a criação
da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, vinculada à Presidência da República, em
2004. Da mesma forma, os serviços que existiam à época adotavam concepções de violência de
gênero díspares, o que fragiliza o efetivo atendimento prestado às mulheres vítimas de
violência, no caso em análise, as mulheres da Maré onde o CRMMCR está situado. A
concertação da rede de atendimento e dos processos de formação/capacitação de seus
profissionais era e ainda se constitui como um grande desafio a ser superado.
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3. TERRITÓRIO E PROCESSOS DE SUBJETIVIVAÇÃO

A compreensão das formas de violência de gênero que se materializam no cotidiano das
mulheres da Maré supõe a valoração dos processos de construção de suas subjetividades.
Nos limites deste estudo,
A subjetividade que aqui se considera é produzida a partir da objetividade do mundo,
se conformando no plano das relações sociais, não se circunscrevendo ao plano da
individualidade e da interioridade. Ela se constrói a partir do mundo real, de seus
componentes valorativos e materiais em contínua circulação, com capacidade de
produzir interpelações nos sujeitos. As elaborações singulares daí decorrentes
conformam um certo desenho pessoal, fruto das identificações e/ou das diferenciações
por eles determinadas frente ao Outro (sujeitos, classe, projeto humano). (ALMEIDA;
SILVEIRA, 2005, p. 87)

Essas manifestações vão incidir nas condições de vida dos moradores que habitam os
aglomerados dos subúrbios e bairros populares do Rio, entre os quais, a Maré. Espaços cuja
ausência de direitos sociais é flagrante, revelando a realidade de contínuo descarte da grande
maioria desses sujeitos, considerados supérfluos para as atuais condições de reprodução do
capital.
São espaços da vida social em que, à despeito das adversidades marcantes à rua
d’outrora, esta continua sendo um dos espaços de socialização, espaço banal no dizer de Santos
(1996, p. 4), porém restrito a certos grupos/camadas/faixas sociais, cujas experiências
socializadoras passam prioritariamente pela exposição e enfrentamento do medo e da violência.
São novas formas de sociabilidade que assumem hoje, contornos diferenciados na arena social.
As relações de violência, em especial as presentes nos espaços populares, não são uma
temática de fácil consenso. A sua apreensão mais ampla, seja do ângulo da dimensão física,
seja do ponto de vista de suas manifestações psíquicas, de forma genérica, são aceitas,
exatamente por se tratar de uma visão ampla que não desce à materialidade das formas como
ela incide sobre os sujeitos.
Eliana Sousa e Silva (2012) registra que essa aceitação da violência de forma genérica
não vai ocorrer no campo das manifestações simbólicas que incluem desde preconceitos a
estigmatizações e discriminações múltiplas. Afirma a autora que:
(...) não há um consenso sobre a caracterização da violência em suas formas mais sutis
e naturalizadas – nesse caso pode-se incluir a existência da pobreza e desigualdade
extrema, o pagamento de salários muito baixos a determinadas categorias de
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trabalhadores, a ausência de direitos integrais para empregados domésticos, o
progresso desmedido que aniquila a natureza, a forma de tratamento aos espaços
populares e a seus moradores etc. (Ibid., p. 84)

Essa ausência de consenso se torna ainda mais efetiva quando se considera o grau de
tolerância diante de suas manifestações no âmbito das relações sociais.
Nessa direção, Silva ressalta o tratamento diferenciado conferido pela sociedade e meios
de comunicação aos crimes que ocorrem nas áreas ricas e pobres da cidade. Afirma ela que “as
hierarquias sociais, sustentadas no consumo de bens distintivos, definem o valor da vida ou do
direito, e não princípios sustentados nos direitos fundamentais do cidadão e do ser humano”
(ibid., p. 84).
Numa abordagem complementar, Cassab (2001, p. 130) afirma que a “demarcação do
espaço urbano, como espaço de produção especializada de bens e de uniformização do
consumo, ‘amplia’ o corpo do sujeito”.
Nesse sentido, há que se considerar a permanente busca da compreensão dos processos
sobre os quais os sujeitos se constituem na feitura do mundo.
Cumpre registrar a inobservância e a inoperância do Estado com investimentos para a
melhoria das condições de vida das pessoas, que habitam conglomerados subnormais.
Na medida em que a violência assola especialmente os bairros populares, a tendência
de autoproteção sugere a permanência dos sujeitos nos espaços domésticos, restando a
comunicação à distância e a exposição às informações “filtradas” pela media, particularmente
a televisiva.
Nessa direção, Cassab afirma (2001, p. 141) que
(...) os sujeitos serão sempre vistos como se constituindo através e no entrecruzamento
de diversas linhas de força, que se movimentam tanto no sentido do sujeito para o
mundo, como do mundo para ele. Nesse lugar de tensão entre o interior e o exterior,
clivado pelos antagonismos sociais, é que se produz a subjetividade.

É no escopo desse referencial conceitual que me detenho: no universo de um bairro
popular, a Maré, especialmente na implantação e desenvolvimento do Centro de Referência de
Mulheres da Maré/CRMM.
Mergulho nesse universo buscando captar sentimentos, sentidos produzidos,
comportamentos vividos a partir de alegrias, dores, tristezas, violências externas e oriundas das
relações de intimidade, das rotinas e das relações presentes na vida cotidiana (SILVEIRA, 2007,
p. 108).
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Ainda que eu não pretenda me embrenhar no debate conceitual sobre bairro e, em
especial sobre bairro popular, algumas anotações são relevantes para a análise em constituição:
Filha de pai aposentado e mãe dona de casa, nasci em 1966, e, até os 32 anos morei
na Maré. Vivi a infância e a juventude nesse lugar, andando livremente pelos becos,
ruas e pontes de madeira sobre palafitas; correndo atrás de doces no Dia de São Cosme
e São Damião; fugindo apavorada dos “homens mascarados” da Folia de Reis;
sambando nos ensaios do bloco carnavalesco Corações Unidos; indo de arraial em
arraial, vestida de caipira para dançar quadrilha; visitando as casas dos vizinhos
durante as noites de Natal e Ano Novo; fazendo trabalhos escolares nas casas dos
colegas.(SILVA, 2008, p. 8)

Essas reminiscências são paradoxalmente reveladoras de um passado recente de
vivência de um cotidiano de festividades, convivência, ausência de medo, atravessado pela
realidade de insegurança e temor. Assim, as crianças insistem em jogar bola de meia, em brincar
de roda e de esconde-esconde sob os gritos de seus responsáveis, correm livres pelas becos e
vielas, subindo e descendo ladeiras, correndo atrás das pipas!!! Ao primeiro sinal (fogos, tiros,
pessoas andando celeremente) de perigo iminente, as crianças entram em qualquer casa e
aguardam quietinhos. Responsáveis rezam, pedem pelos seus a brincar ou mesmo pelos seus já
envolvidos em outros “negócios”. Convive-se, portanto, com uma “normalidade” atravessada
pelas incursões policiais ou pela ação violenta do tráfico organizado.
Trata-se de um modo de socialização diferenciado, onde o brincar na rua ainda disputa
com o apelo televisivo e, desgraçadamente com o apelo do “poder e do negócio fácil”. Cada
amanhecer e cada anoitecer carece de atenção máxima. Trabalhadores correndo ou esgueirandose nas estreitas calçadas, quando estas existem, disputando espaços com postes e também se
protegendo neles para escapar das armadilhas e das “pedras dublês de fuzis no meio do
caminho”.
As crianças e jovens rumam às escolas sob os olhares de seus pais, mães e responsáveis.
Rotineiramente podem ser induzidos a retornar às suas casas sob a ameaça de conflitos armados.
Conflitos entre grupos que disputam o comando e domínio do bairro ou comunidade, ou entre
comando dominante e força policial. Docentes fecham escolas e se resguardam com estudantes
à espera do momento de trégua para dispersão; agentes de saúde tentam cumprir sua rota de
visitas às famílias. Essa é uma rotina corriqueira em grande maioria dos bairros populares que
gravitam como satélites e/ou anéis nas grandes cidades.
D’Incao (1992), detendo-se em estudos sobre sociabilidade, especialmente,
sociabilidade urbana, destaca as intensas modificações processadas nas últimas décadas e que
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vem promovendo profundas alterações nas formas de socialização adotadas, assim como nas
vivências cotidianas dos sujeitos. Ressalta a autora:
Era na rua que se brincava à noite de “pique” e de “salvação”, e era na calçada, quando
esta existia, que se conversava e se contavam estórias e casos de assombração. Tudo
era feito em grupo. (Ibid., p. 97)

D’Incao pontua, ainda, que essa socialização implicava em tipos de convivências entre
distintas classes sociais, inclusive possibilitando contato diário e corpo a corpo, não
exclusivamente entre crianças pobres, de classes media e ricas, como também negras, brancas
ou pardas. A autora está registrando que existe um movimento de exclusão da rua como espaço
de socialização a se cristalizar na sociedade brasileira. Isso implica dizer que paulatinamente,
os diferentes estratos sociais, vão ficando segregados.
Por essa via, impõe-se então pensar que essa alteração, operada nos rumos do processo
de socialização, redunda em implicações substantivas e diretas na forma de ser das pessoas
reais, com as quais se trava relações, interferindo na rede social em construção e
compartilhamento. Tal experiência afeta, igualmente, os significados que se atribui aos
experimentos e às relações travadas ao longo da vida.
Outra dimensão importante alinhada por D’Incao (1992) e, bastante pertinente a este
estudo, se refere ao “Outro”, na qualidade de pessoas reais com as quais se trava relações.
Nesse sentido, a constatação consequente a ser feita, é a de que as pessoas ao se
distanciarem umas das outras, não só não interagem de forma direta, mas sobretudo,
desconhecem as demais pessoas ao seu redor, ficando o outro cada vez mais distante ou, até
mesmo, diluído nessa construção geral de processos de sociabilidade.
Antes mesmo de dar seguimento às ideias postuladas por D’Incao (1992), quero tracejar
alguns itens para reflexão posterior, ao longo do presente trabalho. Entendo que, a despeito das
diferenças marcantes à rua d’outrora, ela continua sendo um espaço de socialização, porém
restrito a certos grupos/camadas/faixas sociais, cujas experiências socializadoras passam
prioritariamente pela exposição e enfrentamento do medo e da violência.
São novas formas de sociabilidade que assumem contornos diferenciados hoje na arena
social. Na conformação dessas novas formas de sociabilidade, D’Incao (ibid.) sugere o destaque
à televisão e ao telefone. Hoje, é possível acrescentar que a telefonia móvel e os seus recursos
que permitem comunicação instantânea aproximam/afastam esses sujeitos sociais diante da
intensidade que pode desfavorecer os processos de assimilação na construção das relações de
sociabilidade. Essas relações podem se tornar efêmeras, gerando possíveis vazios.
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A televisão, além de reter a pessoa em casa, restringe imensamente, às vezes até
extinguindo as visitas e reuniões domésticas e/ou familiares, que são propiciadoras de contatos
diretos entre sujeitos. Coloca a autora (ibid.), que a televisão passa a funcionar como um grande
interlocutor familiar, introduzindo temas, forjando opiniões e interferindo na postura
comportamental e nos modos de ser dos sujeitos. A televisão limita, no âmbito familiar, o
estabelecimento de diálogos, as conversas informais, determinando, por essa via, uma certa
solidão, que “é” preenchida pelo fetiche dos objetos falantes, transmutados em agentes sociais,
“seres” com maior significação efetiva que os próprios humanos.
D’Incao (1992, p. 102) entende que:
(...) o telefone é um óbvio prestador de serviços de comunicação, sendo dos mais
relevantes na organização social moderna. Todavia ela o vê com um duplo e
contraditório papel na sociabilidade humana, vez que tanto aproxima quanto afasta as
pessoas. Ressalta que: “o chamado telefônico interrompe, substitui ou impede um
encontro dos corpos”.

Era, pois na rua e nas praças em que as condições de constituição de sujeitos sociais se
engendravam à despeito da interferência das inovações tecnológicas. Os primeiros ensaios do
exercício da sexualidade eram, portanto, constituídos nesses espaços e sob essas condições.
Tratava-se de assunto privado e confidencial. Era um tabu. Os meninos estimulados à virilidade
e ao uso do espaço público; as meninas à doçura e ao mundo privado.
Louro (2018, p. 1) afirma que:
A sexualidade — o sexo, como se dizia — parecia não ter nenhuma dimensão social;
era um assunto pessoal e particular que, eventualmente, se confidenciava a uma amiga
próxima. “Viver” plenamente a sexualidade era, em princípio, uma prerrogativa da
vida adulta, a ser partilhada com um parceiro do sexo oposto. Mas, até chegar esse
momento, o que se fazia? Experimentava-se, de algum modo, a sexualidade?
Supunha-se uma “preparação” para vivê-la mais tarde? Em que instâncias se
“aprendia” sobre sexo? O que se sabia? Que sentimentos se associavam a tudo isso?

Louro coloca ainda que inúmeros fatores estão associados na tentativa de busca dessas
respostas como raça, etnia, religião, geração, classe, mas afirma que a conjuntura, a sociedade
as conforma, regulando-as, condenando-as e/ou negando-as.
É necessário pois lembrar que os processos de constituição dos sujeitos se processam
no âmbito das relações sociais, cuja socialização de meninos e meninas se constitui de modo
diferenciado, articulado aos processos de constituição da sexualidade, dentro de um sistema de
poder e dominação que transita, permeando as relações sociais de classe, gênero, etária e étnico
raciais entre sujeitos.
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São esses sujeitos, homens e mulheres, experienciando diferentes orientações sexuais
que constituem a sociedade em relação social, produzindo as condições de existência e
redefinindo cotidianamente os seus desenhos identitários de classe, gênero, alargando e/ou
transgredindo fronteiras sexuais, alterando normas e padrões morais supostamente
cristalizados.
Essas mudanças “desestabilizaram” regras hierárquicas vigentes no sistema patriarcal,
destituindo balizadores das relações de poder e dominação historicamente construídos. Essas
desestabilizações podem gerar turbulências, permitindo reações de negação de alterações em
curso. O poder jamais é cedido. Ele é sempre usurpado ou conquistado. Cabe um debate sobre
os processos distintos – usurpação versus conquista. Recorro a Foucault com preciosas
orientações metodológicas para esse debate e, dentre elas:
(...) não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de um
indivíduo sobre os outros, de uma classe sobre as outras; mas ter bem presente que o
poder - desde que não seja considerado de muito longe - não é algo que se possa dividir
entre aqueles que o possuem e o detêm exclusivamente e aqueles que não o possuem
e lhe são submetidos. O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor,
como algo que funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas
mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza e um bem. O poder funciona
e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só circulam mas estão sempre
em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou
consentido do poder, são sempre centros de transmissão. (...), o poder não se aplica
aos indivíduos, passa por eles. (...) o indivíduo não é o outro do poder: é um de seus
primeiros efeitos. (1986, p. 183)

Os lugares, os espaços construídos e onde se constroem as subjetividades de homens e
de mulheres em relação são múltiplos, diferenciados, mas especialmente eles são desiguais.
Para Saffioti (1997, p. 60), “A terminologia realidade externa x realidade interna apresenta um
ranço cartesiano... Obviamente, a existência da realidade objetiva independe das subjetividades
presentes em indivíduos singulares, mesmo porque preexiste e sobrevive a elas”.
Para Bourdieu (1997, p. 160), “Como o espaço físico é definido pela exterioridade das
partes, o espaço social é definido pela exclusão mútua (ou distinção) das posições que o
constituem, isto é, como estrutura de justaposição de posições sociais”.
Bourdieu afirma que:
Não há espaço, em uma sociedade hierarquizada, que não seja hierarquizado e que
não exprima as hierarquias e as distâncias sociais, sob uma forma (mais ou menos)
deformada e, sobretudo, dissimulada pelo efeito de naturalização (...) É o caso, por
exemplo, de todas as projeções espaciais da diferença social entre os sexos (na Igreja,
na escola, nos lugares públicos e até em casa). (Ibid., p. 160)
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Dessa forma, os lugares que os indivíduos ocupam no desenvolvimento de sua práxis,
não são fortuitos, têm história inscrita na narrativa da organização social, das lutas sociais.
A compreensão desse espaço de sociabilidade que se transforma não pode ser decifrado
sem a consideração da íntima conexão entre o global e o local, a partir de Santos (1996, p. 31,
apud CASSAB, 2001, p.126), quando afirma que “o espaço se globaliza, mas não é mundial
como um todo, senão como metáfora. Todos os lugares são mundiais, mas não há um espaço
mundial. Quem se globaliza, mesmo, são as pessoas, não os lugares”.
De acordo com Villaça (2014) a geografia teve seu maior avanço provavelmente com a
“incorporação” do debate sobre as ideias de Lefèbvre, Harvey, Gottdiener dentre outros no
sentido de que o “espaço social no nosso caso, o espaço urbano - é socialmente produzido, ou
seja, não é dado pela natureza, mas é produto produzido pelo trabalho humano” (ibid., p. 2).
Essa compreensão possibilitou à geografia ultrapassar “a etapa primária de uma ciência humana
que se limitava à simples descrição do espaço”.
Assume-se, portanto, que os sujeitos sociais interferem no desenho desses espaços
através de relações de interesses e conflitos de classes. Assim, segundo Villaça, o “espaço
urbano é um produto produzido” (ibid.). Para o autor, “nenhum aspecto da sociedade brasileira
poderá ser jamais explicado /compreendido se não for considerada a enorme desigualdade
econômica e de poder político que ocorre em nossa sociedade” (ibid., p. 3).
Dando curso às considerações desse autor, não há como pensar o espaço urbano senão
pela consideração de que a segregação social está articulada implícita ou subliminarmente com
a desigualdade social. Bógus et al. (2003), questionando os efeitos possíveis da reestruturação
produtiva global sobre a precarização das relações de trabalho, o aumento da pobreza urbana e
a segregação espacial, expõe dois símbolos reveladores: os condomínios fechados e as favelas
“entendidos como expressão desse novo padrão, mais excludente e polarizado que o anterior”
(ibid., p. 220).
Ainda sobre a segregação, Bógus et al (2003), em artigo sobre a desigualdade
socioespacial em São Paulo, afirma:
(...) se é fato que a cidade na sua área mais central apresenta-se pouco segregada, com
a presença de habitações coletivas (cortiços) e núcleos de favelas incrustadas em
bairros de elite, esse mesmo fenômeno começa a manifestar-se, com frequência,
também em áreas da periferia, onde ao lado das áreas de habitação popular erguemse condomínios e residências de alta renda, cujos muros escondem o luxo e
sofisticação das moradias. Além de constituírem um símbolo da separação entre os
ricos e os pobres que coabitam uma área marcada pela desigualdade, esses
condomínios constituem verdadeiras “ilhas de riqueza” em meio à periferia pobre.
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Cassab (2001), a partir de Santos, reitera que cada espaço é global e particular, expressa
o mundo e as condições singulares de sua constituição.
Portanto, não existe um espaço total. Existe um conjunto de possibilidades passíveis de
serem realizadas, porém só o são sempre de forma parcial, ocorrendo como uma
funcionalização, “o espaço é uma funcionalização do mundo, através de suas formas materiais
e não materiais” (SANTOS, 1996, p. 14). Este é o caminho pelo qual, através do espaço –
espaço banal –, transita-se entre o ser e o existir.
Na direção que articula tais dimensões ao cotidiano, é possível efetivar uma reflexão
que considere a tensão dialética entre global e o local, percebendo assim “a relação
territorialização e desterritorialização como um componente central da subjetividade que se
produz nas cidades contemporâneas” (CASSAB, 2001, p. 126).
Para Santos (1996), pensar o espaço implica em considerar espaços adjetivados e espaço
banal. Os espaços adjetivados são fragmentados, pois o olhar é direcionado a um recorte
singular como a cultura, a economia, a sociedade, a política, resultando em espaço econômico,
espaço social, espaço cultural e espaço político:
(...) mas o que quero entender e preciso entender, é o espaço banal. O espaço banal é
o espaço de todos os alcances, de todas as determinações; o espaço banal é o espaço
de todos os homens, não importam as suas diferenças; o espaço banal é o espaço de
todas as instituições, não importa a sua força; o espaço banal é o espaço de todas as
empresas, não importa o seu poder”. (Ibid., p. 9)

