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POLITIZANDO - Editorial
Reafirmado o seu propósito de estabelecer frutíferas parcerias intelectuais no âmbito da Universidade de Brasília (UnB), o
NEPPOS contou, neste número do POLITIZANDO, com a direção dos Grupos de Estudos TEDis e GENPOSS, do Programa de
Pós-Graduação em Política Social da UnB. Nele estão consignadas reflexões docentes e discentes realizadas ou articuladas
pelos referidos Grupos em torno da temática relevante e
ainda polêmica do gênero. A crescente efetivação desse propósito do NEPPOS tem propiciado às partes envolvidas experiências salutares em vários aspectos. As principais dizem respeito à possibilidade de ampliar o leque de incursões na temática da política social que, dada a sua amplitude e complexidade, é impossível de ser tratada por um único Grupo ou Núcleo. Logo, as parcerias efetuadas somam esforços construtivos e aumentam o acúmulo de conhecimentos de interesse
comum. Além disso, a experiências propiciam o exercício da
discussão plural, aberta à expressão de pensamentos diversos
e ao intercâmbio de argumentos e críticas não consensuais,
que tornam mais estimulantes os estudos sobre política
social. Nesta edição a professora Marlene Teixeira Rodrigues,
do GENPOSS, ressalta a importância do movimento feminista,
como sujeito coletivo, para a transformação da secular
submissão patriarcal da mulher em questão de natureza pública. Tal fato ensejou várias pequenas revoluções nas sociedades salariais androcêntricas, permitindo aos atores femininos
conquistas políticas que os elevaram à condição de titulares
de direitos por suas diferenças. Reforçando esse entendimento, mas na qualidade de entrevistada, a professora Teresa K.
Lisboa, enfoca outros ângulos, de particular interesse para o
Serviço Social. Tece considerações sobre questões de gênero
que perpassam o cotidiano da intervenção do assistente social e criam marcas institucionais impositivas ao exercício da
profissão. Por fim, os resumos de monografia de graduação,
dissertação de mestrado e tese de doutorado, divulgados neste veículo, tornam mais firme a convicção do NEPPOS de quão
necessária e oportuna é a reiteração analítica desta temática.
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LESBIANIDADE E VIOLÊNCIA: OUTRO OLHAR SOBRE A LEI MARIA DA
PENHA À LUZ DA INTERVENÇÃO
PSICOSSOCIAL NO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS - TJDFT.

____________________________

O foco deste Trabalho de Conclusão de Curso foram os atendimentos
aos casos de violência envolvendo
lesbianidade, realizados por assistentes sociais do Serviço de Atendimento a Famílias em Situação de
Violência da Secretaria Psicossocial
no TJDFT. Dois casos de violência
familiar foram estudados e utilizados como ponto de partida para as
reflexões propostas às assistentes
sociais entrevistadas, gerando grande debate. Os principais resultados
da confrontação teórica e empírica
demonstraram como a lesbianidade
é um tema pouco estudado na formação acadêmica e profissional do
Serviço Social. Atrelada à essa deficiência, há também a própria dificuldade quanto à materialização da Lei
Maria da Penha pelo judiciário na
atenção às mulheres lésbicas, o que
favorece a ocorrência de experiências lesbofóbicas no enfrentamento
à violência sofrida por este segmento.

A CORRESPONSABILIZAÇÃO DO
ESTADO PELO CUIDADO: UMA ANÁLISE SOBRE A POLÍTICA DE CRECHES
DO PAC-2 NA PERSPECTIVA DA DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO.
Nas últimas décadas ocorreram
expressivas transformações nas relações de gênero, sendo emblemática a
consolidação da presença feminina
no mercado de trabalho. Contudo,
tais mudanças não vieram acompanhadas da redistribuição de responsabilidades familiares entre mulheres
e homens. Tampouco o Estado assumiu a corresponsabilização pelo cuidado como um compromisso político
central. Nesse contexto, o propósito
desta dissertação foi o de investigar
como a política de creches do PAC-2
incorpora em seus pressupostos ideológicos o cuidado, na perspectiva da
divisão sexual do trabalho, buscando
assim evidenciar o padrão de priorização que a questão assumiu na agenda política. Conclui-se que, embora a política de creches tenha assumido uma centralidade inédita, ainda há
uma “subpriorização”, haja vista a
democratização do cuidado não ser
pautada como um objetivo central, o
que reproduz o familismo que marca
a provisão social do cuidado infantil
no Brasil.

