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RESUMO 

 

As relações sociais de classe, raça e sexo estão presentes nas diversas instâncias sociais. 

Contudo, se forem analisadas separadamente, é possível se deixar levar por equívocos e 

parcialidades. Elas coexistem e se coproduzem em processos dialéticos e contínuos, 

demandando uma análise conjunta e cuidadosa. Para isso, neste trabalho, foi utilizada a noção 

de consubstancialidade, tendo em vista ser um instrumento teórico valioso, além de possibilitar 

a construção de uma perspectiva política prática. Este trabalho pretendeu desenvolver uma 

análise sobre os usos e apropriações do espaço público através destas relações sociais – classe 

social, raça e sexo –, buscando-se entender as peculiaridades dos sistemas de opressão e 

exploração na escala do bairro. Para isso, precisamos compreender como se dão as dinâmicas 

entre o público e o privado e de que forma a ausência também pode ser uma forma de construção 

desses espaços. O recorte feito é o do bairro Alto das Pombas, em Salvador, Bahia, 

demandando, inclusive, a conceituação de bairro, lugar e território para dar sentido a essa 

escolha. O trabalho foi desenvolvido apoiado no método materialista dialético e dividido da 

seguinte maneira: a introdução, na qual há uma contextualização do bairro, a descrição 

metodológica e o referencial teórico; o capítulo dois, com o debate sobre bairro, espaço público, 

os seus usos e apropriações, além da apresentação do Grupo de Mulheres do Alto das Pombas; 

o capítulo três, no qual se aprofundam os debates de classe social, raça e sexo, relacionados à 

segregação socioespacial; e as considerações finais, em que há um retorno aos conceitos que 

direcionaram a pesquisa e pontuações acerca da importância deste debate. 

 

Palavras-Chave: Espaço Público. Classe Social. Raça. Sexo. Consubstancialidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The social relations of class, race and sex are present in many social instances, however, if 

analyzed separately, it is possible to be led by misunderstandings and partialities. They co-exist 

and co-produce themselves in dialectical and continuous processes, demanding an intercrossing 

and careful analysis. For this, in this work, consubstantiality was used in order to be a valuable 

theoretical instrument, in addition to enabling the construction of a practical political 

perspective. This work intends to develop an analysis about the uses and appropriations of the 

public space through these social relations - social class, race and sex -, trying to understand 

the peculiarities of the systems of oppression and exploitation in the limits of the neighborhood. 

In view of this, we need to understand how the dynamics between the public and the private are 

given and how absence can also be a way of building these spaces. The snippet is the 

neighborhood of Alto das Pombas in Salvador, Bahia, demanding the conceptualization of 

neighborhood, place and territory, to give meaning to this choice. The work is supported by the 

dialectical materialist method, and it is divided as follows: the introduction, where there is a 

contextualization of neighborhood, the methodological description and the theoretical 

reference; chapter two, with the debate about neighborhood, public space, its uses and 

appropriations, in addition to the presentation of the Grupo de Mulheres do Alto das Pombas; 

chapter three, where the debates of social class, race and sex, related to socio-spatial segregation 

are deepened; the final considerations, where there is a return to the concepts that directed the 

research and assertions about the importance of the debate. 

 

Key-words: Public Space. Social class. Race. Sex. Consubstantiality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É no espaço geográfico que as relações sociais se materializam, e no espaço público 

algumas contradições podem ficar bastante explícitas, a depender do olhar do pesquisador e da 

forma como ele se posiciona política e socialmente. Tomando isto como base, buscamos 

analisar a forma como a relação entre exploração e opressões – que envolvem as categorias 

classe social, raça e sexo – se espacializam, uma vez que a sua existência é inegável na 

sociedade de classes. Nessa perspectiva, o contato com um bairro popular de Salvador tanto 

pode nos levar a empreender algumas reflexões acerca do papel da população por raça, classe 

e sexo na construção do espaço público, quanto, por outro lado, nos fazer surpreender com 

novos formatos de espacialização destas categorias. 

O Alto das Pombas está situado no centro de Salvador e faz fronteira com outro bairro 

popular, o Calabar, sendo bastante próximo a bairros de classe média, como a Federação, e 

“nobres”, como a Graça. Neste último, se observarmos a relação estritamente espacial, ele se 

encontra em situação de justaposição, que, segundo Vasconcelos (2016), corresponde à grande 

proximidade entre os espaços físicos, com distância social elevada entre eles. Podemos 

caracterizá-lo também como uma periferia social, pois embora possua características 

semelhantes às dos bairros populares afastados do centro, que são denominados periferia 

geográfica – como o fato de ser sede da classe trabalhadora, que fornece serviços básicos de 

subsistência, a exemplo de pedreiros, seguranças e empregadas domésticas –,sua localização 

não permite o uso do conceito sem este adjetivo, já que os acessos para quem mora no centro 

são diferentes e desiguais em relação a quem mora muito distante dele.  

Sua população é composta por 3.793 habitantes, o que corresponde a 0,16% da 

população de Salvador, e concentra 0,15% dos domicílios da cidade, dentre os quais, 25% dos 

(as) chefes de família possuem a renda de 0,5 a 1 salário mínimo por mês, e 34,4% têm entre 

quatro e sete anos de estudo (CIAGS/UFBA, SEMA, 2010). A partir daqui podemos observar 

como a estrutura do país se mantém enquadrada na lógica de exploração-opressões, pois, ao 

compararmos estes dados com as pesquisas do IPEA (2009), é possível notar que a população 

negra possui a menor renda mensal no país, a maior taxa de desemprego, o menor tempo de 

estudo e é a maioria em bairros como o Alto das Pombas.  Essa desigualdade não se explicita 

apenas econômica e racialmente, mas também na diferenciação por sexo, tendo em vista que as 

mulheres negras são as que, dentro desses comparativos, ocupam os piores lugares no ranking.  
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Isso nos permite revelar a concretização das opressões através do racismo e do sexismo, 

que se aliam em diferentes graus a depender do contexto observado. Assim, admitimos que a 

opressão de sexo aqui exposta não se remete apenas à sofrida pelas mulheres, mas também 

pelos homens, ainda que, nestas relações, elas estejam numa posição de subalternidade. Ao 

falarmos de homens negros, por exemplo, não podemos ocultar os impactos do estereótipo que 

os circundam, baseado sempre na imagem de marginalização e da violência, pois, embora no 

Brasil ainda se propague o Mito da Democracia Racial, que supõe não existir mais racismo 

num país tão miscigenado, os problemas relacionados a ele permanecem latentes e se 

manifestam de diversas formas, dentre elas, a violência física e o encarceramento em massa. 

Consideramos, para esta análise, que estas categorias – classe social, raça e sexo –

interagem consubstancialmente, ou seja, formam um nó que não pode ser sequenciado ao nível 

das práticas sociais, sendo, então, coextensivas, além de se reproduzirem e coproduzirem 

mutuamente (KERGOAT apud CISNE, 2014, p. 143). Por isso, o estudo parcial de uma delas 

nos direcionaria a uma visão também parcial da realidade. Vale ressaltar que o conceito de raça 

utilizado neste trabalho não assume uma realidade fundamentada em aspectos biológicos, mas, 

sim, numa forma de representação social.  

Octávio Ianni (1966) defende que, embora a raça não se defina apenas pela cor, ela é 

uma “abstração reificada que define a totalidade da pessoa atribuída” (p. 50), e a partir do 

momento em que a cor passa a ser um diferencial hierárquico mesmo dentro de um espaço dito 

igual (como numa mesma profissão), começa a se formar um comportamento específico para 

essas pessoas, intrínseco às expectativas de outras, o que poderíamos intitular de estereótipos, 

e eles vão sendo reforçados por meio da ideologia de superioridade branca. Esse processo pode 

ser verificado tanto pela imagem construída do homem negro violento, quanto das mulheres 

negras hipersexualizadas, e a espacialização deste fenômeno pode ser analisada através do 

espaço público, tanto por presenças, quanto por ausências. 

Não diferente do racismo, o processo de dominação das mulheres pelos homens também 

é histórico, uma vez que, segundo Engels (1984), a origem da propriedade privada está atrelada 

à transformação da mulher em propriedade, para que a herança fosse garantida dentro das 

famílias através da não violação do casamento pela mulher. Para isso, elas precisam estar 

subjugadas às vontades/necessidades dos homens que a circundam desde o nascimento. 

Podemos afirmar que o alcance do processo de dominação das mulheres não se dá apenas no 

espaço doméstico, mas também no espaço público, posto que a sua exposição (ou não) nesses 
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ambientes tantas vezes vem a reforçar o papel que elas ocupam na sociedade, através da 

expansão dessa dinâmica entre as esferas pública e privada, mesmo que exista uma pluralidade 

de formas de resistência. 

É perceptível, nos espaços públicos periferizados, como é o caso do bairro do Alto das 

Pombas, que as mulheres ocupam espaços diferentes e em horários diferentes dos que os 

homens ocupam, sobretudo pelas atividades que lhe foram impostas no dia a dia, desde as 

tarefas domésticas à criação dos filhos e o cuidado com os homens com quem partilham a 

morada, ainda que exerçam um trabalho extradomiciliar, duplicando ou até mesmo triplicando 

sua carga de trabalho, impedindo-as de, nos horários de lazer, estar atuando nesses espaços, 

seja pelas atividades inacabadas, seja pelo cansaço, ou ainda, pela violência a qual se expõem 

estando na rua, sobretudo à noite. 

O bairro é majoritariamente composto por áreas residenciais, embora na rua principal o 

uso do solo esteja voltado para atividades comerciais. Como existe apenas uma rua que permite 

trânsito de carros, não há circulação interna de transporte coletivo. Além da rua principal, outra 

área importante é a Praça Nossa Senhora de Fátima, que, durante o dia, é um ponto de encontro 

de pessoas, especialmente mais velhas, e, durante a noite, é um espaço de lazer para pessoas 

jovens que, com frequência, ocupam os bares e as barracas que comercializam comida. Durante 

todo o dia é possível encontrar crianças, acompanhadas ou não de suas mães, brincando na 

“escorregadeira” que fica no centro da praça. 

Encontramos nesse bairro duas escolas, uma de Educação Infantil e Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) e outra para Ensino Fundamental, além de uma lavanderia comunitária e um 

posto de saúde público. Possui cerca de quatro igrejas evangélicas notáveis, uma igreja católica, 

e, segundo informações dos moradores, nove terreiros de candomblé. 

 A partir dessa caracterização, podemos afirmar que o bairro nos traz elementos 

importantes para compreendermos: as relações de sexo, tendo em vista que o uso e a 

apropriação dos espaços públicos se diferenciam em relação a esta categoria; as relações raciais, 

dado que sua população é majoritariamente negra, e; as relações de classe, já que estas relações 

permeiam todos os espaços na sociedade capitalista, e isso pode ser observado tanto por sua 

localização quanto por seu histórico, ou ainda pelos próprios aspectos do uso e da apropriação 

dos espaços públicos. Embora a Praça seja o ponto de partida para o estudo, ela não nos limitará 

em termos de compreensão, uma vez que entendemos o espaço público como espaço da ação 

política ou, ao menos, de sua possibilidade (SERPA, 2007, p. 9), o que nos permite expandi-lo, 
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por exemplo, para os espaços de reunião do grupo de mulheres do bairro, GRUMAP (Grupo de 

Mulheres do Alto das Pombas), a fim de conceber a importância desses espaços para o grupo e 

para as mulheres. 

A compreensão destas categorias de análise em Geografia ainda é muito incipiente, 

sobretudo quando trabalhadas em conjunto. Ao pensar o espaço público na contemporaneidade 

sem pontuar, minimamente, essas desigualdades, auxiliamos na invisibilização destas 

opressões, o que vai de encontro ao nosso objetivo, enquanto geógrafas. Acreditamos que, 

embora exista uma quantidade significativa de trabalhos sobre espaço público no país, são 

poucos os que dão conta de trabalhar estas questões com profundidade. E, tendo em vista o 

caráter transformador que alguns estudos podem ter, trabalharemos na perspectiva de denunciar 

os problemas e as ações, a fim de gerar, no mínimo, uma reflexão que nos leve a problematizar 

a forma como a Geografia ignorou, durante tanto tempo, a importância das relações de sexo e 

raça na organização do espaço.  

Com todas estas ponderações, permanecem algumas questões que nos levaram a 

desenvolver esta pesquisa de conclusão do curso de bacharelado: As relações sociais de classe, 

raça e sexo podem ser vistas através das formas de uso e de apropriação dos espaços públicos? 

Como a dinâmica entre espaços públicos e domésticos, um dos fundamentos das relações 

patriarcais de sexo, interfere na apropriação dos espaços públicos de um bairro popular? Qual 

o perfil de atuação das mulheres do Alto das Pombas nos espaços públicos do bairro? Como a 

questão racial interfere na atuação dos homens e mulheres de um bairro periférico? Que 

aspectos do uso e da apropriação dos espaços públicos do bairro demonstram consequências da 

divisão de classes? 

 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Compreender o perfil do uso e da apropriação da Praça do Alto das Pombas no que se refere 

ao sexo, sem deslocá-lo do seu contexto, que envolve também as opressões de classe social e 

raça, tendo em vista o histórico segregacionista dos bairros populares de Salvador. Além disso, 
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buscamos compreender como a dinâmica público/privado   interfere neste perfil, uma vez que 

a história das relações entre homens e mulheres na sociedade de classes perpassa a construção 

dos papéis que se diferenciam, principalmente, pelos espaços nos quais estes atuam.  

Nesta perspectiva, buscamos construir uma análise teórica que se aproxime ao máximo da 

realidade, tendo em vista as opressões sofridas cotidianamente por cidadãos e cidadãs de 

Salvador, reafirmando a importância da abordagem consubstancial entre as categorias classe 

social, raça e sexo em estudos que envolvam a produção do espaço geográfico.  

Objetivamos, com este estudo, tornar visíveis tais opressões no âmbito acadêmico, através 

da denúncia dos problemas sociais, para que possamos, cada vez mais, dissertar e refletir sobre 

a realidade através de uma aproximação, e não de um distanciamento do que realmente ocorre, 

e, com isso, contribuir para os estudos geográficos, sobretudo para a Geografia Feminista, que, 

embora tenha se difundido no Brasil nos últimos anos, ainda atinge poucos espaços no país. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Compreender a relação entre público e privado e sua explicitação no espaço público; 

 Compreender a diferença entre o papel das mulheres e dos homens nos espaços públicos 

do bairro; 

 Analisar o perfil de atuação das mulheres na praça em diferentes horários; 

 Compreender a importância do espaço público para a organização de mulheres do 

bairro; 

 

 

1.2. METODOLOGIA 

 

Buscamos, por meio da pesquisa em questão, descortinar as contradições presentes na 

realidade do Alto das Pombas, bairro popular de Salvador-BA, no que se refere ao sexismo, ao 

racismo e à discriminação social, a partir da análise de sua praça, um dos pontos centrais do 

bairro. Para tal, utilizamos o método de abordagem materialista dialético, por acreditarmos que 
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ele nos dá instrumentos suficientes para a compreensão da totalidade no espaço público, 

sobretudo por nos direcionar para as contradições materializadas no espaço.  