Santos envereda na construção de uma linha de reflexão que nos permite compreender
como se delineia o espaço, espaço banal. O que vai implicar em se considerar o cotidiano,
apreendê-lo, para então alcançarmos o espaço banal:
Esse espaço banal, essa extensa extensão continuada, em que os atores são
considerados na sua contiguidade, são espaços que sustentam e explicam um conjunto
de produções localizadas, interdependentes, dentro de uma área cujas características
constituem, também, um fator de produção. Todos os agentes são, de uma forma ou
de outra, implicados, e os respectivos tempos, mais rápidos ou mais vagarosos, são
imbricados. (2000, p. 109).

Por oposição, mas em complementaridade, os espaços de fluxos são “formados por
pontos discretos povoados por agentes hegemônicos desinteressados da vizinhança,
despreocupados da co-presença” (SANTOS, 1996, p. 11).
Para explicar o cotidiano e o espaço banal, o autor alinha três dimensões de homem que
carecem ser tratadas: a corporeidade, a individualidade e a socialidade. A primeira, objetiva,
dispõe sobre o corpo; a segunda, dimensão subjetiva, conforma a compreensão que os
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indivíduos têm de si, como se percebem e se situam, a consciência que tem de si, do outro e do
mundo, do local; a dimensão da socialidade engloba as demais e expressa a condição de estar
com o outro, com os outros. Nesse ponto, supõe-se o espaço, onde corpos individualizados se
relacionam:
Creio que estas três dimensões ajudam ao estudo do cotidiano do ponto de vista
espacial (...) que o fato de estar juntos dentro de uma área contínua tem reflexos na
maneira como a espacialidade se dá, como a individualidade evolui e como a
corporeidade é sentida. (Ibid., p. 10)

Nesse percurso cabe pensar na constituição do cotidiano dos moradores de bairros
populares na construção de si e das espacialidades possíveis, em especial quando associadas
aos cenários geográficos adversos:
Outras dimensões do cotidiano são, todavia, centradas numa compleição geográfica
de cotidiano. O cotidiano supõe o passado como herança. O cotidiano supõe o futuro
como projeto. O presente é esta estreita nesga entre o passado e o futuro e cuja
definição depende das definições de passado e de futuro: desta existência do passado,
da qual não nos podemos libertar porque já se deu; e desse futuro, que oferece margem
para todas as nossas esperanças, exatamente porque ainda não existe. (Ibid., p. 10)

Pode-se perceber que essa permanente e constante tensão entre o passado e o futuro no
experimento “efêmero” do presente é a base de negação do passado (ainda que uma
inviabilidade, é “desejo”) através de processos sociais vivenciados por corpos individualizados
para almejar um futuro diferente, transformador da realidade e, pois, conformador de novas
espacialidades.
Para Santos (2000, p. 112), o “mundo, como um conjunto de essências e de
possibilidades, não existe para ele próprio, e apenas o faz para os outros. É o espaço, isto é, os
lugares, que realizam e revelam o mundo, tornando-o historicizado e geografizado, isto é,
empiricizado”. Assim os lugares são como leituras e releituras de práticas do mundo.
Produzidos por corpos individualizados na vivência social são, pois, singulares. É essa
possibilidade de singularizar e ressingularizar os lugares e territórios que sustenta as mudanças
e a “configuração” de novas espacialidades.
A noção de território em Santos (2000) transcende a uma simples fusão de um conjunto
de sistemas naturais a um conjunto de sistemas das coisas que foram criadas pelos sujeitos
sociais. “O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento
de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas
materiais e espirituais e da vida, sobre as quais ele influi” (ibid., p. 96). Portanto, está-se
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tratando de algo que tem valor de uso, e não apenas de uma crosta terrena, mas de um espaço
de vivência social, onde se produz múltiplas dimensões da vida.
Há que se pensar sobre as infinitas possibilidades de configuração e reconfiguração dos
territórios. Para tanto, necessário se faz pensar nos sujeitos que promovem essas espacialidades.
É histórico, pois na produção da existência, conformam-se as subjetividades na constituição das
espacialidades. Quem e como são constituídos esses sujeitos e que lugares ocupam, no próprio
processo de constituição desses lugares e do mundo na cotidianidade, é uma premente
indagação.
A partir dessa compreensão de espaço, território e lugar, bem como da reflexão sobre o
cotidiano e o espaço banal, segundo Santos (1996), apresento uma breve configuração sobre a
cidade do Rio de Janeiro, componentes sobre um espaço específico – a Maré, uma favela –,
observados a partir dos fundamentos relacionados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e pelo Instituto Pereira Passos (IPP), órgão da Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro, como um aglomerado subnormal.
Em 1991, o IBGE passou a demarcar como setor censitário o que ele designou como
aglomerados subnormais. São setores que genericamente visavam alcançar uma gama diversa
e multivariada de áreas onde residem pessoas à despeito das condições de urbanização. Tratamse de áreas de alagamentos, assentamentos irregulares como favelas, grotas, invasões, palafitas,
comunidades, vilas, baixadas, ressacas e outras formas. Todavia, diante do estranhamento do
termo “subnormal”, o IBGE revisitou o conceito para o Censo 2010, resumido pelo IPP:
Aglomerado subnormal (favelas e similares) – Conjunto constituído por no mínimo
51 unidades habitacionais (barracos, casas, etc.), ocupando – ou tendo ocupado – até
período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular), dispostas, em
geral, de forma desordenada e densa, e carentes, em sua maioria, de serviços públicos
e essenciais. (RIO DE JANEIRO, p. 4)

Para Fernando Cavallieri e Adriana Vial (in RIO DE JANEIRO, 2012), na apresentação
da nova classificação de favelas adotada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro a partir de
2009, posteriormente publicizada com o lançamento em 2010 do programa Morar Carioca,
ressaltam:
No Rio de Janeiro, esses aglomerados subnormais sempre foram favelas. O que não
significa dizer que todas as favelas cariocas sejam consideradas pelo IBGE como
aglomerados subnormais. Existe inclusive uma distinção no número de domicílios
para o IBGE e para o Instituto Pereira Passos. (Ibid., p. 3)

Suas principais características, segundo o IPP, são:
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a) Ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade alheia
(pública ou particular) no momento atual ou em período recente (obtenção do título
de propriedade do terreno há dez anos ou menos); e
b) Possuir pelo menos uma das seguintes características:
• urbanização fora dos padrões vigentes - refletido por vias de circulação estreitas e
de alinhamento irregular, lotes de tamanhos e formas desiguais e construções não
regularizadas por órgãos públicos; ou
• precariedade de serviços públicos essenciais, tais quais energia elétrica, coleta de
lixo e redes de água e esgoto. (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 3)

Jaílson Souza e Silva (in RIO DE JANEIRO, 2012, p. 8) em apresentação no IPP afirma
que:
a definição do IPP também aborda a favela pela precariedade, colocando-a como uma
“área predominantemente habitacional, caracterizada por ocupação clandestina e de
baixa renda, precariedade da infraestrutura urbana e de serviços públicos, vias
estreitas e alinhamento irregular, ausência de parcelamento formal e vínculos de
propriedade e construções não licenciadas, em desacordo com os padrões legais
vigentes.

Observa-se que favela é tratada, pois, apenas pela sua aparência urbanística e de acordo
com critérios de uma geografia da paisagem, desconsiderando a presença de sujeitos sociais
que, no cotidiano, constroem as mais diferentes formas de socialidade:
Não existe nenhum critério relacional. Sempre é uma coisa que existe em si e
explicada a partir de si e marcada pela precariedade. Logo, a favela se exprime na
Cidade como a não-cidade. É um lugar que tem que ser superado, acabar. Por isso,
durante muito tempo, a favela não podia nem aparecer no mapa...É uma tradição
histórica se invisibilizar os grupos subalternos.... Deve-se levar em consideração
outros elementos que transcendam o ponto de vista arquitetônico, mas abordem a
questão da representação. A questão étnica também é fundamental, pois não dá para
negar que a favela é o lugar dos pardos e negros. Além disso, é um lugar que tem
determinado tipo de ação do Estado. (SILVA, 2012, p. 8)

Para Jaílson, a favela se caracteriza prioritariamente por: insuficiência histórica de
investimentos do Estado e do mercado formal, principalmente imobiliário, financeiro e de
serviços; forte estigmatização socioespacial; edificações caracterizadas pela autoconstrução,
não pautadas nas normas e padrões urbanísticos definidos pelo Estado; apropriação social do
território objetivando preponderantemente a moradia pelos moradores; alta densidade
demográfica; seus indicadores sociais, educacionais, econômicos e ambientais abaixo da média
do conjunto da cidade; predomínio do desemprego e da informalidade nas relações de trabalho;
alto grau de vulnerabilidade ambiental; a grande presença de negros e pardos; grau de soberania
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do Estado inferior à média de locais da cidade; as favelas são comumente associadas à violência
e, concluindo, para Jaílson:
a favela tem relações de vizinhança marcadas pela intensa sociabilidade, com forte
ocupação dos espaços comuns como espaços de convivência. A favela destrói o
conceito de Roberto da Mata de casa e rua, onde a rua seria o espaço público de
sociabilidade e a casa seria o espaço privado, da intimidade. Como as casas são
pequenas e há um percentual de jovens muito alto, as pessoas frequentam muito a rua
em qualquer horário. O movimento e o barulho são muito intensos. (Ibid., p. 10)

Para entendimento mais substantivo das considerações precedentes, em especial as
atinentes ao bairro Maré, apresenta-se alguns dados sobre o Rio de Janeiro, a partir da lógica
do IBGE.
A cidade do Rio de Janeiro está organizada em 33 regiões administrativas (RAs) e conta
com uma população de 6.320.446 habitantes, dos quais 1.443.773 estão concentrados em áreas
de favela ou, aglomerados subnormais. Conforme se pode observar na Tabela 3 abaixo, a
distribuição percentual de moradores em favelas na XXX RA/AP34 abarca os subúrbios da
Central e da Leopoldina, nomenclatura não oficial para a Prefeitura, segundo informação de
Sérgio Magalhães (2012, p. 5). No no município do Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão,
Jacarezinho e a Maré apresentam maiores proporções de residentes em favelas: 89%, 87% e
58% respectivamente.

4

XXX Região Administrativa. AP3 é Área Programática
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Tabela 3: Proporção da população das favelas sobre as populações das regiões
administrativas e áreas de planejamento – município do Rio de Janeiro (2010)

do Rio de Janeiro ‐2010

População Residente
Regiões Administrativas
Cidade (A) Favelas (B) Proporção (B) / (A)
Ramos
153.177
53.236
35%
Penha
185.716
47.710
26%
Inhaúma
134.349
21250
0,16
Méier
397.782
54831
14%
Irajá
202.952
29527
15%
Madureira
372.555
50.133
13%
Ilha do
Governador
212.574
67.084
32%
Anchieta
158.318
25.080
16%
Pavuna
208.813
95.065
46%
Jacarezinho
37.839
33.836
89%
Complexo do
Alemão
69.143
60.500
87%
Complexo da
Maré
129.770
75.720
58%
40.783
Vigário Geral
136.171
30%
Fonte: IBGE
(2010).IBGE. Censo 2010; Favela: estimativa IPP sobre IBGE.
Fonte
‐ Cidade:

Do total da população masculina e feminina, há uma prevalência de 53,17% de homens.
Tabela 4: População da cidade do Rio de Janeiro

Tabela Nº 4 População da Cidade do Rio de Janeiro
Residentes
Homens
Mulheres
Total

Absoluto
3.360.629
2.959.817
6.320.446

Percentuais
53,17
46,83
100,00

Fonte: IBGE (2010).

A Tabela 5, abaixo, mostra as principais composições etárias da população da cidade do
Rio de Janeiro. Conforme se pode observar, há uma predominância da população de jovens,
entre 25 a 34 anos. Dentre estes, 8,24% são homens e 8,78% são mulheres. Uma característica
desse quadro é condizente com a população como um todo. Observa-se que na população entre
55 e 69 anos, na Tabela 5, concentra-se um percentual maior de mulheres em 7,58% enquanto
que os homens apresentam um percentual inferior de 5,58%. A expectativa de vida das mulheres
é maior que a de homens.
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Tabela 5: Principais composições etárias da população da cidade do Rio de Janeiro
População residente
25 a 34 anos - Homens
25 a 34 anos - Mulheres
35 a 44 anos - Homens
35 a 44 anos - Mulheres
45 a 54anos - Homens
45 a 54anos - Mulheres
55 a 69 anos - Homens
55 a 69 anos - Mulheres
Sub_total
Total Geral

Absoluto

Percentuais

520.879
554.679
427.469
480.753
384.457
462.468
356.199
478.801
3.665.705
6.320.446

8,24
8,78
6,76
7,61
6,08
7,32
5,64
7,58
58,00
100,00

Fonte: IBGE (2010).

No que concerne a composição racial, a Tabela 6 mostra que a raça branca é
predominante na população da cidade do Rio de Janeiro, representando 51,18% enquanto a
parda chega a 36,50% do total. Percebe-se que a raça negra atinge somente 11,4% da população
carioca.
Tabela 6: Composição racial da população da cidade do Rio de Janeiro
Residentes
Branca

Absoluto

Amarela

3.234.812
2.307.104
724.197
46.484

Indígena

6.764

Outras

1.085

Parda

Preta

Total

6.320.446

Percentuais
51,18
36,50
11,46
0,74
0,11
0,02
100,00

Fonte: IBGE (2010).

A Tabela 7 reporta o quantitativo de homens e de mulheres alfabetizadas no Rio de
Janeiro. Observa-se que o percentual de mulheres alfabetizadas é superior, representando
53,45% enquanto que os homens representam 46,55%. Por meio desse percentual, espera-se
que os salários sejam favoráveis às mulheres. Entretanto, a Tabela 8 abaixo revela indícios de
discriminação salarial. Como se pode observar, existe um percentual que vai de 15,21% a
20,67% de diferença a favor dos homens.
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Tabela 7: População alfabetizada da cidade do Rio de Janeiro
População residente

Absoluto

alfabetizada - Mulheres
alfabetizada - Homens
alfabetizada- Total

Percentuais

3.050.777
2.657.094
5.707.871

53,45
46,55
100,00

Fonte: IBGE (2010).

Tabela 8: Salário por gênero

Tabela Nº 8

Salário por gênero

Variáveis

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Indicador
Mulheres
Homens

16,31
1744,14
2028,63

15,21
1871,49
2156,11

15,35
2060,23
2376,42

18,28
2168,14
2564,52

17
2526,03
2955,46

20,67
2641,4
3187,25

Fonte: Rio Como Vamos.

A Tabela 9 é bem expressiva no quesito concentração de renda. Pode-se perceber que
entre os anos de 2009 e 2013 um número significativo de trabalhadores inseridos no mercado
de trabalho formal, em média 43,62%, recebe até dois salários mínimos, que representa 14,03%
da renda salarial. Por outro lado, vê-se que 5,24% dos trabalhadores recebem mais que 15
salários mínimos, equivalente a 32,98% da renda salarial. A distribuição de renda no Rio de
Janeiro é bastante alta e reafirma a desigualdade social, mas está em sintonia com o quadro
nacional.
Tabela 9: Concentração de renda salarial
Até 2 salários mínimos
% de
% da renda
trabalhadores
salarial

15 ou mais salários mínimos
% de
% da renda
trabalhadores
salarial

2009
2010
2011
2012
2013

44,50
43,89
43,74
43,17
42,79

14,17
13,99
14,23
13,74
14,01

5,26
5,34
5,30
5,16
5,16

34,4
33,3
33,31
32,58
31,29

Média

43,62

14,03

5,24

32,98

Comparação entre o total de trabalhadores e o total de renda entre as
faixas salariais mais elevadas e mais baixas, no emprego formal (RAIS/Caged)
Fonte: IBGE (2010).