_____________________________
PARTEIRAS
TRADICIONAIS
DA
REGIÃO DO ENTORNO DE BRASÍLIA,
DISTRITO FEDERAL.

Esta tese visa contribuir com o
registro histórico das parteiras tradicionais da Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno do Distrito
Federal (RIDE), com apoio da história
oral. Trata-se de um ofício tecido nos
rituais e práticas femininas de cuidados em saúde, advindo de suas próprias experiências, transmitidas de
geração para geração, e que tem sido
condenado à “cultura do silêncio”. As
estratégias desenvolvimentistas e
modernistas que estruturaram o Distrito Federal reconfiguraram o ofício
das parteiras, sem contemplar a interação e as transferências simbólicas
entre saberes tradicionais locais e os
conhecimentos acadêmicos, deixando de combinar concorrência e cooperação, conflito e participação. Situação que reverberou para a política
de silenciamento dessas mulheres na
RIDE. Assim, constatamos a necessidade de somar esforços no sentido
de promover ações capazes de dar
visibilidade ao patrimônio cultural
construído pelas parteiras tradicionais.
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POLÍTICA SOCIAL E GÊNERO: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO
Marlene Teixeira Rodrigues*
O reconhecimento das mulheres como sujeito

DECCA, 2008a; 2008b, GAMA, 2008).

coletivo e de direitos, se materializou, ao longo do último século, a partir de ações do movimento feminista e
de mulheres, que fizeram com que a “questão da mulher” e da desigualdade de gênero passasse a integrar a
agenda da sociedade civil organizada e dos governos.
Contudo, essa incorporação se deu tardiamente e de
modo marginal e incipiente, se comparada aos direitos
sociais assegurados aos homens.

A partir da década de 1990, parte substantiva do
movimento feminista mobilizou-se para discutir o Estado
de bem-estar e a necessidade de intervir no âmbito das
políticas públicas, a fim de fazê-las contemplar um enfoque de gênero. Resultado desse esforço teórico e político, a definição de transversalidade de gênero ou mainstreaming gender (formulada no âmbito da Conferência
de Pequim em 1995 e adotada pelo Conselho Econômico

Os direitos políticos, econômicos e sociais, materi-

e Social da ONU, em 1997), assume enorme relevância,

alizados no contexto da sociedade salarial, se conforma-

nesse contexto. A transversalidade de gênero ou enfo-

ram segundo a lógica e os interesses do mundo dos ho-

que de gênero,

mens. Às mulheres, reconhecidas em função da materni-

tões afetas aos cidadãos inseridos no denominado traba-

É uma estratégia para tornar as preocupações e
experiências das mulheres, bem como as dos
homens, uma dimensão integral na elaboração,
execução, acompanhamento e avaliação das
políticas e programas em todas as esferas política, econômica e social para que as mulheres e os
homens se beneficiem da igualdade e a desigualdade não seja perpetuada. O objetivo final é alcançar a igualdade de gênero (ECOSOC, 1997/2
apud UN WOMEN, 2013).

lho produtivo e a desconsiderar que a situação das mu-

É também expressão e resultado desse esforço, a

lheres e o acesso à cidadania estão associados ao traba-

elaboração de uma série de mecanismos, protocolos e

lho da reprodução. Não obstante, o trabalho da reprodu-

acordos multilaterais no campo do enfrentamento à vio-

ção social, “aquele tipo de trabalho necessário para a

lência: a Convenção sobre a Eliminação de Todas as for-

reprodução da sociedade, mas que não se realiza para o

mas de Discriminação contra a Mulher (1979); Declara-

mercado e que não tem reconhecido seu valor econômi-

ção sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher

co”, se articula e incide sobre o trabalho de reprodução

(1993); Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e

econômica e o sistema de proteção social (DEDECCA,

Erradicar a Violência contra a Mulher (1994) (TEIXEIRA,

2008b, p. 7).