O método dialético é capaz de nos levar à uma síntese sobre a realidade, sobretudo por 

analisar a sociedade através das próprias relações sociais. Sendo assim, ele pode permitir a 

compreensão da totalidade em coerência com o espaço.  

 No que se refere aos procedimentos que tornarão viáveis a construção desta pesquisa, 

utilizamos, inicialmente, a técnica de observações simples para a coleta de dados, de acordo 

com a concepção de Gil (1989), visto que permaneceremos alheios à comunidade, sendo apenas 

expectadores dos fenômenos, embora levemos em consideração as interferências da presença 

do e no pesquisador no/do espaço. Os registros das observações relacionadas a cada ida a campo 

foram realizados por meio do diário, que permitiu que as anotações fossem feitas durante a 

própria ocorrência dos fenômenos, e, nos casos em que não foi possível fazê-lo, o gravador e 

bloco de notas dos aparelhos eletrônicos (o celular, neste caso) foram utilizados.  

As observações seguiram, inicialmente, um esquema de horários e dias (Quadro 01), 

para permitir a interpretação das diversas formas de atuação dos homens e mulheres em 

momentos distintos do dia e da semana, proporcionando a otimização do tempo de estudo e, 

principalmente, maior aproximação da realidade, para que possamos compreender de que 

maneira as desigualdades se concretizam no espaço geográfico através das heterogêneas 

características do uso e da apropriação do espaço público.  

 

Dia/Turno Manhã Tarde Noite 

Terça 11:30- 12:00  19:30-20:00 

Quarta 11:30-12:00  - 

Quinta 9:30-10:00 12:30-13:00 19:30-20:00 

Sexta - - 17:15 – 18:15 

18:30-19:00* 

Sábado 9:30-10:00* 14:30-15:00* 19:30-20:00* 

Domingo 8:30-9:00* - - 

Quadro 01: Horários de Observação (*ocorria quinzenalmente) 
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Contudo, este esquema não se manteve durante toda a pesquisa, visto que as observações 

começaram a se repetir, então passei a ir apenas duas ou três vezes na semana, em horários 

alternados. Além das observações, foi necessária a realização de entrevistas estruturadas – com 

pequeno grau de estruturação – com as mulheres que usam e se apropriam da praça, a fim de 

traçar seu perfil de atuação naquele espaço. No total, foram realizadas nove entrevistas: oito 

com moradoras, uma com a única vendedora que permitiu a conversa. As entrevistas poderiam 

ter continuado se não percebêssemos que as respostas passaram a ter muitas semelhanças umas 

com as outras, gerando pouco contraste nas análises, mesmo com a diferença no perfil de idade 

e tempo de moradia no bairro.  

Com a vendedora entrevistada, que trabalha na praça, buscamos compreender a 

organização da venda, a estrutura de sua família e, caso partilhasse moradia com homens, o 

papel deles na renda familiar. As questões que nos direcionaram foram:  

 

1. Qual o seu nome e sobrenome? 

2. Você tem quantos anos? 

3. E mora há quanto tempo no bairro? 

4. Normalmente você gasta quanto tempo no deslocamento da casa até a praça? 

5. Tem casa própria? 

6. Tem alguma religião? 

7. Qual o seu grau de escolaridade? 

8. É casada? Mora com quem? 

9. Tem filhos? Quantos? De quais idades? Mora com eles? 

10. O esposo trabalha? Qual a profissão dele? 

11. Você trabalha aqui há quanto tempo? Esse ponto é seu? Mais alguém trabalha aqui? 

12. O que foi que te levou a começar a trabalhar aqui? 

13. E quais os dias e horários de trabalho aqui? São sempre fixos? 

14. Existiu algum tipo de conflito quando você colocou seu ponto aqui? Alguém reclamou?  

15. E você, além do trabalho aqui, trabalha em algum outro lugar? Qual?  

16. Qual era a sua profissão antes de começar a trabalhar aqui na praça? Trabalhava onde? 

Em qual bairro?  

17. Fazia qual trajeto daqui até o trabalho? Gastava quanto tempo? 

18. E sobre as contas da casa, quem arca com a maior parte das despesas? 
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19. Quando você não está trabalhando aqui, costuma fazer o que? 

20. E quando não vem trabalhar, você costuma vir à praça do Alto das Pombas? Para fazer 

o que? Em quais horários normalmente?  

21. Qual a sua experiência com a praça?  

22. Para que você acha que serve essa praça? 

23. Quais são os produtos que você vende aqui? Quem é que vem comprá-los? 

Normalmente compra os produtos onde? 

24. E o transporte, é feito por quem? Como?  

25. Se tiver comida, quem é que faz a comida? Alguém ajuda em alguma parte do trabalho 

aqui?  

26. Quem é que faz as atividades domésticas em sua casa? 

27. Consome coisas vendidas por outras pessoas aqui? 

28. E você conhece praças fora do bairro? Para em alguma praça? Para fazer o que? 

29. Elas são diferentes daqui do Alto das Pombas? Você se sente diferente nelas? 

30. Você acha a praça do Alto das Pombas segura? E o bairro?  

31. Ao seu ver, existe alguma diferença no uso da praça por homens e mulheres? E aqui no 

bar? Por que acredita que isso acontece?  

32. Então, X, o que é o machismo pra você?  Já esteve numa situação de machismo? Acha 

que o machismo interfere no seu dia a dia? Como? Aqui na praça, você já viu alguma 

situação machista? E no bairro? 

33. E o feminismo, o que é? Você é feminista? 

34. Mudando um pouco de assunto, o que é espaço público? Você frequenta espaços 

públicos? Quais? 

35. Hoje em dia você sai do bairro para fazer que? Onde? Quantas vezes na semana? Qual 

o percurso? Para em algum lugar? Para em algum espaço público?  

36. Acha que morar no bairro facilita a sua vida? Por que? 

37. E pra o lazer, costuma ir aonde? 

38. O que é racismo?  

39. Já se sentiu discriminada alguma vez? Já presenciou algum caso de racismo? Interfere 

no dia a dia? Acha que existe racismo aqui no bairro? Pode me contar uns desses casos? 

40.  Conhece o GRUMAP?  

41. Pode me falar um pouco sobre o grupo? Já participou de alguma atividade? Quais? Por 

que não é do grupo?  
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Com as mulheres que usam a praça, tanto como meio de circulação quanto como formas 

de lazer, as entrevistas se deram no sentido de compreender o perfil das mulheres do bairro, a 

fim de saber por onde elas transitam na cidade, qual o grau de escolaridade, se estão 

empregadas, se são casadas, têm filhos, o que pensam sobre o bairro, se têm contato com a 

organização de mulheres e se têm consciência acerca das discriminações sofridas pelo racismo 

e pelo sexismo – que foi tratado como “machismo”, por ser um termo mais comum para a 

população. Muitas questões se repetiram, tanto para as moradoras, quanto para a vendedora, 

como é possível observar na sequência: 

 

1.  Qual o seu nome e sobrenome? 

2. Você tem quantos anos? 

3. E mora há quanto tempo no bairro? 

4. Normalmente você gasta quanto tempo no deslocamento da casa até a praça? 

5. Tem casa própria? 

6. Tem alguma religião? 

7. É casada? Mora com quem? 

8. O/a esposo/a trabalha? 

9.  Quem arca com a maior parte das despesas? 

10. Tem filhos? Quantos? Mora com eles? 

11. Qual o seu grau de escolaridade? 

12. Você trabalha? Qual a sua profissão? Onde? Qual trajeto faz daqui até o trabalho? Gasta 

quanto tempo? 

13. Para em algum lugar fora do trabalho durante o dia?  

14. Você costuma ir à praça do Alto das Pombas? Qual a sua experiência com a praça? Para 

que serve essa praça? 

15. E o que você costuma fazer aqui? O que acha das barracas que ficam aqui? Consome 

coisas vendidas aqui? 

16. Que horários costuma vir? Tem dias na semana específicos? 

17. E você conhece praças fora do bairro? Para em alguma praça? Para fazer o que? 

18. Elas são diferentes daqui do Alto das Pombas?  

19. Você acha a praça do Alto das Pombas segura? E o bairro?  
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20. Nos momentos que passa pela praça, mesmo sem parar, vê alguma diferença no uso da 

praça por homens e mulheres? Por que acredita que isso acontece?  

21. Então, X, o que é o machismo pra você?  Já esteve numa situação de machismo? Acha 

que o machismo interfere no seu dia a dia? Como? Aqui no bairro, você já viu alguma 

situação machista? 

22. E o feminismo, o que é? Você é feminista? 

23. Mudando um pouco de assunto, o que é espaço público? Você frequenta espaços 

públicos? Quais? 

24. Além [de sair para trabalhar], sai do bairro para que? Quantas vezes na semana? Qual o 

percurso? Para em algum lugar? Para em algum espaço público?  

25. E para o lazer, costuma ir aonde? 

26. O que é racismo?  

27. Já se sentiu discriminada alguma vez? Já presenciou algum caso de racismo? Interfere 

no dia a dia? 

28.  Conhece o GRUMAP?  

29. Pode me falar um pouco sobre o grupo? Já participou de alguma atividade? Quais? Por 

que não é do grupo?  

 

As entrevistas foram realizadas, majoritariamente, na praça. Essa era uma forma tanto 

de ocupar a praça, como de levar as mulheres a pensar com maior proximidade sobre aquele 

espaço. Para isso, foi necessária a marcação prévia do encontro, num horário que fosse 

conveniente para as entrevistadas. As entrevistas duraram entre quinze e quarenta e cinco 

minutos. Apenas duas delas foram realizadas fora da praça, porque as mulheres não poderiam 

sair de seu lugar de trabalho e/ou de sua casa. Para o registro, foi utilizado o gravador do celular, 

e todas elas foram transcritas logo após a entrevistas, a fim de não perder detalhes que pudessem 

ser confundidos pela gravação.  

Durante o delineamento da pesquisa, nos demos conta da importância do Grupo de 

Mulheres do Alto das Pombas (GRUMAP), que se reúne semanalmente no bairro, a fim de 

debater algumas questões gerais. Inicialmente a perspectiva era de acompanhar as reuniões do 

grupo, para viabilizar a realização de Grupos Focais, que teria como temas centrais o uso e a 

apropriação do espaço público do bairro por mulheres e homens; o papel das mulheres no bairro, 

tanto das que compõem o GRUMAP, quanto das que atuam de outras formas; o uso da praça 
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pelo grupo e; as principais reivindicações do grupo. Contudo, a participação se deu de forma 

tão contínua, que hoje faço parte do grupo como membro, o que, de alguma maneira, pode 

interferir no resultado desta pesquisa. Por outro lado, é uma forma de dar um retorno à 

população do bairro, visto que o material resultante dificilmente alcançará as mulheres do Alto 

das Pombas de outro modo. Durante o tempo da pesquisa, conseguimos realizar dois grupos 

focais que trouxeram elementos importantes para o trabalho. 

Os Grupos Focais, de acordo com Ressel et al. (2008), são grupos de discussão que 

dialogam sobre um tema específico, à medida que os participantes recebem estímulos para o 

debate, sendo uma técnica que facilita a formação de ideias novas, permitindo ao pesquisador 

explorar a forma como os fatos são articulados e confrontados por meio da interação grupal. 

Essa técnica pode ser comparada à entrevista focalizada, que, segundo Gil (1989), permite ao 

entrevistado falar livremente sobre determinado tema, sendo bastante utilizada com grupos de 

pessoas que passaram por uma experiência específica. Neste caso, cabe ao entrevistador manter 

o debate focado no tema original. 

A proposta do Grupo Focal 1 foi pensar o sistema de exploração/opressão através do 

imaginário e da memória das mulheres. Para tal, utilizei algumas imagens, recortes de jornal e 

iconográficos do IPEA de 2009, que seguem abaixo. Primeiro, apenas a Figura 01, em seguida 

introduzi a Figura 02. Posteriormente, entreguei às mulheres as Figuras 03, 04, 05 e 06. Por 

fim, foram entregues os Iconográficos do IPEA (2009): Figuras 07, 08, 09 e 10. O tempo entre 

uma “etapa” e outra era delimitado pela finalização das falas de todas as mulheres, conforme 

combinado previamente. Meu papel era apenas o de entregar as figuras, sem interferir nas 

opiniões e discussões geradas. 
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Figura 1: Quadro de Lucilio de Albuquerque. Mãe Preta, 1912. Extraída do blog: 

<http://populacaonegraesaude.blogspot.com.br> 

 

 

Figura 2: Globeleza. Extraída do site: <http://azmina.com.br> 

 

 

 

Figura 3: Notícia extraída do site: <https://noticias.r7.com> 
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Figura 4: Notícia extraída do site <pioneiro.clicrbs.com.br> 

 

 

Figura 5: Notícia extraída do site: http://www.gazetadopovo.com.br 

 

 

 

Figura 6: Notícia extraída do site: http://g1.globo.com 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/
http://g1.globo.com/
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Figura 7: Iconográfico do IPEA (2009) 

 

Figura 8: Iconográfico do IPEA (2009) 
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Figura 9: Iconográfico do IPEA (2009) 

 

 

Figura 10: Iconográfico do IPEA (2009) 
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O Grupo Focal 1 foi realizado na sede do GRUMAP na presença de oito mulheres, tendo 

a duração de duas horas e quinze minutos. Uma delas tinha se apresentado ao grupo naquele 

dia (04 de outubro de 2017). O Grupo Focal 2, que foi um pouco limitado por conta do tempo 

de reunião das mulheres, se iniciou na praça no dia 29 de novembro de 2017, onde pedi que 

elas observassem por dez minutos tudo que fosse possível. Em seguida fomos à sede, onde 

começamos a conversa. Não utilizei nenhum recurso concreto, mas o questionamento às 

mulheres: o que é a praça? o que vocês veem na praça? A partir disso elas relataram suas 

memórias e sensações acerca do espaço.  

A análise das entrevistas e dos resultados do Grupo Focal e observações foram feitos 

conjuntamente, buscando perceber as convergências e contradições das falas e construir um 

arcabouço teórico o mais próximo possível da realidade vivida ali. Como resultado das 

entrevistas e dos grupos focais, construí um quadro de caracterização das mulheres que 

participaram diretamente desta pesquisa, a fim de facilitar a leitura e compreensão das falas 

aqui citadas. 

 

Nome Idade Quem é? 