O início da constituição do bairro Maré remonta à década de 1940 quando da construção
da Avenida Brasil.
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O bairro Maré, instituído formal e legalmente em 1994, pertence à 30ª Região
Administrativa do Município do Rio de Janeiro, inserida na Área de Planejamento 3 (AP3).
Conta com 129.770 habitantes distribuídos em uma área de 3.301.743 metros quadrados,
organizados em 16 “comunidades”, dentre elas, a Vila do João que ocupa uma área de 3.301.743
metros quadrados. Trata-se de um conjunto habitacional construído pelo Projeto-Rio em 1982,
constituído por 2.600 casas, ocupadas por moradores do local, já que estes habitavam em
palafitas, que se estendiam ao longo da baía de Guanabara.
O Censo, realizado em 2000 pelo Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré –
Ceasm,5 constatou que a Vila do João possuía cerca de 4 mil domicílios e 10.700 moradores. A
Vila do João era a terceira em concentração populacional e a quarta em número de habitações,
no conjunto que integra o bairro Maré.6
A Tabela 10 mostra alguns dos indicadores socioeconômicos relativos a três dos bairros
da AP3 (aglomerados subnormais) e o município do Rio de Janeiro. Observando a variável
renda de ½ salário mínimo, verifica-se que, no bairro da Maré, 34,21% dos trabalhadores do
mercado formal recebem até ½ salário mínimo. Isso mostra a desigualdade de renda em relação
ao Rio de Janeiro onde 21,02% dos trabalhadores detêm ½ salário mínimo. Todavia a pior
distribuição de renda se verifica no Complexo do Alemão com percentual de 39,81% dos
trabalhadores recebendo até ½ salário mínimo.
A segunda variável da Tabela 10 diz respeito a domicílios com alta densidade por
dormitório: quatro ou mais pessoas, aponta a Maré como o que mais expressa uma maior
concentração de pessoas por dormitório, com cerca de 10,58% , bem abaixo que os outros dois
aglomerados Complexo do Alemão com 7,87% e Vigário Geral com 7,77%. Entretanto,
significativamente maior que a percentagem da cidade do Rio de Janeiro com 5,3%. Assim
esses dados por si só denunciam a necessidade de investimentos públicos e políticas de
habitação como possibilidade de ampliação e garantia de direitos da cidadania. Na mesma
direção, observam-se os dados sobre a coleta de lixo e a existência de rede de distribuição de
água, constatando a mesma carência.
No tocante à variável analfabetismo, a Maré apresenta a taxa mais alta entre os locais
examinados, com 7,72%, seguido do Complexo do Alemão com 6,95% e Vigário Geral com
3,4%, contra o expressivo percentual da cidade do Rio de Janeiro que é de 2,9%

5
6

O Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, Ceasm, realizou, em 2000, o 1º Censo da Maré.
Diagnóstico Social de 2001, realizado pela Cepia – Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação.
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Tabela 10: Indicadores socioeconômicos relativos ao ano de 2010
Variáveis

Maré

Renda=1/2
Dom_Alta_Den_Dorm= 4+
Trabalho Infantil
Domicílios sem coleta de lixo
Domicílios sem rede de água
Analfabetismo
População total (2012)

34,21
10,58
0,9
0,28
0,14
7,72
132018

Compl.Alemao Vigario Geral
39,81
7,87
2,18
6,89
0,31
6,95
70341

31,24
7,77
1,04
1,22
0,81
3,4
138530

Rio de Janeiro
21,02
5,3
1,04
0,75
1,53
2,9
303137

Fonte: IBGE (2010).

Essas desigualdades sociais denotam que o Estado investe em menor grau nas áreas de
conglomerados subnormais. Segundo Jaílson:
(...) o grau de soberania do Estado é inferior, ou seja, o Estado não regula e organiza
a vida na favela. Esse controle é realizado pelos grupos criminosos autocráticos, que
negociam sua legitimidade através da segurança. Se o comércio fechar porque um
traficante morreu, não adianta a polícia dar ordem para reabrir, que não vai ser
obedecida. (SILVA, 2012. p. 10)

E continua o autor:
Apesar de as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) não reconhecerem os
moradores como cidadãos de direito, estes apoiam essa iniciativa, pois ela representa
o controle do território pelo Estado. (Ibid., p. 10)

Assim, como se pode visualizar no Gráfico de homicídios abaixo, nos três aglomerados
subnormais e na cidade do Rio de Janeiro, há uma tendência decrescente no período de 2006 a
2013; por exemplo, a taxa de homicídios na Maré era de 28,57 homicídios para cada 100
habitantes em 2006 e reduziu para 4,54 em 2013. Um outro exemplo é, na cidade do Rio de
Janeiro, onde em 2006 a taxa atingiu 40,98 homicídios para cada 100 mil habitantes, chegando
a uma extraordinária redução dessa taxa para 9,14 homicídios. Os dois outros aglomerados
seguem essa mesma tendência decrescente, ou seja, o Complexo do Alemão e Vigário Geral
tinham taxas de 23,83 e 42,36, respectivamente em 2006, decaindo significativamente para 7,11
e 13,8, respectivamente.
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Gráfico 2: Índice de homicídios – bairros
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É lugar comum a afirmação de que a presença do tráfico organizado, bem como de
forças policiais, interfere substancialmente no cotidiano de moradores da favela, conferindo
contornos distintos às manifestações das desigualdades no bairro. Cenas explícitas de violência,
tais como tiroteios, ordens para fechamento do comércio, evacuação de unidades escolares e de
saúde, ou mesmo o fechamento destes em razão de tiroteios, são experimentadas muito amiúde
na Maré.
Esse conjunto de dados, articulados aos componentes apresentados em torno dos
processos de subjetivação, são relevantes à compreensão do bairro Maré, para além de seu
estereótipo de favela como espaço de violência.
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4. A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES:
UM OLHAR SOBRE O CENTRO DE REFERÊNCIA DE MULHERES
DA MARÉ CARMINHA ROSA/CRMMCR

Um primeiro registro sobre o CRMMCR é a sua vinculação com a política pública
para as mulheres, nos termos do I PNPM e a sua origem como um projeto de extensão da UFRJ,
se espraiando para um bairro popular.
O Centro de Referência de Mulheres da Maré (CRMM) integra o conjunto de
equipamentos constitutivos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (I PNPM))
instituído em 2005. Trata-se de um dispositivo social voltado ao atendimento de mulheres em
situação de violência. Todavia já em 1º de janeiro de 2003 a Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR) fora criada com status de ministério,
impulsionando o processo de formulação de políticas que proporcionassem o enfrentamento da
violação dos direitos humanos das mulheres.
A SPM/PR implementou condições à realização da 1ª Conferência Nacional de
Políticas para as Mulheres (I CNPM), realizada em julho de 2004, com a participação direta de
aproximadamente 120 mil mulheres. Precedendo a Conferência Nacional, foram realizadas
conferências regionais, estaduais e municipais em vista da conformação da agenda política para
as mulheres.
O I PNPM previa 129 ações alinhadas em 26 prioridades que foram condensadas em
quatro grandes eixos de prática, considerando-se a sua aplicabilidade:
Autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania; educação inclusiva e não
sexista; saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos e enfrentamento
à violência contra as mulheres. (BRASIL, 2004)

O quarto eixo – “enfrentamento à violência contra as mulheres” dispunha de quatro
grandes objetivos, quais sejam:
1. implantar uma política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher;
2. garantir o atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em situação de
violência;
3. reduzir os índices de violência contra as mulheres;
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4. garantir o cumprimento dos instrumentos e acordos internacionais e revisar a legislação
brasileira de enfrentamento à violência contra as mulheres.
Na investida para a o alcance desses quatro objetivos, o I PNPM previa uma série de
passos que partia do mapeamento qualitativo e quantitativo de todos os serviços de atenção às
mulheres em situação de violência de gênero em âmbito nacional, bem como a construção de
normas técnicas basilares ao funcionamento dos serviços, inclusive, tecendo um funcionamento
articulado em diferentes planos: local, regional e nacional.
A conjuntura política era favorável e permitia não apenas a instalação, mas a
verticalização das políticas públicas, para as mulheres, estava sendo gerada e implementada em
âmbito nacional. O I PNPM previa ainda ações no sentido da ampliação da rede, de modo que
cada município dispusesse de pelo menos um serviço especializado, investindo na
intersetorialidade e/ou interjurisdicionalidade, com expertise técnica da SPM/PR.
Com a determinação de articular serviços e imprimir linhas mestras norteadoras do
trabalho a ser desenvolvido pelo conjunto de serviços da rede, foi realizado, na UFRJ em maio
de 2005, sob a batuta da SPM/PR em parceria com a SEDH/PR, o I Seminário Nacional de
Centros de Referência: desafios e metodologias:
O público-alvo do Seminário foi o de profissionais-representantes dos Centros de Referência,
com perfil bastante variado: advogadas, assistentes sociais, historiadora, psicólogas, médicas
ginecologistas-obstetras e pedagoga. As instituições envolvidas no atendimento a mulheres em
situação de violência de gênero embora nomeadas de modo distinto, Centro de Referência,
Centro de Defesa, Centro de Atendimento ou mesmo Casa, desenvolvem rotinas singulares de
acolhida, atendimento e acompanhamento. (POUGY, 2005, p. 5)

Isso porque era fundamental reunir profissionais da ponta, na expectativa de
desenvolver passos iniciais para o desenhar da rede de serviços com a adoção de um padrão
básico de atendimento de tal forma que a referência e a contrarreferência fossem sintonizadas
harmoniosamente. Estiveram presentes profissionais de 13 estados da federação:
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Quadro 1: Serviços de Atenção para Mulheres Presentes no Seminário
Unidade da
Federação

Alagoas
Bahia

Número de Serviço Presente
Núcleo de
Coordenadoria
Centro de
Defesa da
Casa
Serviço de Assesoria Especial/Secretaria da
Refeferência
Mulher
Abrigo
serviço
da Mulher
Mulher
1
1

Goiás
Mato Grosso do
Sul

1
1

Minas Gerais
Paraná

4
2

Pernambuco
Rio de Janeiro
Rio Grande do
Norte
Rio Grande do
Sul
São Paulo

1
11

1
1
1

2
1
9

2

1
2

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos do Relatório BRA/SEDH/PR (POUGY, 2005)

Cabe o registro de que o Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade
Federal do Rio de Janeiro/UFRJ recepcionou esse I Seminário Nacional de Centros de
Referência, como condição fundamental para mapear e promover um diagnóstico e avaliação
da malha dos serviços existentes, visando a uniformização, que garantiria condições mínimas
de qualidade. Isso porque era meta que a academia, especificamente a UFRJ, desempenhasse a
missão de entender teórico e metodologicamente a questão da violência doméstica, formar
continuadamente quadros técnicos, profissionais e pesquisadores na perspectiva de gênero,
interpelando a rede local, fomentando debates. O Centro de Referência de Mulheres Suely
Souza de Almeida, localizado na Cidade Universitária da UFRJ, foi concebido e implantado
com recursos da SPM/PR e é dotado de toda a infraestrutura básica de ponta para o desempenho
dessa missão.
Outros passos fundamentais na implementação da política referiam-se à definição e
implementação de base de dados capaz de espelhar o mais fidedignamente o quadro da violência
de gênero experimentado no País, além de ampliar o quantitativo de Delegacias Especializadas
de Atendimento às Mulheres (Deams), bem como os núcleos já existentes em demais
delegacias. Intentava, ainda, a promoção de processos de formação de quadros profissionais
competentes e aptos ao olhar de gênero para o acolhimento e acompanhamento de mulheres em
situação de violência. Tratava-se de um grande eixo de ação, ousado em especial se considerar
o status da SPM/PR, que não era dotada de orçamento próprio. Carecia, portanto, de grandes
articulações interministeriais, constituindo veios “orçamentários” capazes de sustentar os feixes
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de políticas emanados do I PNPM inspirados desde a I CNPM, visando tratar da questão da
violência de gênero transversalmente às demais grandes questões sociais.
Não sobeja repetir que existia à época no estado do Rio de Janeiro, especialmente,
apenas para efeito ilustrativo:
Quadro 2: Serviços de Atenção a Mulheres no Rio de Janeiro
1 Delegacia de Atendimento à Mulher
13 Serviços de Atendimento à Mulher
3 Casas Abrigo
3 Serviços Telefônicos
Fonte: CRMMCR (2004, p. 46).

Vários novos serviços foram criados, dentre delegacias especializadas, casas abrigo,
centros de referência, juizados e varas adaptadas de violência doméstica e familiar, promotorias
especializadas, núcleos de gênero do Ministério Público, núcleos e defensorias especializadas
de atendimento à mulher, além do Disque 180 ligado à SPM/PR.
Foi no contexto de parcos espaços de atendimento a mulheres que a UFRJ, através do
seu Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFCH, foi convidada, em 2004, a assumir um
projeto piloto de centro de referência de atenção a mulheres em situação de violência de gênero,
qual seja: Centro de Referência de Mulheres da Maré – CRMM. A missão almejava a sua
consolidação e o desenvolvimento de novas tecnologias que pudessem dar sustentação à
política, experimentando e propondo ações investigativas e metodológicas que apoiassem a
formação de novos profissionais e a capacitação continuada de modo a se vislumbrar um padrão
de qualidade na prestação dessa assistência.
O Centro de Referência de Mulheres da Maré foi implantado, em 2000, em razão de um
convênio celebrado entre a Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH/PR) e a
organização da sociedade civil Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação (Cepia), que
recebeu financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do, à época,
Fundo das Nações Unidas para a Mulher (Unifem), atual ONU Mulheres, com o objetivo de
estimular, apoiar e ampliar as iniciativas e alternativas para assegurar as condições de exercício
da cidadania das mulheres daquele bairro.
Em 18 de novembro de 2004, o CFCH da UFRJ assumiu a responsabilidade pelo
CRMM, após assinatura de convênio entre o CFCH/UFRJ, a SEDH/PR e a SPM/PR.
Precisamente em fevereiro de 2005, após seleção e contratação de equipe técnica especializada,
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deu-se início ao processo de diagnose, concepção, implantação do serviço, que tive a honra de
coordenar. Ao assumir o desafio de consolidar o Centro de Referência de Mulheres da Maré, o
CFCH se propôs a investir na ampliação do atendimento e acompanhamento psicológico, social
e jurídico a mulheres em situação de violência doméstica.
Por se tratar de um projeto desenvolvido no espaço institucional da universidade, suas
características ganharam contornos diferenciados. Isso porque, à prestação de serviços, estavam
aliados processos de formação e de qualificação profissional, bem como de desenvolvimento
de estudos e rotinas instrumentais que pudessem suportar pesquisas dirigidas à temática central
– violência doméstica e direitos humanos –, voltadas à releitura de instrumentos técnicooperativos, compondo novas tecnologias para o enfrentamento da questão.
Refletir sobre o trabalho profissional nesse centro sugere, necessariamente, pensar sobre
o que é um centro e, é claro, sobre o que implica ser referência. Trata-se, na verdade, de travar
um debate sobre a instituição CRMM; em outras palavras, pensar sobre o cotidiano desse
espaço institucional, as relações de forças ali travadas, os processos de constituição dos sujeitos
profissionais em relação no cotidiano do trabalho.
Começo por demarcar um início. Trato, primeiramente, do espaço institucional, tendo
em vista que um(a) profissional precisa, dentre muitas outras prioridades, conhecer o território
no qual desprende esforços técnicos. Costumo lembrar que a história do mundo está em curso
quando se ingressa nela. Urge conhecê-la para acompanhá-la e/ou confrontá-la. É algo como
ouvir uma melodia e tentar perceber seu ritmo, seu compasso, seu tempo, enfim, como condição
fundamental para tentar dançá-la.
Nos espaços institucionais, penso que a conduta técnica não pode diferir. O CRMM é
vinculado, faz parte da academia – UFRJ – que, por princípio, deve investir no exercício de
uma função social de natureza crítica, competente e, por conseguinte, capaz de construir e
disponibilizar possibilidades de respostas eficazes para fazer frente às mazelas sociais
acumuladas ao longo da história. Convêm que a criticidade, associada à competência, nem
sempre redunda na capacidade de tornar acessível as ferramentas elaboradas. Existe uma
demanda, existe uma oferta de serviços, que não estão colocados ao livre acesso da maioria das
cidadãs e dos cidadãos. Há, também, disputa de ideias, de posturas e de visões de mundo que
subjazem ao exercício profissional e à academia. Eis, então, um diferencial definidor de um
centro que se pretende constituir como referência, no caso do enfrentamento das situações de
violência doméstica vivenciadas por mulheres.
Cumpre examinar uma outra feição delineadora dessa instituição. O CRMM, tem seu
início na UFRJ como um projeto de extensão do CFCH e, mais tarde em 2004, integra o projeto
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que instituiu o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos – Nepp-DH, novo
órgão suplementar CFCH/UFRJ.
O CRMM está situado fisicamente na Vila do João – Maré/Rio de Janeiro – RJ. Tratase de um bairro vizinho à Cidade Universitária, campus principal da UFRJ. Há que se considerar
as especificidades e a conjuntura do bairro, as suas características próprias. As relações de força
e de poder que ali se entrecruzam vertical, transversal, horizontal e longitudinalmente,
precisando ser deslindadas.