2008, 2010). No Brasil, a criação da Secretaria de Políti-

dade e da “atenção à família”, coube, tradicionalmente,
o papel de “recurso”, estratégico e indispensável para a
concretização das ações e serviços, não o lugar de sujeito de direitos.
Sob

uma

ótica

androcêntrica,

estudos

“clássicos” da política social tenderam a privilegiar ques-

Dimensões centrais na e para a política social, as
ideologias de gênero e a divisão do trabalho entre os
sexos, tradicionalmente não são contempladas pela lógica da sociedade salarial e da política social a ela associada. A hegemonia dessa perspectiva implica numa
“dicotomia, do ponto de vista analítico, entre produção

cas para as Mulheres (com status de Ministério), a realização regular de Conferências de Políticas para Mulheres
(em nível local, estadual e nacional), assim como a política de enfrentamento à violência contra a mulher e a Lei
Maria da Penha (2006), são algumas das iniciativas exitosas a serem mencionadas.

e reprodução, [que] leva a uma visão que considera indi-

Pensar a cidadania e a política social em uma

reta a exploração do trabalho doméstico, ou a considera

perspectiva de gênero requer, assim, refletir sobre como

apenas como um substrato das relações na esfera das

os diferentes modelos de proteção social, que servem de

relações de trabalho” (ÁVILA , 2002, p. 107). “Não obs-

base às políticas sociais, afetam a vida de homens e mu-

tante, a reprodução social contribui intensiva e extensi-

lheres e como as relações de gênero impactam tais polí-

vamente para a organização socioeconômica do capita-

ticas.

lismo”(DEDECCA, p. 12). (ARAÚJO e SCALÓN, 2005; DE-
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Esta é uma tarefa particularmente importante no
cenário atual. Sob a égide da ideologia neoliberal, a contrarreforma do Estado trata de limitar a ação estatal ao
monitoramento e financiamento (partilhado) das políticas
sociais, transferindo a execução das ações e serviços ao

REFERÊNCIAS:
ARAÚJO, Clara M. de O.; SCALON, Maria C. R. da C. Gênero, família e trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: FGV,
2005, 304p.

mercado e à sociedade civil – particularmente às organizações não-governamentais e às famílias - leia-se mulheres (BEHRING, 2008; MIOTO, 2008; TEIXEIRA, 2008, 2010).
Um dos pilares na desresponsabilização do Estado
frente aos direitos, que caracteriza a contrarreforma, o
familismo dilui “a responsabilidade coletiva da proteção
social e recoloca-se em cena a tese da responsabilidade
dos indivíduos, ou melhor, de suas famílias na provisão do
bem-estar” (MIOTO, 2008, p. 139). Sob essa orientação,
os programas e as políticas sociais tendem a reforçar atribuições tradicionalmente associadas às mulheres.
A politização da maternidade, ou seja, a incorporação da “mulher, como mãe, no centro das ‘políticas de
gestão da vida’ nas sociedades ocidentais modernas” (MEYER, 2005, p. 82), é outra dimensão característica desse processo. Embora a retórica das políticas sociais
enfatize a valorização e o reconhecimento das mulheres,
a elegia à maternidade significa, com frequência, sobrerresponsabilização e enquadramento moral das mulheres.
Essas demandas, que se ancoram em uma expectativa de
que as mulheres se adequem e atendam ao estereótipo
de feminino, associado ao maternalismo, incluem uma
“inserção mais participativa” das mulheres em trabalhos
comunitários e no cuidado de pessoas com deficiência,
crianças e velhos (MEYER, 2008, p. 4).
Assim, ainda que o problema da desigualdade de
gênero no Brasil tenha alcançado, definitivamente, o estatuto de “questão”, em fins da década de 1990, sua consideração pela política social permanece a desafiar os
sujeitos comprometidos com sua superação. O viés neofamilista e maternalista prevalece, de modo geral, na
política social brasileira, em que pesem os importantes
avanços alcançados.
_______________________________________________
* Assistente Social. Doutora em Sociologia e Mestra em
Política Social – UnB. Docente do Programa de PósGraduação em Política Social – Departamento de Serviço
Social / Instituto de Ciências Humanas - IH / Universidade
de Brasília - UnB. Coordenadora do Laboratório GENPOSS
– Gênero, Política Social e Serviços Sociais e pesquisadora
do NEPeM - Núcleo de Estudos sobre a Mulher (CEAMUnB). E-mail: marte@unb.br.
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Opinião: TERESA KLEBA LISBOA
Entrevistadora: Profª Drª Silvia Cristina Yannoulas