Cristiane Cruz 42 anos Moradora do bairro há 41 

anos – Entrevistada; 

Deni 43 anos Moradora do bairro há 7 

anos, é dona do bar da praça 

– Entrevistada; 

Iana 29 anos Moradora do bairro há 20 

anos – Entrevistada; 

Josiene Santos 36 anos Moradora do bairro há 15 

anos – Entrevistada; 

Julliane Freitas 24 anos Moradora do bairro há, 

aproximadamente, 2 anos – 

Entrevistada; 

Leidiane 31 anos Moradora do bairro há 17 

anos – Entrevistada; 

Naiara Aguilera 27 anos Moradora do bairro há 8 

anos – Entrevistada; 

Rita de Cássia 57 anos Nascida no bairro, onde 

morou até 2016, quando se 

mudou para a Ondina; Uma 

das fundadoras do 

GRUMAP; Participou dos 

Grupos Focais 1 e 2 e foi 

entrevistada; 
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Rosângela Santiago 40 anos Nascida no bairro – 

Entrevistada; 

Sônia 38 anos Nascida no bairro – 

Entrevistada; 

Juliana Cristina 28 anos Mora na Graça; Constrói o 

GRUMAP – Participou dos 

Grupos Focais 1 e 2; 

Manoela Barbosa 35 anos Moradora do bairro; 

Participa de ações do 

GRUMAP – Participou do 

Grupo Focal 1; 

Luciana Melo 33 anos Moradora do bairro; 

Constrói o GRUMAP – 

Participou dos Grupos 

Focais 1 e 2; 

Tarsila Moreno 26 anos Moradora de Brotas; 

Constrói o GRUMAP – 

Participou do Grupo Focal 

1; 

Luzia 34 anos Moradora do bairro; 

Constrói o GRUMAP – 

Participou do Grupo Focal 

1; 

Lolinha 84 anos Nascida no bairro, onde 

ainda mora; É uma das 

fundadoras do GRUMAP – 

Participou dos Grupos 

Focais 1 e 2; 

Francisca 34 anos Moradora do bairro; 

Constrói o GRUMAP – 

Participou dos Grupos 

Focais 1 e 2; 

Quadro 02: Caracterização das mulheres que participaram da pesquisa 

 

Além dessas técnicas e procedimentos, que envolveram o contato presencial com a área 

de estudo, pesquisei dados socioeconômicos em sites de confiabilidade teórica e instituições 

como o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), diferenciados por sexo, raça, faixa etária, escolaridade etc. Para dados 

relacionados ao bairro, tivemos como principal fonte os dados a CONDER (Companhia de 

Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia). Os dados sobre violência contra as mulheres 

foram obtidos, principalmente, através do Mapa de Violência contra a Mulher, lançado pela 

FLACSO, e no IPEA, assim como os índices relacionados à população negra. Além destes, o 
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relatório da OXFAM Brasil de 2017 foi de suma importância para acessar os dados mais gerais 

sobre economia e escolaridade da população brasileira. 

 O levantamento bibliográfico sobre os temas que direcionam a pesquisa também foi 

necessário, e balizar quais seriam os mais apropriados para a discussão proposta foi um grande 

desafio, visto que a quantidade de textos relacionados ao debate de gênero, raça e classe é 

imensurável, ainda que não estejam, na maioria das vezes, no campo da geografia. 

É importante ressaltar que, além de moradora do bairro, sou uma mulher lésbica negra, 

de vinte e quatro anos, que vem há algum tempo se preocupando com as questões sexistas e 

raciais, sobretudo por sentir cotidianamente as violências inerentes a estas opressões. Desse 

modo, a fala construída aqui parte deste lugar. A pesquisa não está isolada da minha realidade, 

ao contrário, ela compõe uma parte do que vivo diariamente no bairro e nas cidades de Salvador 

e Camaçari (onde nasci). 

 

1.3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A proposta deste estudo, conforme apresentado, é compreender como se espacializam as 

relações sociais de classe, raça e sexo no espaço público de um bairro popular, a partir de seus 

usos e apropriações, levando-se em consideração o conceito de consubstancialidade para 

melhor visualizá-los. Para isso, será necessário abordar alguns temas fundamentais para nos 

alicerçarmos diante do que virá a ser construído a partir do material e do concreto. Desta forma, 

apresentaremos algumas das autoras e dos autores que estarão presentes no decorrer do estudo, 

e seus respectivos temas e abordagens. 

 

1.3.1  Classe Social, Exploração e Opressões 

 

O contato com a leitura de Karl Marx é fundamental para melhor apreensão do conceito 

de classe social, porém, devido à densidade desse estudo e à necessidade de compreendê-lo na 

contemporaneidade, optamos também por outros autores que o desenvolvem a partir da 

perspectiva marxista. Dentre estes, está David Harvey, com sua concepção de classe através 

das forças primárias, residuais e derivativas. Não se pretende, aqui, desenvolver profundamente 
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o conceito, mas compreendê-lo para melhor interpretar a realidade e a reprodução das relações 

sociais. 

Quanto às relações de exploração-opressão, vale diferenciá-las, mesmo que brevemente. 

A exploração é analisada nesta pesquisa como a apropriação do fruto do trabalho coletivo por 

uma minoria, que, em alguns contextos, pode ser chamado de excedente, tendo alcançado 

formas bastante diversas ao longo do desenvolvimento da sociedade e sendo, muitas vezes, 

naturalizada. A opressão, por outro lado, pode ser vista pela ótica da transformação das 

diferenças em desigualdades para submeter determinado grupo (ou alguém) a algum tipo de 

desvantagem (MARIANO; AYRES, 2013). Essa desvantagem é dada na relação com a própria 

exploração, já que compreendemos que ambas se reproduzem e se auxiliam mutuamente. 

A dimensão da exploração no Brasil, desde o início, foi marcada pela relação com a 

opressão, tanto das populações indígenas, quanto da população negra. Ao fazermos uma análise 

em escala mundial do período, notaremos a importância da colonização das Américas para a 

acumulação primitiva do capital, que, para Karl Marx (2013, p. 785-786), “é uma acumulação 

que não é resultado do modo de produção capitalista, mas seu ponto de partida”, e recebe o 

nome de “primitiva” por constituir “a pré-história do capital e do modo de produção que lhe 

corresponde”; sendo assim, construiu as bases para a composição deste modo de produção, que 

se fundamenta na separação entre os trabalhadores e os meios de produção, dando continuidade 

a uma história assentada na luta de classes. A compreensão desses aspectos é necessária para 

pensarmos a atualidade, além de ser uma das bases para o entendimento sobre o racismo no 

país, já que os espaços hoje construídos são, de algum modo, interceptados pelas relações 

sociais produzidas no passado. 

Desta forma, consideramos importante compreender os ciclos de opressão sob a ótica 

da exploração, da divisão de classes e da teoria marxista, pois, embora os escritos de Marx 

apresentem diversos limites acerca, principalmente, das questões raciais e de gênero, são eles 

que ainda nos dão fundamento para uma discussão teórica qualificada acerca do modo de 

produção em voga. 

 

1.3.2 Raça e Racismo 
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A questão racial é um tema frequente nos debates sociológicos e históricos, mas pouco 

presente na Geografia. Por isso, o desafio de tratá-la como um dos centros do estudo nessa 

disciplina envolve balizar o conceito e autores que possam nos trazer contribuições para esse 

estudo. Para entender o racismo, o conceito de ‘raça’ é indispensável, visto que é a partir dessa 

concepção que ele se desenvolve e se reestrutura. Em nota, Ianni (1966) indica que 

 

raça é uma categoria social constituída pela integração de um conjunto de 

avaliações produzidas socialmente, em que as pessoas ou grupos – devido às 

posições reais ou imaginárias que ocupam no sistema social – se consideram 

como pertencentes a “raças” diversas. Nesse sentido, a categoria se elabora a 

partir de certas condições sociais de existência de grupos em interação e dos 

seus produtos sociais, passando a interferir ativamente nas auto-avaliações 

recíprocas, permeando as suas relações de aproximação e afastamento. (p. 47) 

 

Desta forma, podemos afirmar que, mesmo que seja negada a existência dessa opressão, 

o racismo está presente enquanto fator estruturante das relações sociais, tanto como ideologia 

quanto como prática cotidiana, num processo de reprodução contínua e dialética, se 

apresentando através de estereótipos, segregações, encarceramentos e barreiras que atuam na 

limitação dos espaços, que, pelas raças subalternizadas, possam ser ocupados. Nesse ínterim, 

Munanga (2004) nos auxilia ao afirmar que 

 

O racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas 

pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico 

e o cultural. O racista cria a raça no sentido sociológico, ou seja, a raça no 

imaginário do racista não é exclusivamente um grupo definido pelos traços 

físicos. A raça na cabeça dele é um grupo social com traços culturais, 

linguísticos, religiosos, etc. que ele considera naturalmente inferiores ao grupo 

ao qual ele pertence. (2004, p. 22) 

 

Embora o conceito de “etnia” muitas vezes seja substituído pelo de “raça” em estudos 

que envolvem o racismo, utilizaremos este último por compreendermos a importância política 

do termo. Ainda de acordo com Munanga (2004 apud Garcia, 2009, p. 78), a substituição de 

‘raça’ por ‘etnia’ “não muda em nada a realidade do racismo, pois não destrói a relação 

hierarquizada entre culturas diferentes, que é um dos componentes do racismo”, afirmando 

também que essa troca, por algumas pessoas, expressa a necessidade de serem politicamente 

corretos. Dito isso, compreendemos o papel que o conceito de raça exerce tanto para os estudos 
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científicos quanto para os movimentos sociais, por ser o definidor de uma opressão que continua 

se estabelecendo, mesmo com todas as lutas e conquistas alcançadas. 

Por outro lado, é válido compreendermos as relações raciais a partir da lógica da 

sociedade de classes, entendendo como o racismo é e foi, historicamente, um instrumento de 

opressão, e como ele se desenvolveu ao longo do tempo, no desenrolar de teorias, através de 

disfarces que levavam a sua invisibilidade inclusive nos estudos geográficos. As relações raciais 

se desenvolvem por meio das relações de poder e, segundo Ianni:  

 

A ideologia racial do negro, por seu lado, fundada na relação de inferioridade 

em face do branco, que detém presumivelmente o poder, exprime uma 

consciência de submissão. Nela o negro se imagina, em especial, a partir dos 

termos em que é concebido pelo branco. Nesse sentido, a alienação do negro 

é mais acentuada, pois que ele se vê a partir das abstrações falsas engendradas 

na mente do branco. É por isso que as tentativas de auto-redefinição do negro 

são muitas vezes malogradas, utópicas. Como ele parte de um fundamento 

errôneo, das coordenadas oferecidas pela consciência de dominação do 

branco, o negro jamais pode conceber-se corretamente. A não ser que ele 

abandone as premissas de que parte – quando procura branquear-se ou realizar 

os atributos superiores afirmados pelo branco – a sua luta será sempre uma 

sucessão de frustrações sem saída. Para que ele ultrapasse as barreiras estreitas 

em que é colocado, nesse processo de mistificação das consciências, é preciso 

restabelecer as bases do problema, partindo dos fundamentos reais da 

produção da consciência. Nesses termos, o negro deverá ver-se, antes de tudo, 

a partir da posição social que ocupa no sistema social e de como a sua 

negritude foi gerada com o sistema de classes, em que se produziu sua 

consciência. (IANNI, 1966, p. 52-53) 

 

No processo de construção teórica deste tema refletimos também a partir da teoria de Frantz 

Fanon, em seu livro “Pele Negra, Máscaras Brancas”, que nos traz uma análise do racismo 

numa perspectiva estrutural, assim como Clovis Moura, que desenvolve o conceito de racismo 

em relação com as classes. Neusa dos Santos Souza, com o livro “Tornar-se negro” também é 

uma referência importante, por trabalhar com a população negra que ascendeu socialmente e 

seus relatos históricos. Buscaremos ainda o aporte teórico em outras autoras, como Ângela 

Davis, para pensarmos as mulheres negras, e Antônia dos Santos Garcia, que, tanto na sua 

dissertação, quanto em sua tese, trabalha com a questão racial, de gênero e de classe. 

 

1.3.3 Sexo, Gênero e Patriarcado 

 



31 
 

 
 

Para trabalharmos estes conceitos, as principais autoras estudadas serão Heleieth 

Saffioti, que constrói um conceito do patriarcado enquanto sistema hierárquico que envolve a 

dominação-exploração das mulheres pelos homens, que se expressa tanto no controle da 

sexualidade feminina e na sua capacidade reprodutiva, como mais explicitamente na 

discriminação salarial das trabalhadoras. É importante ressaltar, inclusive, a importância de 

Friedrich Engels para este estudo, com o seu livro “A origem da família, da propriedade privada 

e do Estado”, que deu ênfase às pesquisas sobre a questão da mulher e a divisão sexual do 

trabalho, embora ele naturalize alguns aspectos da exploração, fazendo, por vezes, uma análise 

patriarcal do patriarcado. 

Junto ao conceito de patriarcado, Saffioti (2011) desenvolve o conceito de “relação 

patriarcal de gênero”, para ela, a opção por esse uso ao invés exclusivamente de “gênero”, 

ocorre porque “gênero não implica, necessariamente, desigualdade ou poder nem aponta a parte 

oprimida” (p.112), tornando-o mais palatável academicamente em relação ao termo 

“patriarcado”, e indicando apenas uma diferença entre os sexos. Como o que objetivamos é 

compreender como se dão as opressões, a análise das desigualdades é fundamental, porém, 

acrescentamos aqui a importância de reafirmar o conceito do ‘sexo’ como categoria social, uma 

vez que este foi substituído por ‘gênero’, teoricamente, por apresentar uma visão estritamente 

biológica; porém, 

 

se por um lado o conceito de gênero colaborou para a ruptura com o 

naturalismo ao enfatizar a construção social das mulheres e dos homens, por 

outro, contribuiu para a biologização do conceito de sexo, o que leva ao risco 

de deixar de fora a análise social e histórica dos corpos sexuados. Ou seja, 

essa dicotomia sexo/gênero pode levar à naturalização do sexo, não o 

concebendo, também, como construção social e histórica.  (CISNE, 2014b, p. 