Figura 1
O início da constituição do bairro remonta à década de 1940 quando da construção da
Avenida Brasil. Ainda de modo incipiente, uma senhora, Orosina Vieira7, se encantou com o ar
bucólico da área e lá ergueu o primeiro barraco na expectativa de morar próximo a áreas de
empregabilidade.
O cenário de violência pandêmica que vem se alastrando na sociedade e, no caso,
precisamente naquele bairro, de um modo muito peculiar, onde os sujeitos sociais e a equipe
profissional vivenciam-na no seu cotidiano, é um elemento contingenciador das ações práticopolíticas ali pretendidas.
A busca de estratégias e táticas de ação precisam ser revisitadas e/ou relidas
sistematicamente em razão de episódios observados e/ou vivenciados que, via de regra, de uma
forma ou de outra, perpassam o planejamento técnico. Esta é uma das características
7

Orosina Vieira, migrou sozinha da localidade de Desemborco, Ubá, Minas Gerais, e se tornou a primeira
moradora da Maré. Viveu até os 109 anos de idade e construiu com as próprias mãos uma casa de madeira, o
primeiro ponto de encontro do que mais tarde viria a ser o conjunto de favelas da Maré. Disponível em:
<http://www.canalibase.org.br/ameacado-de-remocao-museu-da-mare-e-referencia-mundial/>.
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“institucionais” conjunturais do CRMM, que impõe à equipe profissional uma atitude de
permanente vigilância para se manter informada e, assim, orientar/reorientar suas ações. Em
outras palavras, afirmo que, conhecer/reconhecer cotidianamente uma instituição implica em
saber-se quem é quem, em que grau hierárquico (formal e informal) está fazendo o que, em
relação com quem, em quais condições, onde e em que circunstâncias. A observação constante
desses indicadores permite ao profissional um manejo diário sobre a pertinência, ou não, de
uma ação, de um encaminhamento, de uma tomada de posição.
A constituição da equipe técnica do CRMM, à luz do emanado no I PNPM, engloba
profissionais do Serviço Social, da Psicologia e do Direito como indispensáveis, mas, a esta
equipe, foram integrados também profissionais da Educação Física notadamente da dança, das
Letras, Pedagogia, das Belas Artes dentre outros. Essa equipe vem sendo conformada através
de uma política de formação permanente, com caráter interdisciplinar. Mas o que é uma equipe
interdisciplinar? Quais as suas características? O que a distingue de uma equipe
multidisciplinar?
Tais profissionais desenvolvem habilidades específicas condizentes as suas formações
e, também, realizam atividades conjuntas, trocando experiências, polemizando sobre casos em
acompanhamento. Os diferentes olhares profissionais se cruzam, tendo como horizonte um
atendimento global onde, por exemplo, um possível procedimento jurídico, consensuado pela
equipe, mereça ser precedido de sessões de apoio e orientação psicológica e/ou social, de forma
integrada, como que sedimentando as condições para o pretendido no campo jurídico. A essa
postura, é acoplado um processo permanente de supervisão “externa”, do qual também
participam as demais componentes da equipe de trabalho e está sob a responsabilidade
profissional de docentes e pesquisadores, especialistas nas temáticas centrais do projeto:
violência, relações de gênero e direitos humanos.
Da mesma forma, em se fazendo necessário, outras(os) especialistas foram
convidadas(os), para dar andamento a estudos específicos em matérias emergentes, sempre em
relação ao foco central. De acordo com o I PNPM, a equipe básica interdisciplinar é constituída
de assistente social, psicólogo e advogada. Nos primeiros seis meses de manejo da coordenação
do CRMM, foi observada a necessidade de agregar outras frentes de trabalho que pudessem, de
um lado, atrair mais mulheres ao Centro e, por outro, oferecer condições para a sociabilidade e
experimentos estéticos que favorecessem a reflexão e a expressão do vivido. Assim é que foi
delineado o projeto “oficinas sociais”, onde mulheres, jovens e crianças experienciavam
oficinas de corpo e dança, artesanato, arranjos florais, leitura e literatura, teatro, culinária
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natural e de festas com profissionais e/ou “oficineiras” formadas pelo CRMM para observar e
encorajar na busca do apoio profissional da equipe básica.
Além das/os profissionais já enunciadas, integrou a equipe duas agentes de cidadania
(mulheres líderes no bairro), que tinham formação pela ONG Themis/Gênero, Justiça e Direitos
Humanos, como promotoras legais populares e, a partir do ano 2000, participaram da
sensibilização do bairro para o serviço. A equipe desenvolveu uma assistência psicológica,
social e jurídica às mulheres, realizando o acolhimento, o atendimento técnico específico e,
encaminhamento para os serviços disponíveis na rede pública e/ou privada (ONGs). As agentes
de cidadania, juntamente com as profissionais, investem na articulação do CRMM com o Posto
de Saúde contíguo e com entidades parceiras no bairro e na cidade do Rio de Janeiro, na
perspectiva de estabelecer diálogos na direção da construção de uma rede social8 de serviços.
Em

sintonia

com

esse

entendimento,

concerta-se

um

protocolo

de

referência/contrarreferência, otimizando esforços e recursos, agilizando os enfrentamentos das
situações vivenciadas pelas mulheres usuárias desses serviços, apoiando-as de modo,
globalmente possível, possibilitar a superação do quadro de vida demarcado. É necessário
cuidado extremo para não revitimizar a mulher, impedindo que qualquer documento de
encaminhamento escrito para referência pudesse ser identificado, caindo nas mãos do agressor.
A prática de referir e contrarreferir, largamente utilizada em trabalhos sociais, como também
por profissionais da área da saúde, nada mais é que, pactuado um protocolo, as pactuantes
firmam a responsabilidade de receber as pessoas a elas encaminhadas por outra pactuante e
vice-versa, dentro de um padrão de qualidade e rotinas bem delineadas aprioristicamente por
ambas.
Parece simplório, porém é simples. Simples porque permite um monitoramento da
qualidade dos serviços prestados, a reflexão sobre os limites e possibilidades daqueles serviços
constantes do protocolo, ao mesmo tempo que aponta para possíveis necessidades de reinventar
capacitações e redirecionar pautas para supervisão externa, sempre na linha de formação
continuada da equipe profissional específica e das entidades parceiras, em consonância com o
referencial teórico-político do projeto.
Dentro dessa ótica, toda a equipe está imbuída da responsabilidade de interagir os entes
públicos para prospectar parcerias capazes de dar sustentação às frentes de trabalho e pesquisa

8

Entendo rede social fazendo analogia à rede de pesca. Instrumento capaz de reter em suas malhas, em suas densas
e, às vezes tensas tramas, se não peixes, pessoas demandantes de serviços, apoiando-as e incentivando-as ao
distensionamento paulatino, porém constante, dessas tramas.
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que ali se iniciam. Na mesma linha, à coordenação, soma-se a responsabilidade de captação de
recursos financeiros junto a agências financiadoras.
A perspectiva de formar quadros que intervenham de forma qualificada no
fortalecimento dos direitos humanos, bem como, e de forma articulada, no fenômeno da
violência de gênero, é uma das funções sociais da universidade pública brasileira. O
investimento é para formar profissionais com perspectivas de atender (prestação de serviços à
sociedade, no caso as mulheres usuárias do CRMM), formular e monitorar políticas públicas
dirigidas à crescente demanda de mulheres em situação de violência de gênero e, em particular,
às mulheres que acorrem ao CRMM na busca de apoio e acompanhamento para o seu processo
de enfrentamento da situação de violência de gênero.
Assim, paulatinamente, o centro investiu na implantação de cursos de educação em
direitos humanos de educação não sexista dirigidos a mulheres, jovens, usuárias, agentes
comunitárias(os) de saúde (atualmente integrantes dos Programas de Saúde da Família – PSF
em curso nos diferentes postos de saúde do bairro), docentes da rede pública da Maré com perfil
de liderança no bairro, de forma a se tornarem agentes de cidadania e direitos humanos capazes
de replicarem as suas experiências junto a outras mulheres e jovens, encorajando-os na busca
dos serviços de apoio a mulheres em situação de violência doméstica.
O serviço, a partir do seu objetivo de possibilitar a garantia do atendimento social,
psicológico e jurídico de mulheres em situação de violência de gênero, cria condições para
ampliar o conhecimento sobre o fenômeno, as mulheres, o bairro, o serviço e, ao mesmo tempo
diversifica o leque de cursos e oficinas de modo a absorver a demanda crescente. Essas oficinas
e cursos visavam especialmente a divulgação do projeto CRMMCR, bem como a consolidação
do acompanhamento interdisciplinar e das oficinas em curso.
Assim, foram implementadas as condições necessárias para a implantação de grupos de
geração de renda, assegurando os diferentes cursos de formação já iniciados, quais sejam:
educação em direitos humanos, direitos humanos das mulheres, cidadania e mecanismos de
exigibilidade dos direitos humanos das mulheres; educação não sexista (oferecidos no
CRMMCR bem como para docentes das escolas públicas no entorno do CRMMCR),
protagonismo social, gênero, sexualidade, classe, etnia, diversidade, arte, cultura e
comunicação; ampliação do olhar e do universo cultural através do cinema brasileiro e
internacional. Foram realizados três cursos de capacitação em gênero e violência de gênero
destinados a agentes comunitárias/os de saúde dos postos de saúde do bairro, de modo que tais
profissionais fossem capazes de identificar, acolher e encaminhar ao CRMMCR mulheres em
situação de violência de gênero.
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Alguns dos princípios básicos e instrumentos de trabalho foram citados anteriormente.
Dentre eles: interdisciplinaridade, análise institucional e conjuntural, referência e
contrarreferência, rede social. O acolhimento é tema controverso, pois povoa universos
delirantes, desvirtuando um instrumento tão caro à prática profissional de assistentes sociais e
psicólogas/os, mas não exclusivamente, em especial, quando se trata de um trabalho com
mulheres vítimas de violência doméstica.
Aquela violência que é exercida contra mulheres, por pessoas que privam de seu
cotidiano, não raro, por décadas a fio, que com elas partilham o leito e que, após infinitos “irou-não-ir” buscar ajuda, “revelar-ou-não-revelar” suas entranhas, “continuar-ou-nãocontinuar” um registro de ocorrência, enfim, se veem atendidas de modo infantilizado (com
profundo desrespeito ao ECA), desqualificando sua iniciativa tão relutada e tão corajosa: - “não
chore, até que a sua situação não é das piores” (Disserta alguém, pretensamente técnica, talvez
até mesmo abraçando a usuária)9. Trata-se de revitimização da mulher quando há infantilização
e julgamentos e não se valoriza a tentativa de ruptura da situação de violência. Um conselho
apressado pode reforçar o lugar de vítima.
Ora, o acolhimento supõe capacidade de escuta, do uso de poucas palavras, atitude
segura e de reforço à atitude corajosa empreendida pela mulher e que nem sempre vai adiante
tão vertiginosamente. Acolher pode supor um abraço apertado, se a outra pessoa assim o
permitir, um apalpar firme e seguro, tênue e perspicaz, capaz de alternar entre um olhar sereno
e confiante, ao mesmo tempo, solidário e compreensivo, talvez a oferta de um chá, uma água.
É um momento ímpar, e condição básica para que essa mulher possa relembrá-lo, a cada dia
que se sentir fraquejar nos seus, anteriormente, firmes propósitos, como um momento do
possível, do ter experimentado um sentir-se em situação de amparo. Acolher pode, até mesmo,
impor atitudes de emergência se a demandante estiver em risco imediato de vida. Eis que se
vislumbra, mais uma vez, a importância do trabalho articulado em rede, e o quão fundamental
é a formação permanente da equipe em serviço, seja em cursos, seja em supervisão externa.
O acolhimento é a porta de entrada do serviço de atendimento às mulheres que
vivenciam situação de violência de gênero. O experimento reiterado de situações, episódios de
violência doméstica é capaz de manter uma mulher imobilizada por décadas. O seu movimento
de buscar, espontaneamente, serviços que a apoiem se traduz em um momento ímpar, revelando
em ação o desejo de sair da imobilidade gerada pelo sofrimento solitário, buscando superar a
situação de privação e violências pela atenção qualificada. Em outras palavras, quando uma

9

Trata-se de uma situação fictícia. Qualquer semelhança não passa de mera, e não rara, coincidência.
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mulher acorre a um centro de referência, é mister que seja atendida com a maior habilidade e
competência técnica possíveis.
A vinculação do CRMMCR à universidade pública impôs à equipe de coordenação
investimentos teóricos de modo a construir procedimentos metodológicos capazes de sustentar
uma acolhida diferenciada e producente às usuárias do serviço. Essa acolhida não pode e não
deve se restringir a prestação de informações ou a uma marcação de atendimento, restringindose a uma simples triagem. Isso porque, na experiência na implantação e consolidação do
CRMMCR, percebo o quão é necessário que, logo que se dê o primeiro contato, se estabeleça
o processo de construção de um vínculo entre o Centro e a usuária. Esse processo de
aproximação entre a usuária e a(o) profissional que a recepcione deve ser um momento de
particular importância para ambas/os, é preciso captar o que trouxe a mulher ao centro, o que
ela espera deste, o que o centro pode oferecer e, até mesmo em como o centro pode diversificar
frentes de ação de modo a favorecer a aderência de mulheres com situações particularmente
bem singulares. Foi com essas prerrogativas que se tornou necessário definir / redefinir, espaço,
normas e procedimentos para que o acolhimento se apresentasse não como uma triagem, mas
como uma relação humanizada visando à identificação das necessidades da usuária, a busca e
produção de um vínculo, objetivando sempre o estímulo à autonomia.
A necessidade de repensar o primeiro contato entre usuária e CRMM-CR esbarra na
dificuldade de conceituar “acolhimento”. É verdade que a grande maioria das matérias, que
dispõem sobre o trabalho junto a mulheres em situação de violência de gênero, aborda a referida
temática. Via de regra, o termo é empregado significando proteção, amparo, conforto, abrigo,
recepção, enfim, sempre sendo considerado como postura altamente valorada e absolutamente
fundamental no exercício profissional de atenção à mulher em situação de violência de gênero.
São inúmeros os artigos sobre acolhimento no campo da saúde e, usualmente, é colocado
como um conjunto de ações necessárias e como regra para evitar que a/o demandante do serviço
não saia sem atendimento. O comparecimento da usuária ao CRMMCR denota que é a mulher
que estabelece o início do relacionamento com o Centro. Todavia, a continuidade desse
relacionamento depende da atitude da equipe – presteza do atendimento, da acolhida, se esta
permite que se expresse e se sinta segura para ser ajudada, dentre outras.
Em parte, nesses documentos, o acolhimento está associado ao vínculo, especialmente
a vinculação com a instituição.
No documento da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – SPM/PR, Centro
de Referência de Atendimento à Mulher: Norma Técnica de Uniformização – Centros de
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Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência,10 é possível encontrar o termo
dez vezes, sendo duas, como título e subtítulo. Nas oito demais, o termo é utilizado em quatro
momentos para definir o Centro de Referência; três vezes para realçar a sua importância na
formação de quadros profissionais que atenderão as mulheres em situação de violência de
gênero, sendo que em uma delas o acolhimento é definido como sendo o momento da escuta
atenta e não julgadora; uma vez para justificar a importância da escolha do mobiliário e, por
finalmente, uma vez para definir a postura técnica necessária que deve pautar a entrevista com
a mulher em situação de violência de gênero.
Assim, pensar uma proposta metodológica que contemple o acolhimento impõe,
forçosamente, uma busca conceitual. Qual o significado empregado ao termo? Entende-se que
para iniciar um processo de compreensão da necessidade e da metodologia de acolhimento é
imprescindível recuperar estudos que constroem uma linha argumentativa quanto à imperativa
necessidade de implantação de serviços específicos dirigidos a esse público: mulheres em
situação de violência de gênero. Dessa forma, o acolhimento deve inspirar confiança,
granjeando dessa mulher a aceitação do acompanhamento e apoio técnicos, persuadindo-a para
investir na recuperação de sua cidadania.
Para tanto, a utilização de técnicas de linguagem, onde a modulação da voz, gestual, a
postura, o toque, o olhar firme e verbalização de palavras precisas que não expressem qualquer
possibilidade de julgamento, compõem um conjunto de habilidades necessárias à realização do
acolhimento. Acolher, pois, significa reter, conquistar em malhas tecidas tecnicamente e
capazes de impulsionar ao atendimento e acompanhamento social, psicológico e jurídico,
preferencialmente de modo interdisciplinar. Isso significa um atendimento que invista na
compreensão do sujeito como um todo e, em situação, onde as diferentes dimensões, em tensão,
lhe conferem os contornos de sua singularidade e de sua particularidade.
Dessa forma, está posto que o atendimento interdisciplinar não se expressa,
necessariamente, pela presença física de diferentes profissionais. Ao contrário, essa presença
física de mais de uma profissional pode ser prescindível em alguns momentos, ou alternada, a
depender do foco central e dos elementos circundantes da demanda inicialmente apresentada,
bem como do momento específico daquela mulher. Assim, a interdisciplinaridade é reveladora
de uma postura que agrega elementos diversos em torno de uma unicidade temática, qual seja:
a mulher, sujeito múltiplo e indivisível, experienciando situação de violência de gênero.