Professora
do Departamento
de Serviço
Social da
Universidade Federal de Santa Catarina
e do Programa de
pós-graduação Interdisciplinar em
Ciências Humanas (UFSC). Coordena o Núcleo de Estudos em Serviço
Social e Relações de Gênero. É
membro do Instituto de Estudos de
Gênero da UFSC. Integra o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e o Fórum Estadual pela implementação da Lei Maria da Penha. Desenvolve pesquisas que
articulam as temáticas Serviço
Social, Estudos Feministas e Relações de Gênero.

Politizando: Em ensaio publicado
em 2010 pela Revista Katálysis do
Programa de Pós Graduação em
Serviço Social da UFSC, é destacada
a crescente emergência de situações
perpassadas pela questão de gênero
no cotidiano de intervenção das(os)
assistentes sociais. Quais são essas
situações estruturadas pela questão
de gênero com as quais as (os) assistentes sociais se defrontam cotidianamente?
Profª. Teresa: As (os) profissionais
de Serviço Social, uma categoria formada por 95% de profissionais do
sexo feminino e que no seu cotidiano
de intervenção atendem predominantemente (usuárias) mulheres,
têm se defrontado com uma crescente demanda de situações perpassadas pela questão de gênero que
caracterizam exclusão, discriminação, exploração, opressão, desigualdade social, relações de poder, de
violência, entre outras. Tais situações
assumem materialidade por meio
dos abusos sexuais contra crianças e
POLITIZANDO - Página 6

adolescentes; da violência sexual e de
gênero; do aborto provocado e de sua
criminalização; da gravidez indesejada
na adolescência; do desemprego em
função da gravidez; da ausência de
condições das mulheres responsáveis
por suas famílias em provê-las; do
abandono de mulheres idosas; da violência contra mulheres idosas; da discriminação das mulheres no mundo
do trabalho; do assédio moral; da ausência de aposentadoria das donas de
casa (Lei 12.470 de 31 de agosto de
2011) e da trabalhadora rural, embora
haja lei que as ampare; das precárias
condições em que vivem as mulheres
encarceradas; da discriminação em
função da orientação ou da identidade sexual; dos pleitos pela adoção por
casais homoafetivos e pela inseminação artificial, entre outras situações.
De forma pulverizada, algumas
(uns) profissionais de Serviço Social
têm se aproximado dos estudos de
gênero e insistido na importância da
transversalidade dessa categoria na
mediação teórica sobre as demandas
que surgem no cotidiano das práticas.
Ressalto a importância da participação cada vez mais enfática de Assistentes Sociais no Encontro Internacional Fazendo Gênero na UFSC, do qual
participo como organizadora de Simpósios Temáticos que articulam os
temas “Gênero e Serviço Social”.
Politizando: Também o tipo de inserção profissional seria passível de uma
interpretação com base na divisão
sexual do trabalho. Poderia nos ajudar a visualizar as marcas de gênero
que as instituições impõem ao exercício profissional das assistentes sociais?
Profª. Teresa: A divisão de trabalho
por gênero e os significados de gênero têm povoado nossos sistemas de
crenças atribuídos, principalmente,
pelas instituições. A forte influência
do patriarcado (poder dos homens ou
do masculino sobre as mulheres) repercute na divisão sexual do trabalho,