139) 

 

 Para a análise da relação privado-público na interpretação dos diferentes usos e 

apropriações do espaço público, será necessário compreender a forma como as mulheres são 

apropriadas dentro do sistema patriarcal. Para tal, nos apoiaremos nas reflexões de Colette 

Guillaumin (2014), que indica que as mulheres são consideradas um bem comum, sendo a 

apropriação a natureza específica de sua opressão, que ocorre de duas formas: material e 

ideologicamente. A primeira, pela relação de poder, e a segunda, através da ideia de natureza, 

que afirma que as mulheres são mais naturais que os homens. A apropriação concreta se 

expressa das seguintes formas: a) a apropriação do tempo, já que o trabalho das mulheres está 
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a disposição sem contrapartida contratual; b) a apropriação dos produtos do corpo, já que os 

homens se apropriam tanto do corpo em si, quanto do que ele produz: filhos, leite, cabelos etc.; 

c) a obrigação sexual, visto que o que se considera essencial da relação entre um homem e uma 

mulher é o uso físico, que se expressa sob sua forma mais reduzida: o uso sexual e; d) o encargo 

físico dos membros do grupo, uma vez que a apropriada é encarregada de cuidar do corpo do 

homem em questão e dos corpos que a ele pertencem ou dependem (filhos, enfermos, 

deficientes). Neste contexto, podemos expor ainda que 

 

A apropriação física nas relações de sexo compreende o açambarcamento da 

força de trabalho, e é através da forma assumida por esse açambarcamento que 

se pode discernir que se trata de uma apropriação material do corpo; mas ela 

se distingue por certo número de características, dentre as quais, a essencial, 

compartilhada com a escravidão, é que não existe nessa relação nenhum tipo 

de mensuração do açambarcamento da força de trabalho: esta última, contida 

no interior dos limites característicos que um corpo individual material 

representa, é tomado em bloco, sem medição. O corpo é um reservatório de 

força de trabalho, e é, enquanto tal, que ele é apropriado. Não é a força de 

trabalho, distinta de seu suporte/produtor, na medida em que pode ser 

mensurada em “quantidades” (de tempo, de dinheiro, de tarefas), que é 

açambarcada, mas a sua origem: a máquina de força de trabalho. 

(GUILLAUMIN, 2014, p. 33 – grifo da autora)  

 

Ao longo da história foi construída tanto uma imagem do que é ser homem ou mulher 

na sociedade, quanto uma hierarquia entre eles, e ambos estão presentes nas diversas esferas 

sociais, tal qual o racismo e a desigualdade, além de serem reforçados e reificados a todo 

momento, ainda que exista uma pluralidade de formas de resistência a eles. Através das 

expressões das mulheres e dos homens no espaço público podemos assimilar como se 

estruturam essas relações. 

 Carole Pateman (1993) nos dá um suporte singular para a compreensão do patriarcado 

e das dinâmicas entre os espaços públicos e privados ao discutir o contrato sexual, reiterando 

que 

 

O patriarcado parece não ser, então, relevante para o mundo público. Ao 

contrário, o direito patriarcal propaga-se por toda a sociedade civil. O contrato 

de trabalho e o que chamarei de contrato de prostituição, ambos integrantes 

do mercado capitalista público, sustentam o direito dos homens tão 

firmemente quanto o contrato matrimonial. As duas esferas da sociedade civil 

são separáveis e inseparáveis ao mesmo tempo. O domínio do público não 

pode ser totalmente compreendido sem a esfera privada e, do mesmo modo, o 
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sentido do contrato original é desvirtuado sem as duas metades 

interdependentes da história. A liberdade civil depende do direito patriarcal. 

(1993, p. 18-19) 

 

Desta maneira, levamos em consideração o conceito de patriarcado desenvolvido por 

estas autoras a fim de compreendermos a opressão vivida pelas mulheres na atualidade, 

tentando, ao máximo, construir um diálogo entre os conceitos assumidos e as observações em 

campo. 

 

1.3.4 Consubstancialidade 

 

O conceito de consubstancialidade envolve a necessidade de utilização das categorias classe 

social, sexo e raça a partir da noção de coexistência, coprodução e co-reprodução para a 

compreensão das relações sociais. Embora em alguns momentos uma categoria ou outra esteja 

em maior evidência nos estudos analíticos, segundo as autoras que defendem o conceito, é 

impossível separá-las no sentido material, tendo em vista que elas ocorrem simultaneamente.  

Nessa mesma perspectiva, podemos falar também do conceito de “Imbricação de Gênero, 

Classe e Raça”, como propõe Antônia dos Santos Garcia (2006), montando, inclusive, um 

esquema de interseção entre os três. Nesse caso, é como se houvesse uma intersecção entre as 

três categorias. Sua análise é fortemente assentada nas teorias de Heleieth Saffioti, que conflui 

com outros estudos feministas da América Latina, buscando uma compreensão das relações a 

partir de um “nó” que as unem. Compreendemos que, na prática, não existem diferenças entre 

o então proposto e o que almejamos executar metodologicamente, porém, a utilização de um 

termo que balize e traduza os fundamentos deste estudo faz-se necessário tanto científica, 

quanto politicamente, por isso a defesa de seu uso.  

A opção pelo conceito de ‘consubstancialidade’, ao invés de ‘interseccionalidade’, que 

muito tem se difundido em meio aos estudos que envolvem gênero e raça atualmente, ocorre 

porque este último sugere a intersecção de duas ou mais categorias sociais para a análise da 

realidade, sem fixar, necessariamente, estas três (classe social, raça e sexo), por nós concebidas 

enquanto a base das relações de exploração/opressão na sociedade capitalista, além de dar a 

outras categorias, como geração e religião, o mesmo “peso” que as demais. 
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Para trabalhar este conceito, além das autoras supracitadas, utilizamos como base a obra de 

quem o desenvolveu inicialmente, Danielle Kergoat, além de autoras do feminismo 

materialista, como Colette Guillaumin, no livro “O Patriarcado Desvendado”, que reúne os 

textos fundamentais para a construção do conceito. Além delas, foi importante consultar Mirla 

Cisne, tanto no seu livro “Feminismo e Consciência de Classe no Brasil”, de 2014, como em 

textos produzidos pela autora que dissertam especificamente sobre o tema, e por Jules Falquet, 

que nos auxilia também nessa compreensão.  

 

1.3.5 Espaço Público  

 

Para trabalharmos com o conceito de “espaço público”, revisitaremos autores como Angelo 

Serpa, principalmente no livro “O espaço público na cidade contemporânea”, que o desenvolve, 

e nos dá as bases para a compreensão desses espaços em Salvador, além de textos que compõem 

outros livros e que tratam do tema em especial. Neste livro, o autor nos leva a compreender os 

espaços públicos não como espaços de usos coletivos, mas como espaços de efetivação da ação 

política. O espaço público é o outro do privado, podendo ser acessado por todos, inclusive pelo 

Estado. É um espaço que difere do seio familiar, como a casa, mas que interage dialeticamente 

com ele, uma vez que as atitudes tomadas no ambiente doméstico interferem diretamente na 

constituição do segundo, gerando um movimento dialético. É no espaço público que se realiza 

(ou não) a esfera pública e é através dele que buscamos, neste trabalho, compreender as 

desigualdades no que se refere a sexo, raça e classe. 

Esse espaço público, que é, por si só, um espaço político, precisa ser pensado também como 

conteúdo – embora precise se concretizar espacialmente – para não chegarmos a uma análise 

superficial e pouco crítica desses espaços. Tanto o estudo do conteúdo, quanto o estudo das 

formas, de modo isolado, pode nos trazer problemas, visto que ambos precisam se relacionar 

dialeticamente nesse processo de construção. É importante ressaltar também que a construção 

dos espaços públicos parte da materialidade, o que não significa, necessariamente, do concreto, 

mas das relações sociais e de suas respectivas dinâmicas. Caminhar no sentido oposto é, 

conscientemente, compactuar com as estratégias de despolitização da sociedade, e, 

principalmente, da população periférica, negra e feminina.  
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1.3.6 Espaços Urbanos: Segregação Socioespacial e Periferização 

 

A concepção de segregação é bastante complexa e muito bem desenvolvida por alguns 

autores no Brasil. Para compreendê-la melhor, utilizaremos a literatura de Roberto Lobato 

Corrêa, que desenvolve o conceito a partir do olhar de diversos autores, explicando a segregação 

residencial em relação com as classes sociais, além de demonstrar suas formas de 

espacialização. Para Corrêa (2016), a segregação residencial é um processo no qual as classes 

sociais e suas frações são o conteúdo essencial, mas não exclusivo das áreas segregadas, 

estando, então, intrinsecamente vinculada às classes sociais em seus espaços de reprodução e 

existência.  

 Como o bairro em questão está numa área central, será interessante analisarmos Maria 

Encarnação Beltrão Sposito, que desenvolve o conceito de segregação socioespacial junto ao 

de centralidade urbana. Sobre segregação, ela afirma que o conceito é multidimensional, e o 

desenvolve a partir de alguns pontos: primeiro, que “nem todas as formas de diferenciação e 

desigualdades são, necessariamente, formas de segregação”; segundo, que existem diversas 

formas de adjetiva-lo; terceiro, que “a segregação é sempre de natureza espacial; quarto, que 

ela “é, na essência, um processo”; quinto, que “a segregação se estabelece, sempre, como uma 

mescla de condicionantes e expressões objetivas e subjetivas; e, por fim, que “a segregação 

vincula-se aos sujeitos sociais”. (SPOSITO, 2016, p. 64-67)  

 

1.3.7 Bairro, Lugar, Território e Territorialidade 

 

Para estudar o bairro, temos como suporte as categorias “Estrutura”, “Processo”, “Função” 

e “Forma”, desenvolvidas por Milton Santos, além do conceito desenvolvido por Angelo Serpa 

no livro “Cidade Popular”. Contudo, empreendemos um diálogo entre este autor e as noções de 

território trabalhadas por Claude Raffestin, para melhor estruturar as nossas ideias. Além de 

Raffestin, nos apoiaremos no debate feito também por Serpa sobre lugar e território; sobre 

territorialidade, utilizaremos Sack para compreendermos as relações de apropriação na praça.  
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2. O ESPAÇO PÚBLICO NA ESCALA DO BAIRRO DO ALTO DAS POMBAS 

2.1 O BAIRRO E A PRAÇA: UMA REFLEXÃO SOBRE OS ESPAÇOS PÚBLICOS 

 

A concepção de bairro para a Geografia compreende, em primeira instância, a noção de 

espaço geográfico, uma vez que é a partir da produção deste que se constituem as outras 

categorias geográficas, como região, território ou lugar. A definição de uma categoria em 

recortes concretos, como é o caso de um bairro, precisa ser minuciosa e permitir que, mesmo 

sem a visualização do espaço, ela seja compreendida. Contudo, se por um lado esse 

detalhamento e essa categorização se mostram trabalhosos, por outro, o recorte de uma área é 

necessário para que façamos um estudo mais conciso. Nesse ínterim, a escolha do bairro Alto 

das Pombas para esta atividade se deu por conta de observações prévias feitas por mim, 

moradora do bairro há um ano, que se dispuseram em questionamentos diversos acerca desses 

espaços considerados públicos, presumindo que este delineamento seria suficiente para 

compreender a materialização dos sistemas de exploração/opressão por classe, raça e sexo. 

Desta forma, Serpa (2011) defende o bairro a partir da categoria “lugar”. Para ele, 

  

priorizar o bairro como recorte espacial para os estudos de geografia urbana 

significa, sobretudo, tratá-lo como lugar da experiência e da ação, como 

espaço vivido e sentido. Entender o bairro como “lugar” implica em vê-lo 

como um sistema de relações singular, já que o lugar é mais que a soma de 

objetos ou uma localização (RELPH, 1979) e exprime a experiência e o 

envolvimento com o mundo; o lugar é sempre identitário, relacional e 

histórico (AUGÉ, 1994); ele é existencial, fonte de autoconhecimento e 

responsabilidade social. (p. 11) 

 

Embora possamos notar no bairro estes elementos – a experiência, a vivência, o sentir –

, que se constituem também pela maior proximidade nas relações interpessoais, sobretudo em 

bairros populares, possibilitando a sensação de pertencimento, do “sentir-se em casa”, acredito 

que defini-lo como lugar, apenas, seja insuficiente para uma compreensão da totalidade, tendo 

em vista que as relações entre os bairros e, consequentemente, entre os seus moradores, 

perpassam também as relações de poder, sejam elas dos indivíduos ou da mediação das 

instâncias sociais para com estes espaços. 
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Para além disso, se analisarmos a cidade como um todo ou, em primeiro passo, a relação 

entre bairros vizinhos, como é o caso do Calabar e do Alto das Pombas, é notável que as 

características extrapolam essas duas primeiras noções. As ações realizadas em cada um se dão 

dentro das suas respectivas delimitações, o que não significa que não interajam, troquem e criem 

dinâmicas entre si, mas que os limites espaciais entre eles influenciam e, de algum modo, 

determinam os limites de suas práticas. Este processo os direciona à noção de território. A base 

policial, que está alocada no Calabar, embora seja também do Alto das Pombas, é vista de forma 

diferente pelos moradores, como relatam os próprios trabalhadores (policiais) da base, 

indicando que por vezes os moradores do Alto das Pombas não se utilizam destes serviços, por 

ser uma base do Calabar. Como isso não pode ser visto pela ótica das relações de poder? A 

construção de limites entre os espaços cria, consequentemente, barreiras que se revertem, em 

maior ou menor grau, em expressões de poder. Segundo Raffestin (1993), 

 

evidentemente, o território se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma 

produção, a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as relações 

que envolve, se inscreve num campo de poder. Produzir uma representação do 

espaço já é uma apropriação, uma empresa, um controle portanto, mesmo se 

isso permanece nos limites de um conhecimento. Qualquer projeto no espaço 

que é expresso por uma representação revela a imagem desejada de um 

território, de um local de relações. (p.144) 

 

As delimitações dos bairros são permeadas por intencionalidades e constroem territórios 

nas cidades. A sua representação se dá tanto por meio de órgãos institucionais que a fazem e 

divulgam, como é o caso da delimitação feita por CIAGS/UFBA, SEMA(2010), como pelo 

imaginário da população que, ao longo do tempo, cria limites entre um bairro e outro. É comum 

que os moradores reafirmem os limites entre os bairros por um ponto de referência, uma forma, 

uma rua. Não seriam estas, maneiras de constituição e reconstituição de um território? Se 

pensarmos, por exemplo, no tráfico de drogas, notaremos que a delimitação dos bairros são 

limites fundamentais para a demarcação dos seus espaços e das suas atuações. Contudo, a 

reafirmação destes limites perpassa a produção do lugar, visto que mesmo a relação com o 

tráfico de drogas – que, aparentemente, é apenas conflituosa – pode compor a sensação de 

pertencimento no/do espaço, como é o caso das facções.  