10

Cabe registrar que a UFRJ exerceu protagonismo na construção dessa norma técnica, elaborada e pactuada em
grupo de trabalho constituído pela SPM/PR no ano de 2006.
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A complexidade do fenômeno da violência de gênero implica uma visão ampliada sobre
o tema, ou seja, observá-la, estudá-la a partir de diferentes ângulos e orientações profissionais.
Assim a interdisciplinaridade se coloca como uma possível estratégia para tratar do tema. Nesse
sentido, é necessária a compreensão do processo de sofrimento humano, causado pela violência
e a situação de vulnerabilidade na qual o sujeito se encontra. Portanto, a interdisciplinaridade
propõe a superação do reducionismo da realidade, possibilitado pela racionalidade, que ao
realizar o “corte” da realidade, isto é, a abstração necessária para representar por meios
inteligíveis a realidade, perdeu-se nas especializações e sucessivas divisões e afastou-se do
vínculo com as demandas humanas, ou seja, as necessidades imediatas.
A interdisciplinaridade busca a superação da excessiva fragmentação do saber
científico, através da articulação de pontos comuns entre as diferentes disciplinas, isto é, a
procura dos pontos de integração/tensão, cujo resultado pode vir a ser uma síntese do saber
científico, bem como tornar possível a construção de uma nova linguagem/ metodologia
interdisciplinar construída, de maneira consensual, entre as diferentes áreas do saber,
permanecendo, porém, as fronteiras que distinguem cada disciplina.
Logo, a interdisciplinaridade pode ser entendida como a interação entre disciplinas,
tendo em vista um objetivo comum, no qual a potencialidade de cada área, devidamente
explorada e dinamizada, possa resultar em um conhecimento, em uma metodologia
interdisciplinar, que abrigue em seu conteúdo a complexidade e a diversidade.
Portanto, a interdisciplinaridade não se coloca apenas como uma revisão
epistemológica, mas impõe a necessidade de uma atitude diferenciada, exigindo um novo olhar
acerca das particularidades de cada profissão e o reconhecimento de suas limitações. Logo, o
exercício da interdisciplinaridade implica em atitudes pautadas em princípios que transcendem
as disciplinas, tais como: desapego, respeito, humildade e coerência.
Refletindo sobre a interdisciplinaridade como um instrumento para a ampliação e
flexibilização do saber, é possível pensá-la como uma postura profissional que admite a
diferença como fundamental para o desenvolvimento da pluralidade, isto é, a realidade vista
sob vários ângulos.
Assim, a partir do exposto, compreende-se a relevância de uma equipe em processo de
formação interdisciplinar, no enfrentamento à violência de gênero, uma vez que se constitui um
desafio à compreensão tanto dos aspectos sociais, bem como da produção da subjetividade dos
sujeitos que experienciam essa situação. Ou seja, refletir sobre a violência implica pensar o
próprio desenvolvimento histórico da sociedade e as diversas expressões assumidas e
determinadas a partir do modo como a sociedade se organizou.
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Nesse sentido, a busca pela interdisciplinaridade no enfrentamento à violência de gênero
tem por objetivo obter um olhar mais ampliado acerca da mulher que vive essa situação,
compreendendo não só suas demandas mais imediatas, como também a reverberação dessa
situação na construção de sua subjetividade. Por esse motivo, faz-se necessário uma equipe
interdisciplinar.
Assim, volta-se à questão do acolhimento. Qual a oportunidade da sua execução? Qual
o momento e o local apropriados para o seu desenvolvimento? Certo é que, como já afirmado,
ele é porta de entrada de um Centro de Referência para Mulheres. Como referência e situado
em uma universidade pública, o centro deve primar pela execução e desenvolvimento de um
serviço de qualidade. Mais que isso. Um centro de referência deve perseguir em inovações
metodológicas, de modo a contribuir na alteração do padrão de qualidade e de demais centros
de atendimento a mulheres.
Ao buscar atender a mulher em situação de violência em todos os seus aspectos, isto é,
ir além da demanda espontânea, tendo em vista o resgate de sua cidadania, torna-se de profunda
importância pensar o acolhimento, não como uma sala de espera ou de agendamento de
atendimentos, mas, sim, de acolhimento da mulher, empreendendo esforços a tal ponto que a
mulher não seja revitimizada, exposta à repetição de relatos, revisitando o vivido.
É, pois, necessário um tratamento técnico operativo, desenvolvido com aporte teórico
de diferentes áreas:


Conhecer a usuária e suas demandas;



Utilizar uma escuta ampliada sobre o motivo da procura ao serviço, levando em consideração
o contexto em que a usuária está inserida;



Identificar as necessidades da usuária;



Dar encaminhamento aos problemas apresentados pela usuária, mesmo que seja necessário
atendimento por outros profissionais;



Oferecer soluções possíveis, com segurança para a usuária e agilidade para o serviço;



Estabelecer e fortalecer o vínculo e a confiança da usuária em relação ao CRMM-CR.



Contribuir na alteração do padrão de qualidade de si próprio e dos demais centros de
atendimento a mulheres;



A apreensão desse momento tão importante em que a mulher quer falar de si, sua situação,
enfim, do seu despertar, de romper com o seu silêncio, visibilizando o fenômeno da
violência de gênero.
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Considerando o público-alvo do projeto: mulheres em situação de violência, torna-se
imprescindível a valorização do ato de acolher. No senso comum, as pessoas em estado de
sofrimento, de dor, de carência merecem uma atenção solidária, única, dedicada, que possibilite
mitigar esse estado. Trata-se, pois, de uma ação, uma atitude residual, pontual, que não interfere
diretamente na reunião de condições capazes de possibilitar o enfrentamento e/ou superação do
problema, ainda que o amenize. Nesse sentido, faz-se necessário elencar algumas atitudes que
viabilizem o acolhimento:


Postura isenta de julgamento, ética;



Respeito, sensibilidade e empatia;



Valorização das diferenças, de forma que a usuária perceba e se sinta “aceita”,
independentemente, de suas crenças, atitudes, comportamentos e práticas;



Preservação da autonomia;



Não adoção de atitudes paternalistas e superprotetoras;



Favorecimento e estímulo à participação.
A relação iniciada (processo de construção de vínculos) entre a usuária e a instituição, no

acolhimento, através do relacionamento com a equipe técnica, se constrói a partir de determinadas
condutas manifestadas pela/o técnica/o.
De acordo com ponderações teóricas de Biestek (1965) a “aceitação da usuária envolve,
necessariamente, o uso de si mesmo”. Esse uso de si ocorre desde o início da relação entre a usuária
e a equipe, e varia na medida do autoconhecimento da profissional. Assim, mister se faz a admissão
de preconceitos, de valores definidos, inclusive de religiosidade, dentre tantos outros, vez que
somente com a admissão desses é possível a observância de sua interferência no processo de relação
entre o sujeito profissional e o sujeito demandante de ajuda. Essa relação profissional só é possível
no processo teórico-prático acurado que não pode prescindir de:
a. observação permanente de si na relação;
b. registro das observações efetuadas;
c. submissão dos registros à avaliação e,
d. exposição dos registros e observações à supervisão técnica.
Assim, como já enunciado, as condutas e habilidades necessárias podem ser expressas através
de:


comportamento receptivo demonstrado através de expressões faciais e corporais que indiquem
interesse e atenção: cumprimentar, dirigir-se à pessoa pelo nome, manter contato visual,
demonstrar disponibilidade de tempo e vontade de atendê-la, etc.;
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a escuta qualificada – desvendar os significados dos termos utilizados e os significantes na
estruturação da subjetividade da usuária;



acolher seu discurso, estimulando-a com perguntas e observações sem emissão de juízo de
valor e evitando interrupções;



fitar nos olhos e não revelar consentimento ou discordância, mas aceitação e partilhar a dúvida;



traduzir a importância de soluções tenazes porquanto construídas pela própria mulher;



respeitar pausas e perceber quando não insistir nas mesmas recolocações de termos na
expectativa de apoiar a reflexão;



adoção do silêncio em respeito ao choro;



fala firme e cuidadosa na modulação em reação a posturas agressivas;



discernir sobre a oportunidade e a viabilidade do toque físico, do abraço forte e, perceber
quanto ao incômodo ou não;



reter termos e frases usados para recolocação, acrescidos de pontos/questões a serem refletidas,
reforçando sempre a necessidade da fala, da troca, do exercício de ser sujeito, e



a cada retomada de temas abordados, reiterar posturas e questões que possibilitem a reflexão
capaz de sustentar decisões que revelem a busca de autonomia cidadã – sujeito de direitos em
liberdade.
O acolhimento é, pois, o primeiro atendimento da mulher que busca um centro de

referência. Tem características bastante claras, mas que devem ser observadas de modo
permanente nos atendimentos subsequentes, acolhendo sempre as mulheres que estão em
processo de construção de vínculos com a instituição.
Por essa via, suponho estar claro que acolher não é o mesmo que realizar triagem, com
a utilização de critérios de elegibilidade. Estes se pautam na eleição, na escolha, dentre as
demandantes de serviços, aquelas que serão agregadas, categorizadas como usuárias dos
serviços desenvolvidos em um determinado espaço institucional. No quadro de miséria que
assola grandes contingentes humanos, seria algo, com o perdão de dor secular, parecido com
“A Escolha de Sofia”.11
O processo de formação da equipe técnica bem como de estudantes em estágio
profissionalizante, tomando como base ações inclusivas na ótica dos direitos humanos e do
enfrentamento à violência de gênero especialmente a violência doméstica, engloba ainda a

11

Refiro-me a um filme assim intitulado em língua portuguesa (Sophie’s Choice, 1982, dirigido e roteirizado por
Alan J. Pakula com base no romance de William Styron, 1979), que retrata a vida de milhares de prisioneiros em
campos nazistas e que, num dado momento, a uma mãe de um casal de filhos, é dada a oportunidade, (se é que se
poderia chamar a isso de possibilidade de opção), de escolher qual seria liberto.
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formação permanente de toda a equipe de apoio ao desenvolvimento do projeto. Assim,
motoristas, agentes de limpeza e manutenção, oficineiras/os e mesmo pessoal da manutenção
da UFRJ e de empresas terceirizadas passam por cursos de capacitação e também de capacitação
em serviço, como condição ao ingresso e estada no cotidiano do Centro ou mesmo para a
execução de algum reparo. Isso porque o cotidiano do Centro está em curso e se espera que
todas as pessoas que adentrem ao serviço tenham a acuidade para ouvir e não inquerir, atendose aos objetivos da sua presença, evitando-se atitudes de julgamento e curiosidade.
A necessidade de transporte para o acesso ao serviço era uma prioridade. A frota da
UFRJ era limitada e seu corpo de profissionais era escasso vez que em extinção. A cada dia
mais a presença de motoristas terceirizados se ampliava. Assim, tínhamos sempre e a cada dia
uma viatura e motorista diverso, dificultando o acesso e a estada no CRMMCR. As viaturas
precisam circular atendendo a diversas necessidades da universidade. No escopo do projeto,
tentava-se trabalhar, ainda que mínima e episodicamente com cada um/uma dos/as motoristas,
alertando para a importância e particularidades do projeto bem como para o olhar de gênero e
dos direitos humanos.
Diferentemente do carro oficial designado a autoridades públicas municipais, estaduais,
federais ou do judiciário, para o ir-e-vir no perímetro urbano no cumprimento de missão
profissional, a designação de carro oficial devidamente autorizado e pertencente à frota Brasil,
para transportar profissionais, docentes e estudantes ao Centro de Referência de Mulheres da
Maré Carminha Rosa/CRMMCR, e se manter no local de trabalho junto à equipe, é uma das
mais importantes condições de logística para a sua implantação. Por mais óbvias que possam
parecer, é absolutamente necessário externalizar as justificativas de tal afirmação.
Tratava-se de um bairro cujos índices de violência que, além de justificar a sua escolha
pelo BID e SEDH/PR para receber o CRMMCR, impunham à UFRJ grandes desafios logísticos
além dos desafios teóricos e metodológicos. Desafios logísticos porquanto a UFRJ era
responsável pela integridade de seu corpo docente, técnico e discente, bem como pelos seus
prestadores de serviços. Com a vênia do legislador e, ampliando-se o conceito de EPI
(equipamento de proteção individual), pode-se dizer que se tratava de um EPC (equipamento
de proteção coletiva), porque era necessário dispor de condições básicas para a estabilidade e
segurança emocional da equipe para o desenvolvimento de sua responsabilidade profissional.
O acesso da equipe ao bairro é pela Avenida Brasil, descendo do transporte coletivo a
partir da “passarela” de onde segue a pé por uns 700 metros, entre vendedores ambulantes,
barracas de feirantes de frutas, legumes e guloseimas bem como por barracas de produtos
ilícitos. Nesse percurso, a equipe transitava exposta à revista dissimulada pelo olhar de jovens
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fortemente armados e portadores de rádio de telecomunicação. Toda a equipe estava exposta,
podendo sofrer uma abordagem direta e, até a interdição, bloqueio do acesso ao bairro, o que
configura uma violação ao direito de ir-e-vir disposto na Constituição Federal de 1988, porém
não garantido na prática a moradores e transeuntes em determinadas áreas de várias metrópoles
brasileiras.
Cabe registrar que, para além da integridade física da equipe técnica, era necessário
garantir as condições de segurança emocional a pessoas que trabalhavam 8h00 por dia
atendendo pessoas que se encontravam em situação de extrema carência e vulnerabilidade
social e psicológica beirando à situação de nulidade enquanto sujeito de si, experimentando
situação de violência doméstica acrescida da violência urbana local cotidiana.
Nos primeiros dias de trabalho após a assunção do CRMM pelo CFCH/UFRJ, como
esperado, o cotidiano revelou o quão delicado era (tenho convicção de que ainda o é)
desenvolver um trabalho naquele bairro (assim como em qualquer um outro em condições de
semelhante), com as suas características bastante peculiares de absoluta exposição de sua
população à violência urbana.
O acesso ao CRMM em uma viatura exclusiva ao trabalho, devidamente adesivada com
as logomarcas do governo federal e da UFRJ, inclusive no teto (podendo ser vista à distância
por portadores de binóculos e outros instrumentos de longo alcance)12, bem como placa oficial,
capaz de viabilizar o acesso da equipe em condições mínimas de segurança e de apoiar o
trabalho cotidianamente e na sua inteireza, era condição sine qua non. Note-se que esse apoio,
em alguns momentos era absolutamente “simbólico” (todavia “educativo” àquelas pessoas que
“cuidavam” do ir-e-vir), porém, vez que, em existindo episódio de violência “urbana”, a equipe
estaria minimamente assegurada e poderia ser evacuada em um momento de “trégua”, em
mínimas condições de segurança em transporte oficial até um local de acesso ao transporte
público coletivo.
Apesar de toda a argumentação, foi decidido que as viaturas oficiais levariam e
buscariam a equipe, mas não permaneceriam no local. Assim, por inúmeras vezes toda a equipe
ficava à espera de viatura para sair do local e, quase sempre em horários irregulares13, o que
interferia na dinâmica do trabalho do CRMM. Quando do entendimento da Divisão de

12

Não era incomum “vigias”, “olheiros”, nos telhados das moradias (inclusive por vezes seus proprietários
desconheciam ou eram compelidos sob ameaça, a permitir o acesso e o silêncio), para visualizar possibilidade de
entrada de viaturas policiais bem como de pessoas ligadas a facção rival, para alertar parceiros com a utilização
de foguetes, o que poderia ser um prenúncio de conflito armado.
13
Essa irregularidade punha em risco o trabalho e a segurança da equipe, pois que o CRMMCR é localizado no
mesmo terreno em que tem um Posto de Saúde da Família e que fecha às 17h00.
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Transportes da UFRJ14 quanto à necessidade do trabalho, conseguimos, de modo assistemático,
um transporte (às vezes um ônibus) para nos levar e ficávamos à espera de outro, para nos
buscar. Caso houvesse alguma emergência não tínhamos alternativas, exceto esperar,
infringindo o respeito ao horário de trabalho, bem como no horário estrito de fechamento do
CRMM devido ao horário de fechamento do Posto de Saúde. Longas eram as esperas. Todavia,
imediatamente foi identificado pela autoridade acima do CRMM da necessidade do carro. Em
agosto de 2005 recebemos da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência
da República – SPM/PR os recursos para a compra de um carro, mas passamos a um problema
de outra natureza.
Em que pese o apoio do órgão de transporte da UFRJ, não dispúnhamos de motorista
fixo para a execução do trabalho e a viatura era recolhida na garagem localizada na Cidade
Universitária. Assim, ficávamos por muitas, inúmeras vezes, à espera do carro que somente
chegava ao CFCH por volta das 10h00 com um aviso de que às 12h00 o motorista teria que
estar de volta à garagem para o almoço, retornando às 14h00 e tendo que se deslocar, mais uma
vez, para a garagem às 15h30, porque o carro recolheria às 16h00. Assim, estava inviabilizado
o uso do carro para o cumprimento da finalidade à qual fora comprado.
Com observação acurada, foi possível entender que tais profissionais pleiteavam
veladamente o pagamento de um adicional para que trabalhassem extra. A argumentação era de
que não se tratava de extra e sim do cumprimento do horário de trabalho. Inúmeras foram as
gestões ao longo de dois anos, até que se conseguiu retirar o carro do “controle” do órgão
responsável pelas viaturas da UFRJ para o controle da Subprefeitura da Praia Vermelha15, com
o pagamento de um motorista não servidor público na condição de prestador de serviço, mas
que atenderia a necessidade do serviço, sendo pois, formado para o atendimento das
necessidades do trabalho do CRMM-CR. Mas o problema da viatura era sempre recorrente. A
depender do apontador16 que autorizava a guia de solicitação para o abastecimento do carro no
posto autorizado, eram necessárias gestões imediatas junto à instância da UFRJ cabível,
solicitando interveniência para que o carro fosse abastecido. Também como atribuição da
14