na medida em que constatamos uma
distribuição desigual e diferenciada
entre homens e mulheres no mercado
de trabalho. O mundo social, de acordo com Bourdieu (2010), construiu o
corpo como realidade sexuada, definindo papéis para homens e mulheres,
utilizando a diferença biológica para
justificar a desigualdade entre os sexos, particularmente na divisão social
do trabalho.
A história da nossa profissão, que
surgiu amparada pela Doutrina Social
da Igreja, ainda vem demarcada pelo
peso que remete o nosso trabalho à
conotação de “apostolado”, das
“moças boazinhas que sabem lidar
bem com os pobres”, de um trabalho
identificado como “extensão do espaço doméstico”, uma vez que nosso
campo de intervenção se defronta com
situações que envolvem predominantemente crianças, adolescentes, idosos, doentes, pessoas desamparadas,
com deficiências que necessitam ser
cuidadas, protegidas, assistidas. A imagem e o papel atribuído milenarmente
às mulheres pelas Instituições como a
família, a igreja, a escola e a mídia,
permanecem vinculados à maternidade, à docilidade, ou seja, a mulher é
aquela pessoa mais propícia para exercer as funções de atenção e cuidados,
demandadas pelo Serviço Social.
Aliado a essas questões, ocorrem
relações de poder no âmbito das Instituições que repercutem na correlação
de forças manifestada, por exemplo,
no organograma das instituições que
nos contratam: raramente ocupamos
os cargos de chefia, diretoria ou gerencia. É o caso, por exemplo, da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC
(município em que resido), que em
toda a sua história, nunca teve uma
Assistente Social que ocupasse o cargo
de Secretária Municipal de Assistência
Social. Da mesma forma, no Estado de
Santa Catarina, o cargo de Secretária
Estadual de Desenvolvimento Social
nunca foi ocupado por uma profissional da nossa área.

Politizando: Entretanto, a marca de
gênero da profissão frequentemente
é escamoteada no desenvolvimento
do conhecimento da área. Quais seriam as principais razões para esse desencontro entre os estudos da questão social e os estudos feministas?
Quais os principais obstáculos a serem vencidos para ultrapassar este
desencontro?
Profª. Teresa: O primeiro obstáculo é
a própria dificuldade das (dos) profissionais de Serviço Social se identificarem com o feminismo, devido ao
“estigma” projetado por uma das correntes do feminismo: a separatista,
definindo as feministas como “mal
amadas”, “sapatonas”, “as radicais
que queimavam sutiãs nas praças”.
Esta concepção de feminismo permanece, até hoje, profundamente arraigada no inconsciente coletivo das pessoas, que ignoram que o pensamento
feminista é um conjunto de diferentes
teorias, com múltiplas concepções e
pontos de vista; que o feminismo é
um movimento político que visa uma
transformação social; que possui uma
perspectiva crítica na medida em que
luta contra as estruturas de poder
injustas e desiguais na sociedade;
combate o sexismo, a exploração e a
discriminação das mulheres, a homofobia, entre outros.
Com relação ao segundo obstáculo, ao incorporar a teoria marxiana, a
profissão adotou uma tendência homogeneizadora de construção do pensamento social, desconsiderando a
heterogeneidade do pensamento a
partir das dimensões sócio-históricas e
culturais que emergem no cotidiano
das práticas. Constrói e reproduz uma
identidade da profissão, que, não obstante se pretenda plural e em interlocução com as diferentes disciplinas e
abordagens teóricas, estreita-se em si
mesmo. A realidade do nosso país
(assim como a dos demais países latino-americanos) é “singular”, nossa
sociedade é fundada em três raízes
populacionais: a autóctone indígena; a
europeia branca e a negra. Essa situação peculiar requer uma política de
identidade – identidade feminina mestiça – uma abertura para a diversidade
étnica e cultural; intersecção entre as
categorias gênero, classe, raça/etnia.