Com esta leitura, não nego a importância da compreensão dos fatores elencados por 

Serpa, inclusive metodologicamente, tendo em vista que eles estão presentes nos discursos dos 
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moradores. Juliane Freitas, moradora do bairro, em entrevista, conta, por exemplo, que, ao 

entrar na rua, se sente segura:  

 

Eu costumo comparar isso aqui com o interior, essa rua (a rua principal) com 

o interior, porque eu volto dez e poucas da faculdade e tô vendo na rua um 

monte de gente que eu conheço. Eu posso não falar com a pessoa, mas sei que 

a pessoa mora ali e a pessoa sabe que eu moro aqui, entendeu? Isso traz 

segurança pra gente, principalmente pra gente menina, quando a gente desce 

na Caetano, é “o cu no ponto”, mas quando você chega aqui na rua é muito de 

boa. Eu gosto dessa sensação porque antes eu morava lá na Caetano, perto de 

Arquitetura, aí você imagine quando eu voltava da faculdade. E eu voltava 

cedo, umas sete horas, e já tava tudo deserto ali. (Juliane Freitas, 24 anos, 

moradora no bairro há 2 anos – parêntese meu) 

 

Isso nos leva a pensar o bairro também como lugar, permitindo que o consideremos, a 

um só tempo, como “lugar” e como “território”, sem gerar contradições nem anulações de um 

pelo outro. De acordo com Serpa (2017),  

 

O território é a diferença fragmentada, “estilhaçada”; o lugar, a diferença que 

“negocia” escalas com os meios de que dispõe (para, no caminho, juntar os 

“estilhaços”). Se o lugar tende à universalidade, o território tende à 

particularidade. Transitar entre lugar e território significa finalmente negociar 

o singular e o universal, buscar superar o particular em direção ao universal, 

dialeticamente.  (p. 591) 

 

Para ele, a transformação de um lugar em um território, ou de um território em um lugar 

pode ser feita por meio das experiências geográficas do “ser-no-mundo”, se revelando através 

da ocupação e da habitação no/do mundo, “do apropriar-se do espaço, produzindo espaço”. No 

caso do bairro, a maneira como os “agentes/sujeitos/grupos/indivíduos/classes” se relacionam 

é que vai definir o diálogo entre estas duas categorias. Ao pensarmos na apropriação dos 

espaços, nas relações de poder e nos limites invisíveis construídos, somos direcionadas ao 

bairro enquanto território, mas se analisarmos a familiaridade, o pertencimento e as identidades, 

seguimos o caminho do bairro enquanto lugar. Serpa (2017) ainda nos auxilia nesse contexto, 

ao relatar que 

 

poderíamos afirmar que território tem a ver com posse e domínio, lugar tem a 

ver com amor, compromisso e senso de responsabilidade. Temos ciúmes do 

lugar e defendemos por meio de limites e fronteiras o território. Defendemos 
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o território contra outros territórios; já o lugar não se defende, ele sobrevive 

pela abertura, pela interconexão em rede, tecendo uma intersubjetividade, que, 

dialeticamente, supera a posse e a autodefesa pelo abrir-se para o mundo em 

diferentes escalas espaço-temporais. (p. 590) 

 

Para o Estado, os bairros são territórios, sobretudo quando notamos as estratégias de 

delimitação utilizadas. Para o tráfico de drogas, o bairro é território, na medida em que eles 

reforçam o seu poder no limite estabelecido pelo bairro. No caso das relações de vizinhança, de 

amizade e das redes de solidariedade que se estabelecem, o bairro é lugar. Para as crianças que 

brincam na rua, o bairro é lugar. Para as pessoas que usam a praça do bairro como espaço de 

encontro, pode ser lugar ou território, a depender de suas estratégias de uso e apropriação. 

Quando pensamos na segregação socioespacial legitimada pelos limites do bairro, ele volta a 

ser território. A noção de fragmentação e articulação defendida por Corrêa (2016) nos auxilia 

nessa concepção, sobretudo pela dialética envolvida nestes processos segregacionistas. 

De acordo com Raffestin (1993), a apropriação de um espaço, seja ela de forma concreta 

ou abstrata, o territorializa. Para ele, “o território é um espaço onde se projetou um trabalho, 

seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder.” 

Segundo ele, “o território é a prisão que os homens constroem para si”. (p.144). Bairro é 

território construído não somente a partir dos indivíduos daquela localidade, mas da dialética 

entre eles e as instâncias sociais, que tendem a conter o bairro àquela área, o que é contraditório, 

porque ao mesmo tempo que é uma construção que aprisiona e limita, ela é reafirmada pelas 

moradoras que creem ser necessária essa ação. Isso, de fato, o territorializa. As pessoas não 

necessariamente lutam para expandir o seu território, mas sabem que limites podem ser 

ultrapassados ao se chegar nos bairros “dos outros”. São barreiras invisíveis e isso se reflete na 

apropriação dos espaços públicos. As calçadas dos outros bairros, por exemplo, “pertencem” a 

moradoras dos mesmos, embora a calçada seja pública. Este fator não impede o uso da calçada, 

mas interfere na sua apropriação.  

Estes lugares-territórios ou territórios-lugares – os bairros – constituídos no bojo das 

cidades demonstram a segregação socioespacial em termos práticos, uma vez que as 

características socioeconômicas, raciais, educacionais e arquitetônicas costumam seguir 

alguma uniformidade. Para Rossi apud Serpa (2011, p. 28), “o bairro é uma unidade 

morfológica e estrutural, caracterizado por uma certa paisagem urbana, por um certo conteúdo 

social e por uma função; o bairro é também um fato social baseado na segregação de classe ou 

de raça, nas funções econômicas”. Notamos então que a segregação intensifica a construção 
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dos territórios dentro da cidade, perpassando a classe e a raça, uma vez que estas relações, que 

são de poder, se espacializam nos diferentes limites da cidade e criam embates nítidos. Não 

digo com isso que existem bairros completamente brancos ou completamente negros em 

Salvador, mas que, nessa diferenciação de bairros, é perceptível a diferença na quantidade de 

pessoas negras ou brancas com as quais nos deparamos. O Alto das Pombas, ao contrário da 

Graça, tem grande quantitativo de pessoas negras e da classe trabalhadora. De acordo com a 

CONDER (2016), a população do Alto das Pombas é composta por 8,80% de brancos, 43,50% 

de pretos e 46,56% de pardos, enquanto a Graça possui 61,11% de brancos, 6,67% de pretos e 

31,15% de pardos. Vale lembrar que a população negra é contabilizada através da soma entre 

pretos e pardos. Por outro lado, o rendimento superior a vinte salários mínimos do responsável 

pelo domicílio permanente é de 0,1% no Alto das Pombas e de 12,5% na Graça. 

A análise dos bairros deve ser relacional e dialética. Não há possibilidade de 

compreendermos a sua dinâmica sem contextualizarmos o seu entorno e as relações possíveis 

entre eles. Há fragmentação e articulação simultânea entre as partes e o todo, o que reitera a 

necessidade de notarmos as relações de poder que ali se materializam. 

Como supracitado, os estudos em geografia requerem a compreensão do espaço 

geográfico, tendo em vista que a partir dele são produzidos os outros espaços e outras categorias 

dessa disciplina. Para tal, me apoio na perspectiva de Milton Santos (2008), que o categoriza 

como estrutura, processo, função e forma. Essas quatro categorias estão intrinsecamente 

relacionadas, de modo que não devem ser analisadas separadamente, mas por meio de suas 

relações entre si. 

A forma é a “estrutura técnica ou objeto responsável pela execução de determinada 

função”. É o “aspecto visível de uma coisa”, uma “estrutura revelada”, sendo resultado de 

diversos processos do passado. A função pode ser considerada a “atividade elementar de que a 

forma se reveste”, enquanto a estrutura é “a relação de todas as partes de um todo”. 

Acrescentemos a isso o processo, que é “uma ação contínua que se desenvolve em direção a 

um resultado qualquer, implicando conceitos de tempo e mudança” (SANTOS, 2008, p. 69-70). 

Estas categorias, como exposto anteriormente, devem ser trabalhadas conjuntamente para se 

evitar equívocos na análise espacial.  

 Analisando o Alto das Pombas a partir do trajeto que vai da rua Caetano Moura, na 

Federação (bairro e região administrativa nos quais o Alto das Pombas está inserido), e 

chegando até ele, notamos, em primeiro lugar, uma diferenciação pelas formas. O formato das 
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ruas e das casas, a ausência de prédios de grande porte, de condomínios e de muitas ruas 

paralelas é o primeiro aspecto. Em seguida, chegamos às funções delimitadas dessas formas, 

que envolvem basicamente o comércio (de alimentos, roupas, dentre outros) e as residências. 

Não encontramos hospitais para além do posto de saúde, nem shoppings ou empreendimentos 

que se aproximem dessa lógica. 

Esses primeiros aspectos nos levam a observar os processos que ali ocorrem, que em 

muito se diferenciam do seu entorno, tanto por questões socioeconômicas, quanto culturais. O 

movimento é intenso até as vinte horas, e tende a diminuir à medida que fica mais tarde. A rua 

Teixeira Mendes, por ser a única que dá acesso ao bairro com automóvel, quase sempre está 

congestionada durante o dia. As pessoas não andam pela calçada, porque boa parte delas estão 

ocupadas com comerciantes informais ou extensões de comércios “formais”, como a barraca 

de frutas do início da rua, que toma toda a calçada com a exposição dos seus produtos. Então 

elas precisam disputar o asfalto com carros, motos, bicicletas e caminhões que fazem carga e 

descarga independentemente do dia ou horário. Embora esses processos sejam comuns em 

bairros populares, cada um deles assume, sob suas formas e funções, características peculiares 

que dão a cada bairro um caráter único. 

Por fim, temos a estrutura que parte de um desenvolvimento mais geral, que permite a 

articulação interna entre os objetos do bairro e a sua relação com o todo da cidade. A estrutura 

fundamenta as segregações, definindo espaços – e construções de espaços – diferenciados, 

desiguais e funcionais na cidade. 

A reunião dessas quatro categorias: estrutura, processo, função e forma constroem na 

escala do bairro uma delimitação que, ao mesmo tempo, possibilita a sensação de pertencimento 

e cria relações de poder, definindo-o a um só tempo enquanto lugar e território. 

Outro conceito importante, para o embasamento deste estudo, é o de territorialidade, 

que é definida inicialmente por Sack (2013) como “uma poderosa estratégia geográfica para 

controlar pessoas e coisas por meio do controle de área” e “uma expressão geográfica primária 

de poder social. É o meio pelo qual espaço e sociedade estão inter-relacionados.” (p. 63) Além 

disso, nos auxilia no entendimento das relações históricas entre sociedade, espaço e tempo, 

quando a analisamos a partir de suas mudanças. O conceito é fundamental por dois motivos: 

permitir a visualização dos territórios e; auxiliar na compreensão da apropriação dos espaços 

públicos no bairro. 
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Territorialidade, de forma mais precisa para Sack (2013), é “a tentativa, por indivíduo 

ou grupo, de afetar, influenciar, ou controlar pessoas, fenômenos e relações, ao delimitar e 

assegurar seu controle sobre certa área geográfica” (p. 76). Esta área geográfica é definida como 

território. Para ele, um lugar pode ser território em determinado momento e não o ser em outro, 

ou seja, ao criar um território, é possível que se inicie a constituição de um lugar, na mesma 

medida em que é possível que esta seja inviabilizada, daí a importância de diferenciar esse 

lugar-território dos outros lugares e outros territórios, tendo em vista, sobretudo, a noção das 

escalas geográficas envolvidas na categorização. No caso da compreensão do lugar-território 

que é o bairro, esse controle se dá pela intermediação do Estado, que legitima a segregação 

socioespacial, e pelas próprias dinâmicas capitalistas, que por si só segregam e distinguem 

espaços.  

O controle do Alto das Pombas não se dá por meio de limites concretos, mas de 

viabilidades que por um lado facilitam a vida dos e das moradoras, no sentido de ter perto de 

suas casas serviços necessários à reprodução da vida, mas, por outro, contêm a sua circulação 

por outras áreas da cidade. Um exemplo dessas viabilidades é a implementação da Unidade de 

Saúde e das Escolas. Ambos são fundamentais para vida dos e das moradoras, sobretudo das 

moradoras, já que estas são as que mais utilizam estes serviços1, mas a sua alocação no Alto 

das Pombas, ao invés da Barra, é aleatória? A pouca presença de escolas públicas e postos de 

saúde públicos em bairros elitizados ocorre única e simplesmente porque os moradores da 

periferia é que são merecedores destes serviços? Outro elemento, que não é estatal, mas é 

viabilizado pelo Estado, é o tipo de comercialização: no Alto das Pombas o valor (e, 

normalmente, a qualidade) dos produtos é inferior ao da Barra e também da Federação. Os 

mercados e as barracas de rua permitem que os moradores comprem seus alimentos a um valor 

muito mais baixo, sem que seja necessário consultar valores no hipermercado situado a poucos 

minutos do bairro, vivendo lado a lado com custos de vida completamente diferenciados. Isso 

demonstra também a justaposição que defende Vasconcelos (2016). 

Além do valor dos alimentos, o das roupas e até mesmo das bebidas alcóolicas também 

restringem os públicos que ocupam estes espaços, exercendo uma forma de controle sobre as 

pessoas e a área. É contraditório, inclusive, porque quando perguntamos às moradoras sobre a 

                                                           
1 Segundo a OXFAM (2017) “mulheres e negros são maiores usuários do sistema público de saúde. Os acessos de 

mulheres a hospitais, postos de saúde e vacinação, entre outros serviços públicos, giram em torno de 60% a mais 

que os de homens” p.58. 



43 
 

 
 

praça, elas demonstram que gostariam que tivesse mais atrativos, assim como gostariam que no 

próprio bairro existisse todos os tipos de serviço para que não precisassem sair dele por 

necessidade, apenas por opção. Com isso, elas permaneceriam mais no bairro, reforçando o 

controle instituído pelo Estado e reafirmando o processo de segregação imposto. 

Ainda de acordo com Sack (2013), uma área “torna-se território quando seus limites são 

usados para afetar o comportamento ao controlar o acesso” das pessoas (p. 77). O território não 

serve apenas para conter, mas também para excluir, e quem controla o território não precisa 

estar dentro dele, nem mesmo próximo a ele. Também por isso, nem sempre é possível que todo 

território seja ou se torne um lugar. Tanto um muro quanto uma sinalização de restrição de 

entrada pode controlar o movimento das pessoas (SACK, 2013), mas existem, para além dessas 

barreiras concretas, aquelas invisíveis, que operam em diferentes níveis através de códigos 

construídos. 

Para além da relação territorial entre os bairros, devemos discorrer acerca das 

territorialidades construídas no interior do bairro. Nesse sentido, vale elencar aqui algumas 

observações sobre o Alto das Pombas, sobretudo em relação à praça Nossa Senhora de Fátima, 

largo central do bairro, considerado um ponto de encontro. Nela é perceptível que há uma 

diferenciação entre os usos e a apropriação nos diferentes horários do dia. Pela manhã, é comum 

que idosos sejam maioria na ocupação do espaço, mas algumas mulheres mais jovens também 

passam e algumas vezes sentam para esperar algo. Embora a maioria das entrevistadas alegue 

não frequentar a praça, durante todo o dia encontramos pessoas no espaço, o que demonstra sua 

importância simbólica para os encontros, trocas e, por vezes, atividades de cunho político.  