Cabe registrar que era desenvolvido, pela coordenação, todo um trabalho de “formação” (aspeio por não ter sido
através de curso, mas através de conversas constantes e intermináveis) de agentes públicos da UFRJ, de modo que
pudessem compreender o alcance e a magnitude do trabalho, bem como as necessidades de cuidados diferenciados
para garantir a implantação e consolidação do CRMMCR na Vila do João, no bairro da Maré, Rio de Janeiro/RJ.
Isso porque, para além dessa necessidade, é função pedagógica do projeto dentro da compreensão da função social
de uma universidade pública.
15
Essa conquista ampliou a responsabilidade da coordenação, uma vez que ela ficou responsável pelo
preenchimento diário e assinatura do Boletim Diário de Transporte-BDT, atestando todos os percursos feitos pelo
carro e o seu abastecimento dentro de uma cota mensal padrão.
16
Profissional da UFRJ, servidor público, pois, destacado para permanecer no posto de abastecimento autorizado
pela UFRJ para atender a todas as viaturas.
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coordenação, ficou o trabalho de prospectar orçamentos e buscar recursos através de editais
públicos de financiamento de projetos sociais para as manutenções preventivas e emergenciais
do carro.
A viatura era um Gol, que comportava quatro pessoas além do motorista. Então ele fazia
a entrada e saída da equipe em escalas, o que implicava em que por até 10 min o CRMMCR
ficava sem viatura no local.
A equipe crescia de acordo com a ampliação da proposta de trabalho, expansão do
espaço físico do CRMMCR e a consolidação do projeto no bairro. Isso requereu a solicitação
de uma segunda viatura, dessa feita que comportasse mais passageiros. Além dessa justificativa,
era fundamental o segundo transporte para o desenvolvimento de outras ações no bairro e em
sua proximidade. Assim o CRMMCR tinha duas viaturas e dois motoristas terceirizados que
passavam por curso de sensibilização preparatório para incorporar a equipe do centro.
Esses profissionais integravam a equipe não apenas como motoristas, mas também
como auxiliares de organização e controle de material no almoxarifado, na expedição de
material de escritório, de culinária, de artesanato, dentre outros. Também estavam, como toda
a equipe, em permanente estado de observação sobre o movimento na rua e nos sons de fogos
e/ou de projéteis. A qualquer sinal diferente, sem alarde, a equipe ia sendo informada e se daria
o início da operação de evacuar o Centro ou de seguir toda a equipe para a sala definida pelo
“Protocolo de Orientações Básicas para Acesso, Permanência e Saída do CRMMCR”.
Esse protocolo fora concebido em minuta pela coordenação e acrescido/confrontado
pelas sugestões de toda a equipe de coordenação,17 toda a equipe técnica, incluindo-se
estudantes, sendo um dos principais instrumentos utilizados nos processos de formação da
equipe,18 bem como de capacitação/atualização. A cada episódio de violência no bairro com
repercussão no CRMMCR, eram promovidas reuniões, avaliações e atualização do “manual de
segurança.
É importante lembrar um episódio ocorrido por volta das 15h30 quando o CRMMCR
estava com lotação máxima: simultaneamente ocorriam oficina de teatro para crianças e jovens;
oficina de leitura para crianças e jovens; oficina de artesanato/biscuit para mulheres, além dos
atendimentos psicológicos, sociais e jurídicos e o plantão de acolhimento. Repentinamente, sem
que pudéssemos ter observado qualquer prenúncio nem as mulheres tampouco, teve início uma

17

A equipe de coordenação era constituída pela coordenação do CRMMCR, pela coordenação adjunta, pela
supervisora docente da equipe, pela decania do CFCH inicialmente e, depois, pela direção do NEPPDH/CFCH/UFRJ, para onde o CRMMCR migrou após a sua fundação.
18
Motoristas, agentes de limpeza, oficineiras/os, estudantes e profissionais integravam a equipe.
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grande queima de fogos seguida instantaneamente de sons de projéteis intensamente
disparados. O Posto de Saúde fechou imediatamente e um dos motoristas intencionava sair para
entrar com o carro no estacionamento do Posto de Saúde, sendo imediatamente impedido pela
coordenação de fazê-lo. Todas as pessoas presentes silenciaram e seguiram à sala indicada pelo
manual de segurança aguardando em condições de “segurança”. A equipe central foi avisada.
A observação de qualquer sinal poderia implicar em mudanças de plano. Silêncio para
que não nos ouvissem presentes e para que pudéssemos respirar buscando a calma. No silêncio
atendia-se ao telefone e explicava-se aos pais e mães que as crianças estavam dentro do centro
aguardando o desfecho da “crise”. As mulheres presentes, solidárias, ajudavam a manter a
calma e a entender os sinais à espera de podermos sair19. Algumas delas diziam: “assim que der
vocês saem”. Indagamos: “e vocês que irão a pé e passarão pelas entranhas do bairro?”. No
que elas respondiam: “Estamos acostumadas...”. Repetíamos: “isso não é para que nos
acostumemos, é para refletirmos sobre a questão.”20
Essa experiência pode ser descrita como um exercício de sororidade O termo sororidade
tem origem etimológica no latim. Sóror em português significa irmã e, quando empregada com
o sufixo igualmente latino dade, que significa qualidade, estado de ser compõe a palavra que
expressa estado ou qualidade de irmã, de irmandade. Comparativamente, a palavra frater que
em latim significa irmão, associada ao sufixo dade conforma o termo fraternidade, estado de
estar, qualidade de irmão. Pode-se concluir que os termos expressam o sentir-se em estado de
pertencimento a um grupo de pessoas, no caso irmãs (sororidade) ou irmãos (fraternidade),
evidenciando laços de afeto que por vezes prescindem de consanguinidade.
Sem pretender reificar exclusividade de uso e ocupação dos espaços públicos e privados
da vida, o exercício masculino da prática social no espaço público permitiu o experimento e
introjeção da fraternidade e a experimentação da prática na esfera privada facultou às mulheres
a construção de laços de sororidade exercido através do apoio solidário no enfrentamento da
rotina cotidiana do cuidado e alimentação da prole e das pessoas idosas.
Todavia o exercício da sororidade, bem como o uso do termo não soa comum no nosso
contexto. Usa-se sempre o termo fraternidade e/ou solidariedade Todavia Lagarde, antropóloga
mexicana, vem atualizando os usos do termo e colocando-o como possibilidade de construção
19

Pode-se aproximar essa postura adotada e expressa pelas mulheres como um exemplo de demonstração de
sororidade, prática que exprime uma relação à semelhança daquela esperada entre irmãs, de mulheres que se unem
em prol e defesa de algo em comum.
20
Esse episódio dramático colocou, de modo impositivo, a urgência em realizar-se reunião com pelo menos as
mulheres que também eram oficineiras no CRMMCR para discutir, mais uma vez, o manual de segurança. Impôs,
ainda, reuniões gerais de toda a equipe para debater sobre a diferenciação das condições entre a forma de
“segurança” da equipe e as condições de enfrentamento que as mulheres tinham.
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de outras agendas que vão para além da esfera privada, se entrecruzando com os espaços
públicos: “La sororidade emerge como alternativa a la politica que impede a las mujeres la
identificación positiva de gênero, el reconocimiento, la agregación em sintonia y la alianza”
(LAGARDE, 2009, p. 125).
Esse episódio motivou a coordenação a designar uma nova frente de trabalho para a
equipe de apoio, qual seja: a leitura cotidiana da grande imprensa impressa e digital,
confeccionando um mapa onde pudéssemos acompanhar a movimentação dos grupos rivais que
exerciam e exercem o comando de comunidades, bairros e sub-bairros, em especial a Vila do
João, Maré. Incluiu-se no manual de segurança a necessidade de serem efetuadas ligações no
início da manhã (por volta das 6h00) para determinadas pessoas elegíveis (senhora agente de
serviços gerais que morava em frente ao CRMMCR, oficineiras que moram em outros subbairros próximos a Vila do João). Eram por vezes semanas sem podermos ir ao CRMMCR, mas
mantínhamos contatos com as mulheres via telefone e e-mail.
Cabe, ainda, expressar que a partir desse episódio e, à despeito da absoluta convicção
da importância educativa e pedagógica das oficinas de teatro, de leitura, de artesanato e de
dança para crianças e jovens, elas foram descontinuadas em virtude da magnificação da
responsabilidade da universidade pela segurança dessas crianças e jovens.
Como indicado anteriormente, a Norma Técnica e Uniformização: Centros de
Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (BRASIL, 2006b) dispõe sobre
as condições básicas mínimas da proposta de atendimento a mulheres em situação de violência,
preconizando que esse equipamento de exercício da política pública dirigida às mulheres:
(...) visa promover a ruptura da situação de violência e a construção da cidadania por
meio de ações globais e de atendimento interdisciplinar (psicológico, social, jurídico,
de orientação e informação) à mulher em situação de violência. Devem exercer o papel
de articuladores dos serviços organismos governamentais e não-governamentais que
integram a rede de atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade social, em
função da violência de gênero. (BRASIL, 2006b, p. 11)

Expressa também que, às mulheres, devem ser assegurados atendimento psicossocial
com o intuito de:
(...) promover o resgate da autoestima da mulher em situação de violência e sua
autonomia, auxiliar a mulher a buscar e implantar mecanismos de proteção e/ou auxiliar
a mulher superar o impacto da violência sofrida. (SPM/PR, 11) e aconselhamento e
acompanhamento jurídico “nos atos administrativos de natureza policial e nos
procedimentos judiciais, informando e preparando a mulher em situação de violência
para participação nessas atividades”. (Ibid., p. 11)
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A violência de gênero, especialmente aquela experimentada na ambiência doméstica
com parceiro com quem se desenvolve e alimenta relações afetivo amorosas, gera uma sensação
extrema de desamparo e aprofunda o estado de subordinação. Almeida (2003, p. 3) destaca que
Walker (1979) “desenvolveu o conceito de desamparo apreendido”, como um resultado
“pedagógico” das reiteradas exposições à violência, gerando uma certa inércia e
acomodação/assujeitamento diante do agressor. Subjugada e sem a capacidade de reagir, a
mulher tende a desenvolver depressão e ansiedade e, ao buscar ajuda, é na área médica, não
revelando as possíveis causas do seu sentir, tornando-se presa fácil das drogas medicamentosas,
agudizando o processo de “afastamento” do problema, com a medicalização da tristeza. O
ensimesmamento da mulher, revela um certo estado do estar consigo, mas encurralada,
emudecida no turbilhão do “próprio” mundo, envergonhada e se culpando pelo próprio
sofrimento. O quadro de tristeza, de sentir-se em abandono e sem saída, alimenta a construção
de sua concha, tal qual um caramujo.
Rubem Alves, em crônica de 2003, escreveu sobre os moluscos e nos disse que eles:
“(...) são animais de corpo mole, entre os quais estão o caramujo e as ostras. Seus corpos
macios são presas fáceis e apetitosas para os predadores gulosos. Na medida do que
sabemos, os moluscos não têm capacidade para pensar. O que não significa que não
sejam inteligentes.” Sem a capacidade de pensar, por instinto é determinado a
sobreviver e, “(...) para se proteger dos predadores, construíram carapaças protetoras
que os protegessem: as conchas”. (Alves, 2003)21

Essa imagem permite metaforicamente que se pense seres humanos à semelhança dos
moluscos, com a distintiva exceção de serem, os humanos, dotados da razão. Seres humanos
constroem, tecem conchas, verdadeiras redomas, instintivamente como autoproteção para
garantir a sobrevivência, como que reunindo condições para elaborar a situação de ameaça a
sua sobrevivência e burilar planos de superação e rompimento das cascas, muros, muralhas para
reaver a chance de plainar como borboleta que rompe a carcaça e voa liberta. Almeida (2003),
sustentada em Rinfret-Raynor et al. (2004), afirma ser necessário que se estude o estado
confusional em que mulheres em situação recorrente de violência de gênero possam estar
vivenciando, antes de pensar-se em um possível diagnóstico no campo da saúde mental:
Se este contexto for abstraído, o profundo isolamento a que são confrontadas mulheres
violentadas, por exemplo, pode ser confundido com perda de contato com a realidade.
(ALMEIDA, 2003, p. 13)

21

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u394.shtml>. Acesso em: 22 maio 2018.
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As mulheres em situação de violência de gênero experimentam nesse quadro uma
profunda ambiguidade, pois que estão entrelaçadas histórias de vidas e planos entranhados em
relações afetivo-amorosas. Se mães e esposas, a ambiguidade se exacerba, por vezes
dificultando ou mesmo lhes impedindo permitir o aflorar e o embate da situação de violência
em que se encontram:
Denunciar a violência e ir às últimas consequências possíveis no plano jurídico formal, e manter-se como referência familiar central, num contexto onde a baixa
autoestima e a culpabilização são prevalentes, são tarefas tendencialmente
irreconciliáveis. (ALMEIDA, 1997, p. 6)

Assim como esperar que mulheres em situação de violência de gênero acorram aos
serviços de assistência supostamente postos e dispostos a si diante desse quadro? O isolamento
não é opção. Pode ser uma condição de pretender invisibilizar a tormenta, mas o corpo produz
mudanças em si, trancafiando dores que podem se expressar através da alteração de postura;
engolindo palavras que podem se revelar pela diminuição do volume, tom e limpidez da fala;
pela mudança do vestuário...
Certo dia, observei uma senhora bem magra, olhar difuso, ombros projetados para frente
e de andar lento adentrando o CRMM e, sem dizer palavra, sentou-se de cabeça baixa. Esperei
um instante, dirigi-me a ela, a cumprimentei e ela balbuciou uma resposta inaudível,
incompreensível. Tentei continuar perguntando seu nome e novamente não fui capaz de
entender a resposta. Ela levantou e, quando se dirigia à porta de saída, a toquei no ombro, ela
parou bruscamente e me olhou. Aprofundei firmemente o toque em seu ombro e a olhei e a
convidei a sentar-se novamente, mas ela chorou e chorou muito. A conduzi para a copa e lhe
servi água. Ela sugou a água e falou. Penso que aquela água fez completar uma deglutição de
palavras não ditas, engasgadas como que a formarem um bolo, um nó que lhe impedia a emissão
de sons. A pessoa/profissional da equipe técnica que estava no acolhimento acompanhou a cena
e me seguiu quando conduzi aquela mulher a uma das salas de atendimento enquanto lhe
explicava sobre o CRMMCR e a proposta de trabalho que ali se desenvolvia. A aderência dela
ao projeto não foi imediata, mas ela ouvia atentamente e refletia, mas bruscamente decidiu-se
por ir embora e, rapidamente, aquele/a técnico/a tratou de agendar com ela um retorno.
Essa experiência proporcionou um investimento de estudo intenso e largo da equipe
técnica sob supervisão, mas reforçou também a persistência da coordenação em propor um
projeto que, além de ampliar o escopo da proposta básica de atenção às mulheres em situação
de violência, estenderia para as mulheres as possibilidades de entrada no Centro sem que
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inicialmente se dirigissem para atendimento em busca de apoio ao enfrentamento da situação
de violência em que estivesse enredada.
Uma observação importante para pensar sobre a necessidade de ampliação das
possibilidades de acesso de entrada no serviço foi relativa à estética do bairro. Essa estética do
bairro se expressa por um desenho arquitetônico cujos traços variam na razão direta da
necessidade de expansão física dos imóveis em decorrência da ampliação da família, casamento
de um/a filho/a, ou/e, também, em virtude da necessidade de aumentar a renda da família
(constroem quartos, lajes para alugar ou vender). As casas, seus cômodos, vão sendo
construídos