Defendemos que o Serviço Social é
uma profissão que, ao produzir conhecimento, insere-se no contexto das
“ciências sociais aplicadas” e a originalidade do conhecimento construído
necessariamente articula-se com as
disciplinas que integram as ciências
humanas, a saber: sociologia, economia, ciência política, filosofia, antropologia, psicologia, entre outros. Por esse
motivo sugerimos uma abertura para a
interdisciplinaridade que requer um
diálogo com as teorias contemporâneas e criatividade em relação à identificação com outras teorias de perspectiva crítica.

O

mundo social, de
acordo com Bourdieu (2010), construiu o corpo
como realidade sexuada, definindo papéis para homens e
mulheres, utilizando a diferença biológica para justificar a
desigualdade entre os sexos,
particularmente na divisão social do trabalho.

Politizando: Os conceitos de igualdade e diferença não são simples na hora de operacionalizar políticas públicas. Como conjugar politicamente
universalidade e seletividade, igualdade e diferença? As ações afirmativas
podem ser consideradas apenas ações
focalizadas?
Profª. Teresa: Joan Scott (1994) insiste
que a noção política da igualdade inclui um reconhecimento da existência
da diferença; mais ainda: depende de
tal reconhecimento. Ninguém é igual a
ninguém. As exigências de igualdade
se basearam sempre em argumentos
implícitos e geralmente não reconhecidos em favor da diferença: se os indivíduos ou grupos fossem idênticos entre
si, não haveria necessidade de pedir
igualdade. A mesma igualdade pode
definir-se como uma diferença delibe-

rada frente a diferenças específicas.
Para a autora, mulheres e homens
não estão reivindicando uma mesma
identidade (serem idênticos) nem
uma igualdade. A questão é negar-se
a opor igualdade e diferença e insistir
na existência das diferenças como
condição de identidades coletivas e
individuais, diferenças como negação
à fixação de identidades, diferença
como o verdadeiro significado da
igualdade política e social que, por
sua vez, requer equidade, ou seja:
“tratar diferentemente os desiguais”.
Podemos explicar melhor essa
noção tomando como exemplo as
cotas para negros nas universidades,
que têm suscitado debates bem polêmicos. De um lado, está o grupo que
defende que há uma única raça humana na face da terra e que insistir
nestas cotas é considerar a “raça negra” diferente, menos valorizada,
discriminada, de tal forma que necessita de uma política para conseguir
igualar-se aos brancos no sistema de
ensino. Esse grupo considera que insistir nas cotas é insistir na diferença
como condição de desigualdade, ou
seja, os negros são diferentes, portanto desiguais, e para serem considerados iguais, necessitam de cotas
(que por si só já estabelecem diferenças). De outro lado, está o grupo que
defende as cotas por considerar que
os negros foram milenarmente discriminados e agora essas pessoas necessitam de nosso reconhecimento e
valorização; e uma das formas de
demonstrar esse gesto (de inclusão) é
insistir que os negros devem ser considerados como iguais, portanto,
através das ações afirmativas (ou das
cotas).
______________________________
REFERÊNCIAS:
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2010.
SCOTT, Joan W. Desconstruir igualdad-versus-diferencia: usos de la teoria posestructuralista para el feminismo. Feminária, Buenos Aires, ano VII,
n. 13, nov. 1994.
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POLITIZANDO Recomenda
O livro de Mirla Cisne é resultado de sua dissertação de mestrado em Serviço Social, defendida na Universidade Federal
de Pernambuco em 2004. A
obra permite refletir sobre o
papel das mulheres na divisão
sexual do trabalho utilizando
uma perspectiva marxista, desnaturalizando a opressão das
mulheres na sociedade capitalista.
Considerando que os estudos
sobre as relações de gênero no
Serviço Social são relativamente incipientes, a contribuição
da autora é importante, visto que a categoria profissional é
majoritariamente composta por mulheres e que seus usuários também possuem o mesmo perfil. Trata-se, portanto,
de uma relação “de mulheres para mulheres”. Tal configuração ocorre porque o Serviço Social está inserido em uma
sociedade patriarcal e capitalista, que impõe identidades
de gênero, orientando os espaços públicos e a produção
para os homens, e os espaços privados (de cuidados do lar,
entre outros) para as mulheres. Assim, quando elas participam do mercado de trabalho, o seu papel na reprodução
da sociedade é reafirmado, e elas terminam por se especializar em profissões voltadas ao cuidado.