Em conversa com Rita de Cássia, uma das fundadoras do GRUMAP, ela nos conta que 

a praça tem para ela grande significado, por remontar à sua inserção nos movimentos sociais, 

quando, na década de 1970, foi criado o GRUJAP (Grupo de Jovens do Alto das Pombas): uma 

das primeiras ações do grupo foi a reivindicação pela estruturação e pelo saneamento dentro do 

bairro, junto com a construção de uma praça no largo, que antes não existia: 

Antes de mim tinha um chafariz, onde as pessoas se encontravam porque não 

tinha água, nem rede de esgoto, e foi uma luta. Em seguida, a pavimentação. 

Com a luta por essa pavimentação a gente conquista uma pracinha 

insignificante perto da igreja e da escola Tertuliano, e o Posto de Saúde. (Rita 

de Cássia, fundadora do GRUMAP) 
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Essa foi a conquista do largo em frente à escola. Segundo Rita, foi no fim da década de 

1980 que começaram a lutar por um espaço que posteriormente veio a ser a praça, e que sofreu 

diversas intervenções a partir de lutas, principalmente da associação de moradores São Salvador 

– associação antes existente no bairro. “Então a gente tem isso na memória, uma praça que era 

de barro, sem estrutura, um ponto de lixo horroroso, e brigando com a prefeitura. Então vem 

como conquista a ampliação dessa praça que fica em frente à Igreja”. 

Isso nos mostra que a existência da praça, mesmo enquanto “forma”, representa o 

resultado de ações de cunho político no bairro que, ainda que não se constituam mais da mesma 

maneira, permanecem na memória dos moradores e moradoras que a viram ser construída em 

prol de suas reivindicações. Este significado não se mantém entre moradoras mais jovens, mas 

é presente na recordação das mulheres mais velhas, principalmente as que se organizavam ou 

se organizam politicamente. 

A praça dá acesso à Unidade de Saúde da Família do Alto das Pombas, às escolas Nossa 

Senhora de Fátima e Tertuliano Góes, à Paróquia do Divino Espírito Santo, à Lavanderia e a 

diversos bares, o que gera grande circulação por públicos distintos ao compararmos dia e noite, 

além dos diferentes dias da semana. Nela existem algumas barracas fixas e outras que são 

montadas aos finais de semana para venda de comida ou bebida, mas seus espaços estão 

delimitados. Com ou sem a presença do rapaz com o carrinho do beijú, todos sabem onde ele 

fica e ninguém ocupa aquele espaço nos horários e dias demarcados. Recentemente algumas 

pessoas têm vendido frutas em um carro de mão no mesmo lugar da barraca do beijú, mas o 

horário não coincide, e ainda que sem uma combinação por palavras dos horários e dias, existe 

uma delimitação “invisível” que territorializa aquele espaço. 

Da mesma maneira, existem barracas fixas e seus donos utilizam os bancos da praça 

para a venda dos seus produtos. Montam as mesas da seguinte forma: três cadeiras e o banco 

da praça. Ninguém senta nesses bancos à noite se não for para consumir os alimentos vendidos 

na barraca em questão. Por que isso acontece? A apropriação dos espaços públicos cria, por si 

só, territorialidades, que tendem a ser respeitadas pela população independentemente da raça 

ou do sexo do indivíduo “apropriador”. Este processo permite algumas inversões na aparência 

das relações de poder em escala micro. 

A apropriação da praça cria territorialidades que permitem que uma mulher exerça poder 

em relação a homens que estiverem naquele espaço. Uma vez, numa das observações feitas do 

bar de Deni na praça à noite, um homem bêbado se aproximou da barraca e começou a 
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atormentar os clientes. Ela reclamou algumas vezes, ele saiu. Em seguida, voltou para perturbar 

os clientes e agora também a ela, que estava sentada dentro da barraca, mas levantou enraivada, 

mandando ele sair e ameaçando jogar um copo de água nele. Ele saiu, foi para o outro lado, e 

perturbou uma mulher que estava sentada num banco “não apropriado” da praça, como já vinha 

fazendo há algum tempo. A outra mulher, do mesmo modo, pediu para que ele saísse, reclamou, 

empurrou, e ele continuou até que sentisse vontade de ir embora. São casos diferentes, mas são 

duas mulheres sendo “abusadas” por um homem bêbado. Questiono se o fato de ele estar bêbado 

interfere na forma como o sexismo atua, e automaticamente respondo que não, porque mesmo 

em casos de insanidade, os homens conseguem entender que os corpos das mulheres são de 

propriedade coletiva. Em nenhum momento ele atormentou um homem, só abordava mulheres.  

Este homem estava bêbado, o que o deixa vulnerável por um lado, mas, por outro, à 

vontade para fazer tudo o que deseja, com a justificativa de estar alcoolizado. Outros bares 

próximos à praça estavam abertos e, no entanto, o único que ele se sentiu à vontade para intervir 

foi esse. Seria uma coincidência? Deni não aparece como qualquer outra mulher, mas como 

uma mulher que se apropriou de um espaço e, consequentemente, tem poder sobre ele, mas ela 

continua sendo uma mulher, por isso, o fato de conseguir mandá-lo embora altera apenas a 

aparência da relação. 

Entendendo território como a espacialização das relações de poder, há, ali, não uma 

opressão de um homem por uma mulher, mas a possibilidade de subversão – ainda que 

momentânea – que não altera o estrutural, mas muda, de algum modo, o conjuntural, e o que 

legitima essa dinâmica, tal qual esta apropriação, é o trabalho. O que dá a Deni a possibilidade 

de expulsar aquele homem, ainda que com água nos olhos, é o fato de ela estar ali trabalhando, 

não se divertindo.  

Ela é uma mulher negra, o bêbado também é negro. Ela é uma mulher pobre, ele, 

aparentemente (com base nas observações dele no bairro em outros dias) também é. O que há 

de antagônico entre os dois é apenas o sexo, mas mesmo que todas as outras relações fossem 

opostas, ainda assim ela estaria na posição de inversão, de forma que, no caso do homem rico, 

ela poderia sofrer consequências depois. 

Neste caso, não é o trabalho intelectual que está “empoderando” uma mulher, nem a 

estética, nem a ascensão social, mas o trabalho manual e a consequente apropriação do espaço. 

Não defendo que é nessa direção que construiremos uma sociedade equitativa no que se refere 

aos sexos, mesmo porque estaria reafirmando a necessidade da propriedade privada, o que seria, 
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no mínimo, contraditório. Além disso, embora o ato de Deni tenha um cunho político, isso não 

significa que tenha intenções políticas, ou mesmo que ela tenha plena consciência do seu papel 

naquele território. Interessante também é o fato dessa barraca ser de bebidas, espaço 

historicamente concedido aos homens, e não comercializar nenhum tipo de comida, além de 

salgadinhos de supermercado. Em suma, é uma mulher dona de bar que só funciona à noite e 

que não vende comida. Em entrevista, ela relata que já foi discriminada várias vezes, “por achar 

que por eu ser mulher tomando conta de uma barraca, aí já vem com certas conversas, entendeu? 

E às vezes só porque é mulher bate no balcão, fala mais alto, são grossos”. Essa atitude do 

homem bêbado não é uma eventualidade, e sim um fato que faz parte do cotidiano de seu 

trabalho. 

Outras formas de apropriação na praça são encontradas durante o dia: alguns senhores, 

sempre homens, encontram-se diariamente na praça pela manhã e, não raro, pela tarde, para 

conversar e comentar a vida de quem passa pela praça. Vez ou outra jogam cartas ou dominó, 

raramente consomem bebidas alcóolicas. Normalmente saem da praça na hora do almoço e 

voltam no início da tarde. Mesmo em dias chuvosos, é possível encontrar dois ou três deles 

naquele espaço. Não necessariamente existe uma delimitação do banco a ser usado por cada 

um, mesmo porque a praça dispõe de vários, e eles circulam, no mesmo dia, por pelo menos 

dois deles. Atualmente não é comum que aconteçam eventos durante o dia na praça, exceto 

quando o GRUMAP se propõe a organizar, bem como a escola, a Igreja ou o Instituto 

FATUMBI2. Sendo assim, esses homens estão ali, diariamente, produzindo este espaço público. 

Irônico, não? Onde estão as mulheres do bairro? Elas passam pela praça, dificilmente param, 

exceto se estiverem com crianças para brincar. Passando, elas levam crianças para a escola, vão 

ao posto de saúde, levam o lixo para a caixa coletora (que fica do lado da praça) ou vêm e vão 

a mercados e passam com suas compras.  

As mulheres do bairro produzem tanto quanto os homens esse espaço público. São elas 

que preparam o almoço enquanto seus pais, irmãos, maridos e filhos estão sentados na praça 

esperando o tempo passar. O duo presença-ausência é um elemento constituinte do espaço 

público porque, mesmo sem estar em corpo presente na praça, elas se materializam ali por meio 

da disponibilidade de tempo despendida pelos homens.  

                                                           
2 O INSTITUTO FATUMBI –é uma instituição da sociedade civil, sem fins econômicos, sediada no bairro do 

Alto das Pombas, que desenvolve ações de promoção da cidadania, através da mobilização social, do 

acompanhamento de política públicas e da realização de atividades que promovam a educação, arte, esporte, lazer 

e juventude.) – Extraído da página oficial do Instituto. 
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Na lógica dos bairros populares, como são normalmente as próprias mulheres que 

arrumam suas casas, o horário de organização é a manhã. Este é o momento de preparar o 

almoço, as crianças e a casa para o resto do dia, bem como preparar a vida dos homens que, ou 

estão trabalhando fora de casa, ou estão produzindo espaços outros por meio da apropriação do 

tempo e do trabalho da mulher, ou ainda, estão dentro de casa assistindo TV. Isso ilustra para 

nós como a divisão sexual do trabalho interfere diretamente na construção dos espaços públicos, 

já que as mulheres são historicamente relegadas às atividades do lar, que são fundamentais para 

a vida humana e, ao mesmo tempo, as menos valorizadas socialmente; e isso se expressa por 

meio do não pagamento e nem mesmo contabilização das horas de trabalho, ou ainda, pela má 

remuneração das empregadas domésticas, babás e cozinheiras.  

Desta maneira os homens vêm ocupando, ao longo da história, espaços privilegiados na 

sociedade. Ter tempo na sociedade atual é um privilégio. E isso acontece mesmo num bairro 

periférico, com maioria da população negra e de baixa renda (para não generalizarmos a classe 

trabalhadora). Embora neste primeiro momento esteja falando sobre homens idosos, que 

dispõem de suas manhãs por, provavelmente, estarem aposentados, esta lógica não se diferencia 

da vida de homens desempregados ou ainda dos que, estando no trabalho durante um terço do 

seu dia, têm os outros dois para descanso e lazer, já que os outros elementos que permitem a 

reprodução de sua vida estão sendo produzidos por “suas” mulheres, como a lavagem de roupas, 

a preparação do alimento e a criação da prole. Estes elementos compõem a sexagem, defendida 

por Guillaumin (2014), que  

 

como a escravidão doméstica, compreende a redução ao estado de ferramenta 

cuja instrumentalidade se aplica, sobretudo e fundamentalmente, a outros 

humanos. Sobretudo e fundamentalmente, pois as mulheres, como todos os 

dominados, cumprem certamente tarefas que não implicam relação direta e 

pessoal com outros seres humanos, mas sempre, e doravante, somente elas, 

nos países ocidentais, são consagradas a assegurar, fora da relação salarial, a 

manutenção corporal, material e eventualmente afetiva do conjunto dos atores 

sociais. Trata-se de a) uma prestação não monetária, como se sabe, e b) 

realizada no quadro de uma relação pessoalizada durável. (p. 43-44, grifos da 

autora) 

 

Angela Davis (2016) expõe, nesse contexto, que: 
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Os incontáveis afazeres que, juntos, são conhecidos como “tarefas 

domésticas” – cozinhar, lavar a louça, lavar a roupa, arrumar a cama, varrer o 

chão, ir às compras etc. –, ao que tudo indica, consomem em média, de 3 mil 

a 4 mil horas do ano de uma dona de casa. Por mais impressionante que essa 

estatística seja, ela não é sequer uma estimativa da atenção constante e 

impossível de ser quantificada que as mães precisam dar às suas crianças. 

Assim como as obrigações maternas de uma mulher são aceitas como naturais, 

seu infinito esforço como dona de casa raramente é reconhecido no interior da 

família. As tarefas domésticas são, afinal de contas, praticamente invisíveis: 

‘Ninguém as percebe, exceto quando não são feitas – notamos a cama desfeita, 

não o chão esfregado e lustrado’. Invisíveis, repetitivas, exaustivas, 

improdutivas e nada criativas – esses são os adjetivos que melhor capturam a 

natureza das tarefas domésticas. (p. 225) 

 

Contudo a sexagem não é pensada apenas através das tarefas domésticas, mas de todo 

esse tempo disposto à reprodução da vida de outrem imposto às mulheres. Esse trabalho, de 

acordo com Guillaumin (2014), tem como característica o fato de não ser pago. Ela afirma que 

a sua particularidade é justamente ser não-pago, concluindo que 

 

Se é não pago é porque não é “pagável”. Se não é monetarizável ou não é 

mensurável (a medida e a moeda atuam como dublês), é, então, porque é 

adquirido de outra maneira. E essa outra maneira implica que é adquirido em 

sua totalidade, de uma vez por todas, e não tem mais de passar por avaliações 

monetárias, horárias ou por tarefa, avaliações que acompanham em geral a 

cessão da força de trabalho, e essas avaliações justamente não intervêm nesse 

caso. (p. 49) 

 

Na entrevista com Deni, ao perguntar pelos motivos de ter mais homens do que 

mulheres na praça (fato comentado por ela), a resposta é “porque os homens são mais livres 

que as mulheres. As mulheres quando chegam do trabalho vão trabalhar, os homens chegam do 

trabalho e aproveitam pra tomar uma cerveja, uma coisa. Então por isso tem mais homens”. 

Essa reprodução pelas mulheres da noção de liberdade do homem em contraponto a seu 

aprisionamento não é pouco frequente no senso comum. Embora elas visualizem as diferenças, 

as leem única e exclusivamente como diferenças e não como desigualdades, reafirmando essa 

compreensão na criação dos filhos, o que é contraditório. Elas criarão homens que irão oprimir 

outras mulheres.  

Durante o dia, para além da apropriação pelos homens, existe uma barraca fixa de jogo-

do-bicho no início da praça. Ela é a única, além do bar de “Fióti” que abre durante o dia. Assim 
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como a barraca de Deni, ela se apropria do espaço público e o legitima através do trabalho. Os 

jogos de azar também são historicamente praticados por homens, e a maior parte das pessoas 

que chegam até ela são mesmo homens, porém ela se mantém ali e ninguém ocupa aquele 

espaço na sua presença, pois ali foi criada uma territorialidade. Só ficam na frente da barraca 

as pessoas que estão jogando ou os seus e suas colegas. À noite outras pessoas se encostam na 

barraca. Neste caso é o trabalho dela que determina o uso do espaço por outras pessoas. 