paulatinamente,

portas,

janelas

internas,

por

vezes

são

substituídos

temporariamente por cortinas.
O acesso a cada unidade de moradia familiar, por exemplo, é de uso comum, e pode
acontecer de uma ou mais unidades não terem, ainda, construído o portal e colocado a porta,
enfim, é possível adentrar por um acesso e circular em diferentes imóveis, que se entrelaçam
podendo se espraiar por ruas, quadras, lajes, etc. Essa descrição socioestética do espaço se
presta a explicar sobre uma certa possibilidade de controle que os moradores, pelos seus olhares
e escutas, podem ter e exercer sobre o ir-e-vir das pessoas, sobre o seu cotidiano. Assim, não
era incomum que mulheres fossem ao CRMM buscar informações sobre uma situação em que,
segundo elas, uma amiga vivia, reiterando que se fosse com ela mesma seria diferente. Outras
falavam que sabiam que aquela “casinha” (era como se referiam no bairro ao Centro de
referência) era o lugar das mulheres que apanham dos seus homens. Diziam que todos na
vizinhança sabiam quem apanhava do companheiro porque viam quando as mulheres iam ao
CRMMCR.
Apesar do CRMMCR ser construído no terreno em que há o Posto de Saúde, era possível
ver da rua através das grades (no lugar de muro existiam grades), o que facilitava a aproximação
dos moradores ao Posto de Saúde bem como o seu cuidado (evitar que pessoas adentrassem ao
terreno e ao Posto de Saúde durante a noite, por exemplo, e praticar ilícitos). As mulheres
tentavam preservar suas intimidades da vida privada, isolando-se, negando-se ajuda e
transferindo a outrem o quadro vivido e somente assim conseguiam pedir minimamente
informações básicas.
Silvia Federici, em seu artigo “O feminismo e as políticas públicas do comum em uma
era de acumulação primitiva” (2013), analisa como o sistema mexicano de exidos “o conceito
de comum se popularizou dentro da esquerda radical, tanto nos Estados Unidos como
internacionalmente”. Segundo a autora, duas grandes razões sustentam essa popularidade do
conceito de comum: desaparecimento do modelo estatizador e, por outro, o crescimento da
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expansão da lógica de cercamentos sob o apanágio de proteção do meio ambiente. A observação
de que mares, montanhas, vastas extensões terrestres (áreas comunais) estavam sendo cercadas
por acordos processados em organismos internacionais, mas se transmutando para exploração
por empresas privadas (exemplo do ecoturismo em áreas de proteção ambiental/APAs),
demonstrou que as propriedades comuns não haviam desaparecido, mas que podiam ser
travestidas.
Isso motivou grupos em diversos países a se organizarem em defesa de cercamentos
para uso comunal verdadeiramente: “(...) menos conflitiva que sua privatização” (ibid., p. 148).
A autora discorre vastamente sobre vários casos de sucesso (hortas urbanas nos Estados Unidos,
proteção de águas para exercício da pesca em comum no Maine, dentre outros exemplos) e
afirma que: “As hortas são muito mais que uma fonte de segurança alimentar. Elas são espaços
de encontro e socialização, de produção de saberes e de intercâmbio cultural e intergeracional”
(ibid., p. 150). Esses espaços oportunizadores de encontros e trocas de saberes entre comuns
são importantes nos processos de organização, mas são fundamentais para as trocas coletivas
de particularidades vividas, experiências bem-sucedidas, ou não, mas garantidoras das
oportunidades de tentar-se reinventar nos processos de superação do eu em razão do outro, via
experimentos da violência de gênero.
Com essas guias e a determinação de desenvolver ampla divulgação do projeto
CRMMCR, ampliar o espectro da equipe técnica e em formação profissional, a proposta das
oficinas sociais foi urdida não apenas como uma alternativa ao processo de aproximação das
mulheres ao CRMMCR, mas como uma possibilidade de criar espaços alternativos no bairro,
onde as mulheres pudessem reunir e trocar experiências.
Sendo a violência de gênero um fenômeno multifacetado, a atenção integral à mulher
vítima dessa violência deve, necessariamente, ultrapassar o atendimento psicológico, social e a
orientação jurídica, sobretudo em um centro que se proponha ao oferecimento de condições
necessárias ao conhecimento dos direitos básicos e dos direitos humanos para o experimento
da cidadania.
O projeto propunha oferecer às mulheres bem como a jovens e crianças, diferentes
alternativas de oficinas como forma de investimento na ampliação do universo do olhar,
alargamento do horizonte cultural. Isso porque se entendia que estas são condições importantes
no processo de subjetivação, são alternativas à superação da situação de violência.
Com semelhante preocupação e responsabilidade no que concerne ao processo de
formação profissional de estudantes da UFRJ no exercício de sua função social, o CRMMCR,
cumpre destacar o pioneirismo com que a UFRJ, através do CFCH/NEPP-DH, via CRMMCR,
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implementou alternativas de investimento nos processos de formação de estudantes das mais
diferentes áreas do conhecimento, das humanas à área tecnológica e jurídica, assim como das
áreas da saúde e das artes, com o olhar de gênero e direitos humanos. Essa preocupação era
estendida a todo o pessoal de apoio ao desenvolvimento das ações teóricas e metodológicas do
projeto.
Assim, estudantes de diferentes cursos participavam de processos seletivos concorrendo
a bolsas, participando de cursos de formação e capacitação em direitos humanos, gênero e
violência. Estudantes eram absorvidos através de bolsas de extensão. Estudantes de diferentes
cursos de graduação, entre eles Letras, Direção Teatral, Educação Artística, Dança, Arquitetura,
Gastronomia, Belas Artes, Pedagogia, Música, além dos cursos “clássicos” previstos no Plano
Nacional de Políticas para as Mulheres para prestar atendimento psicológico e social, além de
orientação e acompanhamento jurídico a mulheres em situação de violência de gênero. As
oficinas tinham carga horária específica de conteúdo comum: introdução geral do projeto
CRMMCR; Direitos Humanos e Direitos Humanos das Mulheres; Cidadania e Cidadania
Feminina. Outro módulo a ser vivenciado coletivamente por pessoas pertencentes a quaisquer
oficinas era o módulo de atividades culturais: ida ao cinema com debate após a sessão, visita
guiada a centros culturais; bibliotecas, reconhecimento do centro histórico do Rio de Janeiro,
dentre outros. O fundamental era a lógica estruturada para a combinação desses módulos, além
dos módulos específicos: dança, teatro, música, artesanato, leitura: construção, reconstrução do
sentimento de pertencimento à cidade, adentrando seus imponentes prédios públicos e
acompanhando sessões musicais, teatrais ou mesmo solenidades na Câmara Municipal, por
exemplo.
Toda essa carta de opções/menu era cuidadosamente construída por docentes
orientadores/supervisores de estudantes responsáveis diretamente pela atuação em curso. Cabe
registrar que estudantes, após seleção, participavam de um curso preparatório para adentrar no
projeto. O curso era basicamente pautado no conteúdo de relações sociais de gênero, direitos
humanos e violência de gênero, além de carga horária específica. Estudantes desenvolviam
diário de campo registrando todas as ações e observações, apresentando-os para supervisão
docente semanal específica do projeto “Oficinas Sociais”, e mensal, com todo o corpo discente
e docente que trabalhava / estagiava no CRMMCR.
E foi em reunião de supervisão que se soube do “sumiço” de uma mulher em
acompanhamento no CRMMCR. O relato foi: “Sra. ‘A’ sumiu quando terminou a visita guiada
ao Centro Cultural Banco do Brasil/CCBB e tivemos que atrasar o retorno tentando acha-la,
mas não tivemos sucesso. Já liguei para o seu celular e não houve retorno” (relato de estudante
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de Serviço Social). A aluna foi orientada a registrar e continuar ligando para entender o que
havia acontecido com aquela mulher e eis que ela reapareceu afirmando: “Preciso falar agora
porque naquele dia da visita eu vi que eu poderia andar sozinha e resolvi que poderei ir à
delegacia da Mulher...preciso de ajuda...”. Esse registro ilustra a importância do projeto
articulado ao projeto de atenção básica (psicológico, social e jurídico) à mulher em situação de
violência de gênero.
Ao longo do ano, as oficinas se desenvolviam a partir do planejamento e realizavam
apresentações em datas comemorativas como forma de dar visibilidade ao projeto e reforçar a
autoestima das mulheres, jovens e crianças participantes. As mulheres em grupos conversavam
e desenvolviam as atividades específicas. Não raro uma ou mais mulheres pediam intervalo
individualizado porque haviam agendado atendimento. Assim, adentravam ao Centro pela porta
das oficinas e se apoderavam de toda a estrutura de apoio oferecida pelo CRMMCR. A imagem
possível de ser construída se refere a uma rede, tal qual uma rede de pesca. Pescadores a
constroem de modo deliberado à captura de determinados tipos de pescado. As suas tramas e
malhas bem como a sua textura, flexibilidade e resistência são intencionalmente estudadas e
definidas em razão do que intencionam reter em suas fibras.
Assim, como uma rede, construímos um multivariado leque de alternativas de modo a
despertar o interesse e conquistar a aderência das mulheres, na expectativa de revisitarem suas
histórias de vida e redefinirem os seus rumos sem tutela, mas no exercício do livre arbítrio.
Igualmente, os serviços destinados a mulheres em situação de violência experimentavam uma
articulação em rede, de forma a poder atendê-las de acordo com as proximidades e horários
compatíveis com suas agendas cotidianas e suas condições de vida e segurança e de sua prole
caso tivessem.
Com essa lógica, além das oficinas sociais, o CRMMCR implementou um projeto de
cursos dirigidos a mulheres, jovens e crianças, docentes das escolas públicas do entorno e para
agentes comunitários/as de saúde. Eram cursos de Educação em Direitos Humanos e Direitos
Humanos das Mulheres, Educação não Sexista, Cuidadoras de Crianças. Muitas e variadas
foram as alternativas criadas de visibilização da temática no bairro, bem como do trabalho
desenvolvido no CRMMCR, com a expectativa de que moradores, especialmente as mulheres,
se apoderassem daquele espaço e otimizassem o seu uso, foram cuidadosamente alinhadas e
cuidadas. No que se refere às incursões nas escolas públicas e outras atividades desenvolvidas
tais como feiras e exposições, materiais informativos foram criados, impressos e distribuídos
como forma de divulgação e mesmo como material de trabalho em reuniões e oficinas:
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C ENTRODE FILO SOFIA
E CIÊNCIAS HUMANAS

Figura 2
Esse gibi foi concebido e desenvolvido através de um longo e profícuo trabalho de
articulação com equipes da rede local de atenção a mulher e com o corpo técnico, discente e de
docentes ligados ao serviço. A partir de um esboço básico, a equipe de produção foi envolvida
e participou de reuniões onde era possível a apreensão do escopo do projeto e os seus objetivos.
Assim, gibi, micas e filipetas foram confeccionados e constituíram em material de trabalho.

Figura 3
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Figura 4
Anualmente, eram desenvolvidas atividades celebrando datas emblemáticas ligadas às
temáticas trabalhadas pelo CRMMCR, tais como, 8 de março – Dia Internacional da Mulher,
25 de novembro – Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher, Dia das Crianças, dia
25 de junho – Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha, Dia das Mães, Festa
Junina, Festa de Natal. Enfim, eram datas em que se desenvolviam atividades culturais e
compartilhamento de lanches feitos coletivamente. As mulheres se envolviam plenamente no
planejamento, execução, divulgação e avaliação dessas atividades. Carros de som veiculavam
convites e distribuíam cartazes e filipetas convidando para as festas.
Em alguns eventos, as mulheres e/ou as crianças e jovens apresentavam peças, esquetes,
números de dança, expunham e comercializavam artesanato e produtos culinários, sempre com
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a marca/logo do CRMMCR e contato para recepcionarem encomendas. Da mesma forma a cada
final de cursos (Na onda da Lei Maria da Penha, Direitos Humanos e Cidadania feminina,
Educação não sexista, capacitação para agentes comunitários/as de saúde), era feito o
encerramento solene nas dependências dos campi da UFRJ, quando as mulheres escolhiam
oradoras e desenvolviam um espetáculo teatral e de exposição de artesanato, recebendo as suas
declarações de participação nos aludidos cursos.
Esse investimento era sobremaneira importante, pois investia diretamente na autoestima
das mulheres, que convidavam parentes e amigas/os para participar da celebração e brindar com
coquetel. Ademais era viabilizada a ocupação dos salões e auditórios de uma universidade
pública por moradores/as de um bairro popular.
Um outro eixo de cursos foi também implantado, cujo título “Cozinhando com Arte”
era bastante sugestivo e articulável aos módulos básicos já alinhados anteriormente e a Oficina
de Chocolate. Nesse mesmo eixo tínhamos ainda o curso de “Arranjos Florais: rearranjando as
nossas vidas”, onde as mulheres experimentavam cores, texturas e movimento na composição
de adornos estéticos com flores vivas e / ou secas:

Figura 5

Figura 6
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Figura 7
Oficinas de fuxico, oficina de bordado e artesanato variado:

Figura 8
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Figura 9

Figura 10
No conjunto das oficinas, concomitantemente eram desenvolvidas, como já enunciado,
oficinas de leitura, onde as mulheres eram estimuladas à literatura e à contação de histórias
buscando na memória de vida, oficinas de corpo e dança, oficinas de teatro:
Observe-se que as instrutoras intituladas como oficineiras, como também estagiárias/os,
eram pessoas com formação ou em processo de formação em seu campo específico, mas que
somente iniciavam as oficinas após terem desenvolvido o curso de capacitação para trabalhar
no projeto sob a ótica das relações sociais de gênero em uma perspectiva emancipatória das
mulheres.
As oficineiras de culinária eram chefe de cozinha e uma outra era banqueteira,
experimentando técnicas simples de alto padrão, baixo custo e elevada demanda. Elas
desenvolviam um espectro diferenciado de cardápio, “visitando” as histórias gustativas e
gastronômicas das origens das mulheres, via de regra do nordeste brasileiro.
A oficineira de arranjos florais investia na estética, mas desenvolvia técnicas que
possibilitavam o tratamento de matérias simples e disponíveis na natureza, a baixo custo. Nesse
eixo de cursos e oficinas, havia um módulo geral além dos já arrolados, qual seja: Educação
Empreendedora e de Habilidades Específicas, contribuindo para a organização de práticas
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associativas de geração de trabalho e renda. Investia-se, portanto, em amplo espectro para que
as mulheres fortalecidas redirecionassem suas vidas e, assim, o protagonismo da mulher era o
ponto de partida para redimensionar ou deslocar o lugar de vítima. Era, pois, necessário
restaurar a subjetividade na direção de sujeitos de direitos:
Neste projeto da UFRJ, a pedagogia de gênero busca inaugurar formas alternativas à
sociabilidade estimulada pelo/ no mercado, e pondera sobre os efeitos desta na vida
cotidiana. Nesta década, a equipe técnica e coordenação do projeto se preocuparam
com a tendência presente nos serviços de atendimento à mulher de revitimizá-la por
meio de uma imersão na dimensão interpessoal do problema, sem permitir o
distanciamento pelo qual as decisões, proposições e ações devam ter o protagonismo
da vítima, no tempo em que a mesma conseguir fazê-lo, na contracorrente de posturas
prescritivas e normativas. (POUGY, 2017, p. 156)

Assim, tomando o princípio do respeito e do apoio ao resgate da cidadania das mulheres,
as reuniões de aulas das diferentes oficinas eram cuidadosamente planejadas por estudantes,
sob supervisão docente. Nesses espaços eram ventilados os mais variados assuntos seja pelas
mulheres, seja pelo/a estagiário/a responsável. As pessoas se ajudavam e trocavam saberes.
Lembro-me de uma senhora não sabia cortar os círculos em tecidos para fazer o fuxico, mas ela
sabia com maestria fazer fuxicos pequeninos e delicados: uma cortava e outra confeccionava o
fuxico até que uma terceira disse: “...acho que você tem que aprender a cortar porque nem
sempre ela poderá cortar os tecidos pra você”. A senhora ficou muito triste e pretendeu se
desligar daquela oficina se intitulando de incompetente. Na aula seguinte não compareceu e eis
que a oficineira, que anteriormente pertenceu ao grupo, conversou no grupo sobre a importância
de trocarem experiência e de se apoiarem e combinaram de ir até a casa daquela senhora
convidá-la a retornar.
Essas experiências de solidariedade é que amalgamavam o projeto e traçavam o
emaranhado de articulações entre as diferentes frentes de ação articuladas ao projeto básico. As
mulheres manipulavam suas artesanias, seus dotes culinários e experimentavam voos livres,
trocando experiências, tecendo histórias e participando de “rodas de conversas” sobre questões
de saúde, política, violência, dentre outros temas. Foi dentro desse escopo que, através das
oficinas de leitura, as mulheres “lançaram” três livros de bolso, nos anos de 2006, 2007 e 2008:
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Figura 11
Organizou-se lançamento com tarde de autógrafos seguido de coquetel preparado pelas
mulheres das oficinas de culinária e ambiente decorado pelas mulheres das oficinas de arranjos
florais. Sobeja registrar que este investimento foi, sem sombra de dúvidas, um alento e
revigorante na autoestima dessas mulheres, da equipe técnica, de estudantes da equipe de apoio
e da universidade, à despeito de todas as agruras que vinham superando, ou não, mas que
estavam em movimento experimentando caminhos e alternativas outras.
Inicialmente essas oficinas mais operativas eram desenvolvidas por oficineiras
selecionadas e que passavam por curso preparatório com a equipe de coordenação do
CRMMCR antes de dar início às oficinas. Em um segundo momento as oficineiras eram
mulheres em atendimento ou alunas de diferentes cursos oferecidos pelo centro. Foi um período
bem rico pois com maior propriedade as mulheres “assumiram”, se apropriaram do centro de
referência.
Registro aqui lembranças de quando por uma única e tão somente única vez o
CRMMCR foi invadido em uma noite em um final de semana. O comando local22 do
microbairro havia sido “trocado” e também o número de usuários/as de crack estava crescendo
e, por finalmente, o Posto de Saúde estava sem vigilante. Uma senhora moradora em frente ao
centro estranhou luzes ligadas durante a noite e convidou uma outra mulher e sua vizinha a
observarem. Juntaram-se à senhora. que era agente de limpeza e ficaram observando; ligaram
para uma pessoa da equipe técnica avisando o ocorrido. Acionou-se a Prefeitura Universitária
da UFRJ, que acionou a Divisão de Segurança da UFRJ, a qual nos ouviu, mas não foi até o
local a pedido da coordenação. Optou-se por resolver internamente sem alardear o ocorrido.
22

Refiro-me ao comando organizado e articulado do tráfico de drogas. São comandos em disputa pelo controle do
território.
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Isso porque, avaliou-se que os riscos de veicular o desguarnecimento do centro, especialmente
devido a sua localização, o fragilizaria diante de alguns/algumas gestores/as da universidade e,
especialmente, junto ao “poder” local. Dias depois, aquelas mulheres informaram a nós que se
mobilizaram e foram conversar com “pessoas”,23 avisando que esperavam que o CRMMCR
não fosse atacado novamente porque era uma coisa boa para as mães, irmãs, filhas e avós de
todas as pessoas do bairro.
Esse fato me remete aos comuns na acepção de Federici (2013), que expressam laços
poderosos de solidariedade e pertencimento comunal, em que pese a crueza do mundo
cotidiano. E não se trata de buscas antropologicamente falando. Adverte Federici (2013), que
essas formas solidárias não estão circunscritas em formas pré-políticas, naturais ou tradicionais,
quiçá arcaicas de relações, e sim como uma expressão de identidade coletiva que se exerce na
ambiência doméstica, mas que ultrapassa os seus domínios, alcançando a comunidade. A autora
discorre sobre diversas experiências de práticas comunais como aquelas nas quais as mulheres
lideraram e empreenderam esforços no sentido de desenvolverem os trabalhos domésticos de
forma coletiva, reduzindo gastos e reunindo melhores condições de enfrentar a pobreza e
diminuindo os custos da reprodução.
Apoiada em Leo Podlashuc (2009), Federici assinala que: “(...) há nessas lutas uma
identidade coletiva; elas constituem um contrapoder tanto no espaço doméstico como na
comunidade e abrem um processo de autovalorização e autodeterminação sobre o qual temos
que aprender” (2013, p. 152). Reaver o sentido do comum, do coletivo, estreita laços de
comunhão e alenta nos processos de trocas culturais, na construção coletiva em torno de
objetivo/s em comum, em torno e na direção do coletivo, aproximando do conceito de
comunidade no sentido estrito: “(...) entendida como um tipo de relação baseada nos princípios
de cooperação e de responsabilidade: entre uns e outros e em relação às terras, às florestas, aos
mares e aos animais” (ibid., p 154). São todas experiências retomadas que possibilitam o
exercício da alteridade, o reconhecer-se sujeito em relação a outro, o experimentar o sentimento
de pertencimento:
Não há comum possível a não ser que nos neguemos a basear nossa vida e nossa
reprodução no sofrimento dos outros, a não ser que rechacemos a visão de um “nós”
separado de um “deles”. De fato, se o comum tem algum sentido, este deve ser a
produção de nós mesmos como sujeito comum. (Ibid., p. 154)