“Así como luchas en la calles, tenes que luchar em tu
asa(...) la valorización principal de las compañeras se
da en la calle. La experiencia de poder que nosotras
tenemos al cortar una ruta
es lo que después nos permite volver a nuestras casa
y empezar a intentar. Eso es
fundamental.” Essa citação
resume com belas e poucas
palavras o percurso que
marca as lutas das mulheres
em busca de novos espaços de reconhecimento e de
cidadania e toda relação de poder que existe nos espaços de luta, tanto privados como públicos. Di Marco
analisa os movimentos sociais, feministas e de mulheres, e suas estratégias de luta por direitos de igualdade
a partir dos anos de 1990 na Argentina (destacando o
período pós-hiperinflação de 1989-1990). Constitui-se,
então, o que denomina pueblo feminista (povo feminista), movimento que excede o feminismo, cujo eixo fundamental é a luta pelo direito ao aborto — este capaz
de legar a mulher o direito de decisão sobre o seu próprio corpo e articular as lutas pelo laicismo, pluralidade
e cidadania.

Referência: CISNE, Mirla. Gênero, Divisão Sexual do Trabalho e Serviço Social. São Paulo: Editora Outras Expressões,
1. ed, 2012.

Referência: DI MARCO, Graciela. El Pueblo Feminista
Movimientos sociales y lucha de las mujeres en torno a
la ciudadanía. Buenos Aires: Biblos, 2011.

Por Ágatha Marina Murari Azzolin
Aluna do 8º semestre de Serviço Social da UnB.

Por Maria Dayssy Stphaníe Rocha Cerqueira
Aluna do 8º semestre de Serviço Social da UnB

Vencedor do Encontro de Cinema da América Latina de Toulouse (França), o filme tece
uma crítica bem-humorada sobre a realidade plural das empregadas domésticas, as
quais abarcam aspectos classistas, racistas e de gênero, gestados pela desigualdade social e por uma estrutura socioeconômica altamente desigual e que ainda mantém traços
colonialistas. Os diálogos apresentam discursos cujo simbolismo carrega um profundo
sentido de identidade, como “não sou doméstica, estou doméstica”, descortinando um
futuro com escassas oportunidades para essas mulheres. O longa-metragem permite
ainda questionar a realidade de 43% da população feminina ocupada (17 milhões de mulheres), realidade pouco ou nada percebida pelos demais brasileiros, mas que carrega
um legado de lutas pela expansão de direitos, reconhecimento, emancipação e acesso à
políticas públicas — materializadas em vitórias como a proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 66/2012.
Referência: Dirigido por Fernando Meirelles, a partir da obra de Renata Melo, Domésticas (Brasil, 2001). NTSC/COR/88min.
Por Amanda Fontenelli Costa
Aluna do 7º Semestre de Serviço Social da UnB
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