Ninguém questiona aquele território. 

A apropriação do espaço público territorializa? Sim. Mas para compreender esse 

processo não podemos deslocá-lo do contexto que permite a sua permanência. A prefeitura ou 

os moradores do bairro poderiam questionar esta apropriação e, possivelmente, as barracas 

seriam deslocadas dali. Mas há um reconhecimento do espaço como comum, e, pela frágil 

concepção da importância dos espaços públicos, o “ser de todo mundo” não raro se confunde 

com o “não ser de ninguém”. À vista disso, quem chegar primeiro, se apropria. 

Em bairros de “classe média” os processos são diferentes, não necessariamente pelo 

questionamento dos moradores, mas pela ação da própria prefeitura, que tende a legitimar a 

fragmentação social e racial dos lugares a partir da não permissão de comércio informal, por 

exemplo. Seria possível, num bairro como a Graça ou Barra, que aquele número de pessoas 

negras se reunisse para diversão com o som tão alto à noite? Até a chegada do serviço público 

para resolver seria mais rápido, mais eficaz. Nos bairros periferizados, embora as pessoas 

também se incomodem com o barulho e a movimentação, existe maior permissividade para a 

realização de atividades que não estejam de acordo com as leis da cidade. Isso porque, 

conhecendo o bairro e as pessoas, não é difícil perceber o quanto aquele espaço é importante e 

qual o significado desse lazer para quem, na maioria das vezes, trabalhou durante toda a semana. 

Com isso não busco romantizar as relações interpessoais no bairro, mas entender como a 

dinâmica do cotidiano popular se insere na flexibilização das leis. 

Estar na praça à noite e nos fins de semana é utilizar o tempo de descanso para se 

divertir. Se divertir num bairro sem saneamento suficiente3, com estrutura precária e ausência 

de serviços fundamentais não necessariamente tem um cunho político, talvez tenha um 

conteúdo mais alienante do que político. Mas a existência e a resistência dessas pessoas no 

                                                           
3 O IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) do Alto das Pombas em 2010 estava entre os cinco 

mais baixos entre os bairros que compõem a mesma prefeitura-bairro (Barra/Pituba), com valor de 0,690, enquanto 

Vitória, Itaigara e Caminho das Árvores apresentam valor de 0,952, estando entre os mais elevados, segundo dados 

da CONDER (2016).  
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espaço público, sua exposição na rua, mesmo com tantos discursos relacionados à violência, e, 

ainda, com todas as tentativas do Estado de exterminar essa parcela da população a ferro ou 

fome, tem cunho e conteúdo políticos. Lutar pelo direito à existência tem cunho político. Ser 

negro e pobre no Brasil, em Salvador, onde a violência contra o povo negro é crescente – 

segundo dados do IPEA (2017), a taxa de homicídios contra negros no Brasil, aumentou em 

18,2%, enquanto contra não negros reduziu em 12,2%, e, na Bahia, a taxa de homicídios contra 

negros sofreu uma variação de 108% entre os anos de 2005 e 2015 –, e não se submeter ao 

individualismo e ao autoaprisionamento, é resistir. Tempo para lazer para negros e negras 

pobres, nos moldes como vivemos, é resistência. Trabalhar em espaços que possam ser 

divertidos, como é comum em Salvador, é criar estratégias de sobrevivência e, ao mesmo 

tempo, ir de encontro ao que está posto. 

Da mesma maneira, ainda que não haja intenção em ocupar politicamente ou manifestar 

posicionamentos políticos na praça, sua ocupação durante, principalmente, fins de semana, 

pode ser vista como uma forma de resistência. Na lógica de privatização dos espaços e de outros 

fatores que agem sobre e na cidade, a manutenção de espaços públicos como esse é 

fundamental, porque se opõe à lógica do sucateamento-privatização, demonstrando que, mesmo 

com os riscos envolvidos na presença, não é a ausência, desta vez, que vai centralizar a produção 

do espaço. Por outro lado, vale questionar se a manutenção desse espaço não se dá justamente 

por meio de sua apropriação, visto que, sem as barracas, seria possível que a praça fosse tão 

esvaziada quanto o largo vizinho. Este caminho nos leva a perceber como as contradições se 

apresentam na construção do espaço público. 

 

2.2 ESPAÇO PÚBLICO NO ALTO DAS POMBAS 

 

O conceito de espaço geográfico de Milton Santos, introduzido na seção anterior, nos 

ajuda a compreender o bairro, mas não necessariamente nos dá suporte para pensar o espaço 

público sistematicamente, visto que o diálogo com as suas categorias envolve uma separação 

metodológica entre elas – embora estejam imbricadas – que nos levaria a um caminho mais 

vagaroso do que o necessário, diferente do que propõe David Harvey (2012). Ele pensa o espaço 

sob a ótica tripartite, e o defende como sendo absoluto, relativo e/ou relacional. Os espaços 

púbicos são absolutos porque, mesmo sem ter necessariamente uma delimitação definida, se 

concretizam e assumem, ainda que variável ou pontualmente, formas físicas; são relativos, 
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porque há relação entre os objetos desse espaço com outros; e são relacionais porque integram 

relações internas e influências externas ao espaço, de forma que esses espaços dependem de 

tudo que os envolve, justamente por conter em si o aspecto da relação.  

A fim de melhor compreender estes conceitos, vale distingui-los com maior 

profundidade. O espaço absoluto é fixo e é nele que ocorrem os eventos. É um espaço onde 

prevalecem as formas e os indivíduos. É o “espaço da propriedade privada e de outras entidades 

territoriais delimitadas”. O espaço é relativo porque existem diversas geometrias entre as quais 

podemos escolher e as características espaciais dependem tanto do que está sendo relativizado 

quanto de quem o relativiza. Neste caso, é impossível dissociar espaço e tempo. E, para 

compreender o espaço relacional, devemos levar em consideração que isto implica em relações 

internas e influências externas que são internalizadas. Então “um evento ou coisa situada em 

um ponto no espaço não pode ser compreendido em referência apenas ao que existe somente 

naquele ponto. Ele depende de tudo o que acontece ao redor dele.” (HARVEY, 2012, p. 10-12) 

A princípio pensei que esta análise poderia nos levar a uma confusão entre o espaço 

público e o espaço geográfico, mas, com maior aprofundamento na análise, compreendo que o 

que fazemos é olhar para o espaço público na perspectiva geográfica.  

O espaço, para Harvey, “não é nem absoluto, nem relativo, nem relacional em si mesmo, 

mas ele pode tornar-se um ou outro separadamente ou simultaneamente em função das 

circunstâncias” (p. 14), o que para nós significa dizer que também o espaço público assumirá 

estas três faces, que se movimentam dialeticamente a depender do contexto no qual está 

inserido, então: 

 

A relação de propriedade, por exemplo, cria espaços absolutos nos quais o 

controle monopolista pode operar. O movimento de pessoas, de bens, serviços 

e informação realiza-se no espaço relativo, porque dinheiro, tempo, energia, 

etc., são necessários para superar a fricção da distância. Parcelas de terra 

também incorporam benefícios porque contém relações com outras parcelas… 

sob a forma do arrendamento, o espaço relacional se torna um aspecto 

importante da prática social humana. (HARVEY, 2012, p. 14) 

 

A opção por essa conceituação para a concepção de espaço público se deu, em primeiro 

lugar, porque a realização da esfera pública se dá no espaço, portanto, se materializa nele. Desta 

maneira, com a ausência do espaço absoluto, não teríamos a efetivação da ação política, 

conforme defendido por Serpa, anteriormente citado. Outro aspecto é que o fato dos objetos se 
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relacionarem internamente no espaço, ou seja, no espaço relativo, nos permite compreender a 

produção do espaço público em um bairro periférico a partir de suas nuances e particularidades, 

mas, por fim e fundamentalmente, porque o espaço relacional é necessário para a compreensão 

da dinâmica público-privado na produção do espaço público. A dialética trazida por Harvey 

abre brechas para entendermos o duo presença-ausência com maior precisão.  

No entanto, existem transformações que se dão no espaço relativo, mas que não 

alcançam o espaço relacional, que está mais ligado com a conjuntura do que com a estrutura. 

Logo, a apropriação do espaço por Deni e a possibilidade dela “exercer poder” sobre um homem 

ocorre no espaço relativo, mas não afeta diretamente o espaço relacional. Produz espaço público 

diretamente, mas não o transforma no nível das práticas sociais estruturantes.  

Ao discorrer sobre espaço público e direitos, Harvey (2012), baseando seus estudos em 

Don Mitchell, indica que estes – os direitos – “não significam nada sem a possibilidade de 

serem concretizados no espaço e no tempo absolutos”, e o espaço público, além de material, 

“constitui um lugar de fato, um terreno sobre o qual e a partir do qual a atividade política 

emerge”. Logo, uma manifestação política de uma organização social se torna pública quando 

ela reivindica e cria espaços públicos. No entanto, não necessariamente esse espaço precisa ser 

aberto, como ruas, parques, dentre outros, mas, ao menos, permitir que a acessibilidade a esse 

espaço seja efetiva e realize as ações políticas. 

A sede do Grupo de Mulheres, por exemplo, é um espaço fechado, com número limitado 

de chaves, onde há a realização da esfera pública. É nesse espaço que as mulheres se organizam 

há anos para pensar ações para o bairro, para questionar as políticas públicas e para formação 

política. Embora não seja um espaço de uso comum, como a praça, há nela uma conectividade 

entre os espaços relacional e absoluto, tendo em vista que é concreto. Para Harvey (2012), “é 

apenas quando a relacionalidade se conecta ao espaço e ao tempo absolutos da vida social e 

material que a política se torna viva. Negligenciar esta conectividade é condenar a política à 

irrelevância.”4  

Ao defender esta análise, não propomos hierarquias entre os três espaços, e, menos 

ainda, sua fragmentação. Eles dialogam dialeticamente a todo momento, mesmo porque, podem 

                                                           
4No estágio de globalização atual, uma das formas de expor posicionamentos políticos é através das redes sociais 

virtuais. Elas demarcam discursos, mas, por outro lado, não são transformadoras da sociedade quando se esgotam 

nelas mesmas. Utilizadas para a organização da população, causam efeitos positivos, como foi o caso das 

manifestações em 2013, contudo, mesmo com este instrumento, o espaço físico, concreto, continua sendo o espaço 

das transformações, das mudanças e da política. 
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ser simultâneos e sofrer transformações que os alteram simultaneamente. As atividades do 

GRUMAP que ocorrem na praça, por exemplo, alteram os espaços absoluto, relativo e 

relacional a um só tempo. Chega-se, neste caso, ao relacional, porque além de apresentarem 

cunho e conteúdo políticos, explicitam intencionalidades que envolvem as estruturas. Não 

estamos aqui buscando embasar o espaço público no espaço concreto nem limitá-lo a ele, mas 

compreender como o espaço absoluto se insere nas dinâmicas público-privado tal qual os outros 

dois, sendo um espaço igualmente importante na análise do espaço público. 

Para Serpa (2016), o espaço público é visto como “espaço simbólico, da reprodução de 

diferentes ideias de cultura, da intersubjetividade que relaciona sujeitos e percepções na 

produção e reprodução dos espaços banais e cotidianos” (p. 9), e, mesmo sendo público, não 

gera benefícios a todos, sobretudo quando analisado sob a ótica das relações de produção e 

reprodução capitalistas. Para estudar o espaço público urbano é necessário compreender que 

forma e conteúdo são indissociáveis, então é necessário articular os aspectos concretos e 

abstratos da esfera pública urbana (SERPA, 2016). Essa articulação pode ser representada por 

nós no diálogo entre os espaços absoluto, relativo e relacional. Nesse contexto, podemos 

explicitá-los na análise das relações sociais de sexo e raça e na sua concretização nos espaços 

públicos e privados de Salvador. 

Através da visualização da apropriação dos espaços públicos podemos perceber como 

se constituem ali o sistema de opressões. O número de homens na praça durante o dia nos diz 

muito sobre as dinâmicas entre o público e o privado, assim como a organização de mulheres 

que, por si só, traz elementos que nos ajudam a compreender as relações no bairro e além dele. 

 

2.3 USO E APROPRIAÇÃO NA/DA PRAÇA 

 

A praça do bairro se localiza no final da rua principal, área conhecida pelos moradores 

como “fim de linha”, visto que há alguns anos linhas de ônibus circulavam no bairro. Nela 

encontramos uma escorregadeira e cerca de quinze bancos de concreto, sem encosto, alguns 

acompanhados de mesa, outros não, como pode ser visto nas imagens abaixo. Próximo a ela 

existe outro largo, que fica em frente ao Posto de Saúde e à Escola Nossa Senhora de Fátima, 

que possui um banco grande circundando um canteiro, com uma árvore. Este largo é pouco 

movimentado, principalmente durante o dia, porque, mesmo com a árvore, não tem sombra à 
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tarde. Pela manhã, poucas vezes as pessoas param ali, exceto em caso de esperar atendimento 

no posto de saúde ou na escola. Não é notável nenhum processo de apropriação, apenas de uso. 

 

Figura 11: A praça do Alto das Pombas, com dois rapazes ao fundo. A estrutura em cinza é o 

bar de Deni. 
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Figura 12: Dois senhores conversando na praça. 

 

 

Figura 13: Mulher buscando as crianças na escola, passando pela praça. 
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Diferente do largo, na praça Nossa Senhora de Fátima o movimento é expressivo, o que 

nos traz elementos para a pesquisa. Ao chegar pela manhã encontramos um espaço arejado, 

sombreado, com alguns homens sentados, uma barraca de jogo do bicho logo em frente e mais 

três barracas fixas fechadas, além do vendedor de frutas com seu carrinho de mão. Além delas, 

é possível ver também um bar em estrutura de alvenaria que “se estende” pela praça, é o bar de 

“Fióti”, conhecido no bairro por vender feijão há muitos anos. Seu bar começa a funcionar a 

partir das nove horas, quando espalha algumas mesas e cadeiras de plástico pela praça, 

utilizando inclusive os bancos de concreto como suporte. No lugar onde fica o bar existe um 

toldo que possibilita seu funcionamento mesmo em dias de chuva. 

Homens idosos sentam nos bancos, conversam muito entre si, sinalizam para outros 

homens que passam, reclamam do calor ou da chuva, olham as mulheres que passam e fazem 

comentários. Alguns deles já têm o lado – não um banco – definido para sentar e vão todos os 

dias, quase religiosamente, mesmo em tempos de chuva. É um ponto de encontro frequente, o 

que caracteriza a prática como uma apropriação do espaço. A praça, para aqueles homens, mais 

parece a extensão da casa. 