23

São pessoas do bairro, mas ligadas aos grupos organizados no exercício do “comando” local.
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Paulo Freire (1967, 1983, 1987) se refere ao homem-sujeito, sujeito de si e situado,
integrado ao mundo, sujeito histórico e não alienado, objetitficado, pois que, objeto de outro. É
sobre a necessidade de investir-se na possibilidade desse sujeito de si, que carece refletir.
Tratam-se de sujeitos antenados, situados na realidade. Sujeitos que refletem e decidem sobre
caminhos possíveis a seguir e sobre que forma seguir, estreitando /alargando limites e fronteiras
considerando-se a estrutura social em que domina um apartamento entre uns poucos de uns
tantos muitos outros, que, todavia, não se apercebem “outro” porque a lógica dominante não
favorece, ao contrário é expectante desse resultado. Retoma-se a configuração social marcada
por profundas contradições em entrelaçamento, quais sejam gênero, classe, étnico e racial.
As oficinas sociais e as suas formas múltiplas de se fazerem revelar como alternativas
de organização solidária para criar e para partilhar, integravam um eixo de intervenção
profissional no CRMMCR, articulado ao atendimento social, psicológico, orientação e
acompanhamento jurídico como já foi explicado. A postura dialógica de inspiração
paulofreireana impregnou fundamentalmente a orientação teórica e metodológica, cuja
perspectiva pedagógica adotada não desconheceu as histórias locais e não ventilou no bairro
uma perspectiva libertadora, salvacionista. Ao contrário, alertava sempre, através de
instrumentos operativos (reuniões, rodas de conversa, exibição de filme seguida de debate, etc.),
para a condição do ser sujeito, com as rédeas de sua história. “Não há educação fora das
sociedades humanas e não há homem no vazio” (Freire, 1967, p. 35).
A partir dessa afirmação, Freire segue discorrendo sobre grandes desafios postos na e
pela sociedade brasileira na conjuntura dos anos 1960: “(...) violentos embates entre um tempo
que se esvaziava, com seus valores, com suas peculiares formas de ser, e que “pretendia”
preservar-se e um outro que estava por vir, buscando configurar-se” (FREIRE, 1967, p. 35).
Segue Freire falando sobre os seus esforços de empreender saídas a esses desafios e coloca que
era necessário optar: “Opção por uma sociedade parcialmente independente ou opção por uma
sociedade que se ‘descolonizasse’ cada vez mais. Que cada vez mais cortasse as correntes que
a faziam e fazem permanecer como objeto de outras, que lhe são sujeitos” (ibid.).
Assim, o projeto de educação proposto por Paulo Freire transcende à mera memorização
e repetição do enunciado pelo(a) suposto(a) educador(a). Supõe como ponto de partida ater-se
a temáticas potencializadoras de conteúdos relativos ao “mundo” dos/as educandos/as. Os
fonemas emanariam dos temas geradores de conversa e derivariam e se multiplicariam a ver
com o cotidiano de trabalhadores/as estudantes. Assim seria superado o processo pelo qual
educador/a narra um conteúdo e educando/a o registra e o deposita no inventário de “saber”.
Vê-se, pois, diante de duas propostas absolutamente opostas de educação: está a semelhança de
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uma educação bancária e, aquela, uma educação para o exercício da liberdade. Esse é um dilema
básico estrutural, quando se trata de uma sociedade fundada na exclusão social: “A área da
educação, o espaço escolar e universitário, em especial a sala de aula, deve potencializar
encontros entre os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem que dinamizem práticas
dialógicas. As práticas pedagógicas devem se libertar das estruturas de dominação de classe, de
gênero e de raça” (POUGY, 2017, p. 150).
Essa postura, enunciada no projeto das oficinas sociais, coadunava com a proposta
básica conforme anunciada. Assim, por exemplo, se uma mulher resolvesse que não iria
registrar queixa na Delegacia, ela não era estimulada a fazê-lo sob pena de preterir suas
decisões. Na perspectiva dialógica cabia à equipe técnica ajudá-la a pensar através da
formulação de perguntas sobre a questão da violência de gênero e sobre a sua situação de vítima
de violência e as alternativas que vislumbrava para lidar com essa situação, construindo com
ela cenários de fuga e resistência, nos quais não fosse vitimizada/revitimizada. O estímulo a
reflexões sobre a temática geradora naquele contexto, e análogas, possibilita a pessoa a dialogar
consigo para prosseguir entabulando a conversação com outrem. Essa era uma das orientações
técnicas muito cara e que compunha o arcabouço metodológico e operativo do projeto, que
comungaria com a assertiva de Paulo Freire sobre a descolonização.
A intervenção profissional, é sempre uma ação voltada de “fora” para “dentro”, supõe
uma assimetria mínima em pelo menos um tema, entre pelo menos dois indivíduos: um
indivíduo sujeito profissional e um indivíduo usuário do serviço profissional. Ora, o suporte
paulofreireano foi basilar para, no limite, se não eliminar, pelo menos minimizar os riscos de
intrusão cultural como fruto da ação profissional desenvolvida pela UFRJ no CRMMCR,
localizado na Vila do João/Maré-RJ/RJ. Uma das situações bastante delicadas que se enfrentava
na gestão do projeto era administrar o processo de possível abrigamento de mulher (às vezes
com sua prole). Isso porque havia um protocolo que dispunha que as casas abrigo só poderiam
recepcionar essas mulheres após registro de ocorrência ou, no máximo o registro deveria ser
feito tão logo adentrasse ao abrigo. Nossa argumentação se sustentava na certeza de que o
exercício do livre arbítrio era basilar ao exercício da cidadania feminina. À mulher, caberia ter
todo o tempo necessário para decidir os seus caminhos com proficiência: substituição de tutela
que não liberta. Essa postura, ao nosso juízo, era absolutamente intrusiva, desrespeitando a livre
escolha de acordo com as suas condições de sustentação.
As práticas intrusivas são bem próprias de posturas invasivas desconhecedoras da lógica
e cultura locais e da vontade das mulheres. Podem ter explicação, fundamento na ordem
colonialista, herança histórica do poder do heteropatriarcado eurocentrado. O colonialismo
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marca especialmente a tomada, a apropriação de um território implicando em uma relação de
poder política e economicamente falando. A soberania de um povo se sobrepõe a outro povo,
outra nação. A colonialidade diz respeito à colonização do imaginário, do conhecimento, das
relações intersubjetivas, do conhecimento introjetado à despeito e desconhecimento do
“colonizado”. Foram práticas que vigiram por séculos, adestrando pessoas, disciplinando
corpos, subtraindo culturas, configurando um cenário mundial na perspectiva global que,
malgrado os processos de independência dessas formações sociais colonizadas, persiste a
sujeitificação praticada pelos sucessores colonialistas / elites do poder local. Para Mignolo, o
próprio conceito de colonialidade em si já expressa uma postura epistemológica descolonial:
(...) a “modernidade” é uma narrativa complexa, cujo ponto de origem foi a Europa,
uma narrativa que constrói a civilização ocidental ao celebrar as suas conquistas
enquanto esconde, ao mesmo tempo, o seu lado mais escuro, a “colonialidade”. A
colonialidade, em outras palavras, é constitutiva da modernidade – não há
modernidade sem colonialidade. (MIGNOLO, 2013, p. 2)

No final da década de 1990, Quijano, Mignolo, Catherine Walsh, Maria Lugones, dentre
outros, desencadeiam um movimento epistemológico (igualmente político), questionando as
bases do conhecimento localizado no epicentro europeu que se expandiu além-mares. Esses
debates tiveram início a partir da questão da dicotomia entre humanos e não-humanos que nasce
igualmente centrado na dicotomia entre barbárie e civilização, onde os bárbaros eram alinhados
como sendo os povos das terras a partir de então intituladas de Américas, onde os povos da
Europa implementam sua lógica e racionalidade apoiados em suas próprias histórias,
invalidando, aniquilando e subjugando outras racionalidades ali existentes. Assim, tudo e todos
que lhes eram diferentes, não eram reconhecidos como o “outro”, mas sim como “não-outro”,
como desumanos, sequer se lhes eram indiferentes, mas não humanos. Esse movimento foi
intitulado por Quijano como “Colonialidade de Poder”. Assim conquistadores postulam e
intitulam o moderno que se impôs em contraposição ao denominado colonial, demarcando um
eixo de um novo padrão de poder, permitido e permitindo a classificação social da população
marcando o início do processo de globalização. Para Quijano:
Por um lado, a codificação das diferenças entre conquistadores e conquistados na ideia
de raça, ou seja, uma supostamente distinta estrutura biológica que situava a uns em
situação natural de inferioridade em relação a outros. Essa ideia foi assumida pelos
conquistadores como o principal elemento constitutivo, fundacional, das relações de
dominação que a conquista exigia. Nessas bases, consequentemente, foi classificada
a população da América, e mais tarde do mundo, nesse novo padrão de poder. (2005,
p. 107)
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Essa base orientou e sustentou a constituição de novas identidades sociais, tais como
negros, índios, mestiços que até então inexistiam. Essas identidades se revestiam de
componentes constitutivos de uma ordem hierárquica onde as demais identidades foram
renomeadas não mais apenas em razão de sua procedência geográfica, mas passam a assumir
uma conotação racial. Essas identidades ocupam lugares distintos na sociedade assim como
assumem e desempenham papéis igualmente distintos e, mais que isso, hierarquicamente
diferenciados; uns assumem lugar de mando; outros assumem, forçosamente, lugares de jugo,
desempenhando papéis de subordinação. Esse cenário conformou uma nova estética de relações
sociais exigidas e típicas da conquista – relações sociais de dominação, fundamentais para a
manutenção da nova ordem e garantia do “troféu” – o poder. Para Quijano, essa tipificação de
novas identidades viria exercer as bases para a criação do que mais tarde seria raça:
A ideia de raça, em seu sentido moderno, não tem história conhecida antes da
América. Talvez se tenha originado como referência às diferenças fenotípicas entre
conquistadores e conquistados, mas o que importa È que desde muito cedo foi
construída como referência a supostas estruturas biológicas diferenciais entre esses
grupos. (Ibid., p. 107)

A América, pois, desde cedo portou-se como um estandarte vaticinando o “Novo
Mundo”, dotado de uma vocação para exercer poder mundial. Os negros, explorados
principalmente como fonte de trabalho, ocupavam lugar hierárquico superior aos índios e aos
mestiços. Os conquistadores se autodenominaram de brancos, legitimando-se no exercício do
poder, imprimindo mais elementos que constituiriam o conceito de raça, ultrapassando a
codificação de cor da pele, agregando elementos característicos fenotípicos dos grupamentos
populacionais colonizados. Assim, na hierarquia os europeus ocupavam destaque no lugar de
mando, os não nobres exerciam papéis importantes no comércio e na agricultura, explorando a
mão de obra negra escravizada. Dentre os índios, aqueles de linhagem nobre lhes facultavam o
exercício de algumas atividades laborativas dentre aquelas praticadas por europeus não nobres.
Os demais, ficaram relegados à servidão, permitindo a reprodução necessária da sua força
trabalho – na condição de servos. Às mulheres, foi construído um outro lugar, que variaria em
razão da cor pele e /ou da procedência, se europeia ou local:
Em torno da nova ideia de raça, foram redefinindo-se e reconfigurando-se todas as
formas e instâncias prévias de dominação, em primeiro lugar entre os sexos. Assim,
no modelo de ordem social, patriarcal, vertical e autoritária, do qual os conquistadores
ibéricos eram portadores, todo homem era, por definição, superior a toda mulher. Mas
a partir da imposição e legitimação da ideia de raça, toda mulher de raça superior
tornou-se imediatamente superior, por definição, a todo homem de raça inferior.
(QUIJANO, 2005, p. 18)
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Nesse cenário, a nova ordem impunha novas relações hierárquicas entre os sexos,
gêneros. Lugones, ao pensar o sistema da colonialidade de gênero, amplia a compreensão de
raça construída por Quijano como uma categoria que permite a classificação das pessoas no
sistema lógico da colonialidade do poder, mas o contradita e se indaga, como pode o mesmo
ter desconhecido que sexo não é algo restrito ao biológico e que o dimorfismo sexual/ biológico
encerra o significado do gênero: “(...) critico sua própria compreensão do gênero visto só em
termos de acesso sexual às mulheres” (LUGONES, 2014, p. 939).
El dimorfismo biológico, la dicotomía hombre/mujer, el heterosexualismo, y el
patriarcado están inscriptos con mayúsculas, y hegemónicamente en el significado
mismo del género. Quijano no ha tomado conciencia de su propia aceptación del
significado hegemónico del género. Al incluir estos elementos en el análisis de la
colonialidad del poder trato de expandir y complicar el enfoque de Quijano que
considero central a lo que llamo el sistema de género moderno/colonial. (LUGONES,
2008, p. 78)

Seguindo a mesma lógica da colonialidade do poder, Lugones sustenta que a lógica
classificatória hierarquizadora do colonizador delimita as diferenciações entre humanos e nãohumanos, delineando assim a colonialidade de gênero, que dizia respeito aos colonizadores,
europeus, logo humanos, inclusive as mulheres europeias. Pelo contrário, às/aos colonizadas/os,
não dotadas/os de razão, restavam apenas a capacidade de trabalho e de reprodução, lógico que
para o trabalho. Essa categorização hierárquica muito mais que classificatória, é generalizadora,
pois que desconhece diferenciações no interior de um mesmo suposto grupamento categorial.
Mulheres brancas são superiores aos homens negros, mas inferiores aos homens brancos, que
são superiores aos homens negros; mulheres negras inferiores às mulheres brancas assim como
aos homens negros e sem o “outro” de si. Por esse raciocínio, há que se reconhecer as
diferenciações inclusive no interior dos diversos feminismos. Não há como pensar em um único
feminismo pois que o eurocentrismo dos conquistadores promoveu essas dicotomias e
dualismos. Para Lugones, “O sistema de gênero é não só hierárquica mas racialmente
diferenciado, e a diferenciação racial nega humanidade e, portanto, gênero às colonizadas”
(2014, p. 942).
Essa digressão a respeito do processo intrusivo da colonização, que afirmou uma
perspectiva heteropatriarcal eurocêntrica, serve para constituir um referente de vigilância
epistemológica no desenvolvimento das atividades no bairro popular.
O conjunto das atividades desenvolvidas no CRMMRC e o projeto das oficinas sociais
buscam envolver as mulheres no processo dialógico de construção das atividades, o que permite
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o grande número de participantes. Cabe registrar que, em 2007, o CRMMCR sofreu ampliação
física e de equipamento de modo a abrigar com mais conforto as mulheres que buscam no seu
conjunto de ações e projetos, bem como cursos e oficinas já alinhadas um atendimento
qualificado:

Figura 12
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ideia básica tecida neste estudo é demonstrar que a convivência em espaços múltiplos
e singulares onde se exerça o experimento da democracia para o aprendizado do exercício do
poder é libertador para a assunção da cidadania. Entende-se aqui cidadania na acepção de
Manzini-Covre (1996), onde cidadãos e cidadãs são sujeitos que atuam como sujeitos
desejantes. Desejo na acepção plena de pureza, prenhe de conteúdo coletivo e social. No dizer
de Manzine-Covre, esse sujeito desejante em constituição “deve ter a onipotência da criança
sem infantilizar-se” (ibid.).
É retomar o desejo, através do imaginário infantil, que é desejo puro. O desejo, ligado à
autorrepresentação na relação com o outro, com o mundo que permite, à semelhança do Fausto
de Goethe, amar, sonhar e empreender, sempre em superação ao pequeno mundo, fomentando
a história: “O interminável canteiro de obras de Fausto é o chão vibrante porém inseguro sobre
o qual devemos balizar e construir nossas vidas” (BERMAN, 1987, p. 84).
Este estudo revela um grande potencial de subsídios que permitem reafirmar ou/e
indicar caminhos de alterações possíveis no desenho das políticas públicas dirigidas às
mulheres.
Trata-se de uma demonstração da viabilidade da extensão universitária articulada ao
ensino e à pesquisa, oportunizando à universidade pública uma aproximação com o universo
das classes populares, no caso na Maré, permitindo-lhe uma ação extensionista e, portanto, um
aprendizado sincronizado ao real.
O processo de formação de quadros profissionais e o desenvolvimento de pesquisas sob
a ótica das relações sociais de gênero, da violência de gênero na direção da garantia dos direitos
humanos das mulheres na sustentação da cidadania feminina, levado a efeito na efervescência
da prática profissional em um bairro popular, sob supervisão docente, expressam o tripé de
sustentação da função social da universidade pública.
Devolve-se o conhecimento produzido na academia para a sociedade, na forma de ações
extensionistas em um bairro popular, no município do Rio de Janeiro e no exercício de uma
política pública dirigida a mulheres, especialmente em uma conjuntura em que refugiados
políticos estão sendo tratados como não humanos e crianças são apartadas de suas mães e pais
e presos por serem imigrantes ilegais. Em um momento de encurtamento de recursos públicos,
o desmonte das políticas sociais vem se intensificando. Não obstante, há de se reconhecer que
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iniciativas potentes para o campo das politicas públicas se avizinham com o surgimento de
coletivos de mulheres que se manifestam contra a misoginia, como, por exemplo, o movimento
NI UNA A MENOS.
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