Outras possibilidades de encontro são os das crianças que correm pela praça e brincam 

na escorregadeira, acompanhadas ou não de suas mães. Durante todos os meses de observação, 

só notei um pai acompanhando a filha brincar durante o dia. Normalmente as mães – ou tias, 

primas, mas sempre mulheres – sentam no banco para aguardar ou ficam em pé, esperando, e 

muitas vezes pedindo para acabarem logo a brincadeira, por ser o horário de almoço. Além 

desses casos, antes do fim da tarde, vez ou outra, algumas mulheres sentam para esperar alguém 

ou descansar. As mesmas mulheres não serão vistas ali no dia seguinte. As crianças, talvez. Os 

homens, com certeza. 

No trecho de uma das entrevistas com as moradoras sobre para que serve a praça, Iana 

nos auxilia nessa perspectiva, quando diz que: 

 

Serve pra área de lazer. Pela manhã, se todo mundo reparar, ficam os idosos 

pela manhã tomando sol até umas 10 horas no banco do “pau mole”, de tarde 

já ficam os homens jogando dominó, a noite já vem o pessoal que quer beber, 

quer tomar uma, às vezes vem trazer os filhos pra ficar aqui na praça, pra ficar 

no parquinho. (Iana, 29 anos, moradora do bairro há 20 anos) 
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Com esta fala, percebemos que a presença desses homens idosos não representa apenas 

um detalhe, mas uma marca da praça, tendo em vista que existe um nome conhecido pelos 

moradores para o lugar onde ficam sentados. Isso demonstra como a apropriação também se 

desenvolve como aspecto cultural do bairro. 

É normalmente a partir das onze e meia que muitas mulheres começam a circular na 

praça para buscar as crianças na escola e os homens começam a se retirar, possivelmente para 

o almoço. Alguns deles retornam à tarde, outros só na manhã do dia seguinte. A barraca de 

jogos fecha para o almoço. Poucas vezes alguém senta no bar de Fioti durante o dia, mas, ainda 

assim, ele abre rigorosamente todas as manhãs. 

Durante o dia a presença de mulheres está quase sempre relacionada ao trabalho do 

cuidado. Quando não estão com crianças, estão com o lixo ou com compras do mercado. 

Danièle Kergoat se utiliza, para sua pesquisa, do conceito de trabalho do cuidado desenvolvido 

em um colóquio relacionado ao tema. Conforme a autora: 

 

O cuidado não é apenas uma atitude de atenção, é um trabalho que abrange 

um conjunto de atividades materiais e de relações que consistem em oferecer 

uma resposta concreta às necessidades dos outros. Assim, podemos defini-lo 

como uma relação de serviço, apoio e assistência, remunerada ou não, que 

implica um sentido de responsabilidade em relação à vida e ao bem-estar de 

outrem. (KERGOAT, 2016, p. 17) 

 

 Este trabalho envolve a apropriação do tempo e do trabalho da mulher de maneira que 

transforma a sociedade e a natureza e, concomitantemente, transforma-se a si mesmo. O 

trabalho, para Kergoat, se torna então uma atividade política. Para compreendermos melhor as 

relações que o envolvem, é importante fazermos uso do conceito de consubstancialidade. 

No fim da tarde, o cenário começa a tomar outra cara: às dezessete horas o movimento 

tem seu ápice durante a semana, com muitas pessoas chegando do trabalho. Como a essa hora 

outras barracas com venda de comida próximas da praça já estão abertas, é comum que, tanto 

homens quanto mulheres, comprem comida e/ou bebida e sentem na praça para se alimentar. 

As bebidas são mais frequentes a partir da sexta-feira, e por vezes mulheres sentam 

acompanhadas de amigas ou namoradas, sem a presença de homens, para conversar. Embora 

as mesas só com mulheres existam, elas são mais raras do que as mistas ou só com homens; 

homens sozinhos são sempre vistos e mulheres quase nunca estão sozinhas. 
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Um dos fatores que legitima a sua presença no espaço público – onde é vista com 

surpresa ou estranhamento – é a companhia de um homem. Exemplo disso aparece no discurso 

lançado pelo senso comum: quando duas mulheres estão num bar, elas estão “sozinhas”. Afinal, 

o que significa estar sozinha mesmo estando acompanhada? Neste caso, a ausência de um 

homem, que é justamente o que “permite” a nossa ocupação do espaço. E isso é reforçado por 

vários outros discursos, como o da violência. As invasões e os assédios raramente ocorrem com 

as mulheres na presença de um homem, mesmo que sejam três delas e apenas um homem. E 

quando ocorre, é a ele que se pede desculpas, independentemente de quem sejam os homens 

envolvidos. Isso demonstra mais uma vez como os corpos femininos são vistos como 

propriedade coletiva dos homens. A fim de termos um exemplo prático, Naiara conta em 

entrevista que: 

 

Uma vez um maluco ali, guardador de carro, aí eu passando e ele falou uma 

coisa tão nojenta, que eu fiquei com ódio dele. Falou assim: “quero chupar 

essa bocetinha”5, um negócio tão nojento, que eu fiquei sem reação. E olhe 

que eu sempre reajo, mas dessa vez eu não consegui. Era um homem com 

problemas mentais, aparentemente, morador de rua, e pra mim foi bem 

agressivo ouvir uma bosta dessa, fiquei bem puta da vida. Ai como eu tava 

sozinha, não aconteceu nada. Mas todas as outras vezes que eu passo com meu 

marido, o pai da minha filha, ele não fala nada, aí isso me deixa puta da vida, 

porque eu mulher sozinha, ele se sente no direito de falar, mas eu 

acompanhada de um homem, aí não tem maluco, aí o maluco fica de boa, o 

maluco se liga. Foi o que eu mais me irritei aqui na rua. (Naiara Aguilera, 27 

anos, moradora do bairro há 8 anos)  

 

Como anteriormente comentado, nos finais de semana os bares ficam cheios e os bancos 

da praça sempre ocupados, disputados entre as pessoas que não querem consumir no bar. Outras 

barracas que não são fixas são montadas, normalmente são cinco delas, uma de drinks, duas de 

bebidas, uma de pastéis e outra de bebidas e doces, além de um carrinho de beijú. Exceto uma 

barraca de bebidas alcóolicas e a de bebidas e doces, todas são gerenciadas por mulheres. O 

carrinho móvel de beijú é gerenciado por um homem. 

O som que encontramos na praça é o de automóveis e aparece mais nos fins de semana. 

Sempre nestes dias, à noite, vejo muitos adolescentes – garotas e garotos – se encontrando. O 

ar de paquera está presente e elas circulam pela praça e sempre voltam para o banco próximo à 

escorregadeira. A presença de idosos e idosas é pequena. Alguns meninos ficam na esquina. 

                                                           
5 Mantive os termos porque acho importante reforça-los. São termos da linguagem informal, mas é exatamente o 

que as mulheres escutam. Não há rebuscamento na linguagem quando se trata desses assédios. 
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Em todas as observações feitas eram negros, que ficam muito atentos ao movimento da praça, 

movimento este que às vezes se remete ao tráfico de drogas, perceptível pelos códigos utilizados 

entre eles. 

Na praça não é comum, pelo menos até a meia noite, ver pessoas usando drogas ilícitas, 

diferentemente da rua principal, onde, a partir das vinte e uma horas, já existe um movimento 

considerado comum, que nem assusta mais os moradores. Alguns homens – sempre jovens 

negros – estão todos os dias circulando pela rua principal, alcoolizados e/ou drogados, e 

auxiliam no estacionamento de carros em troca de moedas. A presença de mulheres na rua é 

rara à noite, exceto nos bares ou barracas de comida, mas normalmente estão indo ou voltando 

para suas casas. Enquanto estão nos bares, muitas mães sentam para beber enquanto olham as 

crianças brincando. 

Numa conversa com uma moradora do bairro ela contou que, certa feita, na praça, foi 

preparar um kumbaya (cigarro artesanal que envolve ervas variadas e tabaco), que de longe se 

parece com a maconha, sobretudo na preparação, e um menino do bairro que nem a conhecia 

disse de forma gentil que seria melhor ela não fumar na praça, mas ir para um lugar específico 

onde as pessoas fumavam com mais tranquilidade, numa rua próxima. Quando ela contou que 

não era maconha, ele retirou o que disse. Esse relato demonstra uma das posturas tomadas pelos 

moradores em relação à praça, que é de respeito ao espaço comum. Como certamente o uso de 

drogas ilícitas ali, em meio a crianças e pessoas não usuárias, geraria desconforto, essa atitude 

é evitada. Todas as entrevistadas alegaram se sentir seguras na praça, bem como no bairro. 

No entanto, a opinião das moradoras sobre a praça é bastante diversa. Ao entrevistar 

Cristiane, ela conta que às vezes vai à praça para levar as crianças para passear, brincar, ou “só 

pra ver o movimento, só. Às vezes quando tem o samba aqui eu venho, agora assim pra sentar 

assim quando não tem nada, nunca... Só se tiver algum evento.” Entre as entrevistadas, ela é 

uma das poucas que frequentam a praça, e a sua maior utilização está relacionada justamente 

ao cuidado com as crianças. Ao perguntar sobre a serventia do espaço e a experiência dela com 

a praça, responde que: 

 

Aqui antigamente não tinha essas coisas, não tinha nada aqui, era tudo feio. 

Só tinha mesmo aquela coisa mesmo lá no meio que tem aquela árvore (o largo 

em frente ao posto médico) e uns bancos, que o pessoal malhava. Depois que 

fez esse parquinho aí eu trago minha sobrinha, trago meu netinho, que eu 

tenho um netinho de três anos, eu trago ele, ele fica brincando aqui, um 

domingo à tarde. Somente isso. Serve pra isso mesmo. Pra trazer as crianças 
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pra brincar. Poderia ser mais utilizada, né? Se tivesse mais coisas aqui pra... 

Porque fica o povo aqui, dia de domingo mesmo, fica cheio, um monte de 

gente bebendo, bota um bocado de mesa aqui, e poderia ser mais pra’s 

crianças, eu acho. (Cristiane, 42 anos, moradora do bairro há 41 anos) 

 

Mas se, por um lado, ela gosta de ir durante o dia, à noite considera que as barracas são 

muito barulhentas e que, depois das dezessete horas, não pode mais trazer as crianças porque 

“é farra, carro com som alto, o povo fica dançando na rua.”. Esse ponto de vista não difere 

muito do que Rosângela expõe: “Se tem uma festa aqui, é confusão. Baixaria, ‘badernagem’. 

Então eu não me identifico. Eu já vim mais vezes quando eu era mais nova, mas hoje eu não.” 

Josi, de 36 anos, embora não tenha filhos, ao ouvir as mesmas questões, afirma que 

raramente ia à praça, mas que agora começou a frequentar porque, com a escorregadeira, dá 

para levar as crianças. “Eu acho que serve mais pra o pessoal beber, viu? Com aquelas 

barraquinhas que tem ali. Aí as pessoas vão, levam seus filhos, aí fica lá, toma uma cerveja, e 

as crianças brincando na praça.” É comum que as mulheres estejam no bar com as crianças, e, 

mesmo que estejam acompanhadas pelo pai da criança ou por um companheiro, são elas que 

ficam a todo tempo atentas e preocupadas com as brincadeiras. São as mulheres que levantam 

rapidamente quando as crianças caem da escorregadeira e também são elas que seguram no 

colo, quando cochilam. Os homens, embora aparentemente sejam necessários para a 

permanência das mulheres nesses espaços, não repartem a atividade, o que reflete a divisão 

sexual do trabalho também no espaço público. 

Naiara Aguilera, ao ser questionada sobre possíveis diferenças no uso da praça por 

homens e mulheres, relata que 

 

as mulheres estão normalmente na praça no espaço do cuidado das crianças, 

né? Sempre com elas. Os homens, normalmente, no espaço do bar, tomando 

cerveja, sei lá. Enfim, a gente já sabe como os papéis sociais dividem, e a 

gente quer desconstruir isso, mas aqui é uma coisa bem tradicional: mães no 

parquinho ou ao redor, os homens e os idosos usando esse espaço pra consumir 

bebida alcóolica, e acho que é esse movimento que a gente vê na praça.  

 

Naiara, mesmo sendo universitária, engajada politicamente e tendo consciência da 

divisão sexual do trabalho e da forma como ela se impõe sobre os corpos, acaba reproduzindo 

os mesmos aspectos em seu cotidiano quando afirma ir à praça, na maioria das vezes, levar a 

sua filha para brincar. Esse não é um aspecto negativo, mas demonstra como a busca pela 
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superação do patriarcado requer mais do que um esforço individual. O fato dela ser consciente 

da opressão que sofre não significa que ela esteja livre de senti-la, mesmo porque a estrutura é 

muito mais ampla, é social. Contudo, compreender o fato já nos coloca em outra posição na 

sociedade, sendo um processo fundamental nas transformações sociais. 

Além dela, apenas Juliana afirmou ver diferença nos usos da praça. Para as outras 

mulheres, é tudo igual, tudo parecido, embora na sequência de questões fique evidente que há 

uma naturalização da presença do homem naquele espaço, enquanto a presença das mulheres 

está sempre relacionada às crianças ou a sua sexualização, tratada de forma pejorativa, ao se 

falar do comprimento das roupas ou de suas atitudes. Juliana evidencia outros aspectos do 

problema em sua fala: 

 

Eu acho que como em qualquer outro lugar a gente vê isso. E isso pra mim 

ficou mais claro na festa (...). Por exemplo: beber. Homem vai beber até cair 

e passar vergonha, mas ele não vai passar vergonha, vai ser normal. Mas se a 

mulher beber, passar vergonha e cair, pra ela não vai ser normal. Pra ela vai 

ser um perigo, na verdade. Então eu acho que ainda rolam essas questões aqui 

na rua, como em qualquer outro lugar, infelizmente. (...) Eu já ouvi muita 

coisa, já ouvi coisa de uma pessoa que trabalha em um dos mercados aqui. 

Coisa que você passa e ouve, não dita diretamente pra você, mas que isso fica 

ali na sua cabeça e querendo ou não te impede de voltar naquele lugar. (...) 

Tipo homens falando de mulheres de maneira depravada. Muito depravada. 

Você passa na frente de uma oficina e vai ouvir algo parecido. Você passa em 

qualquer lugar que tenha um grupo reunido de homens, a chance de você ouvir 

é grande, como eu já ouvi algumas vezes. (...) Pra marcar território. Acho que 

tem muito a ver com isso. É o ponto: eles estão aqui, a menina vai passar, eles 

vão olhar e falar. E repito, como em outros lugares também, então é uma 

reprodução pra mim. 

  

Ela amplia a diferenciação também para as ruas do bairro, e demonstra, mais uma vez, 

como no espaço público se reproduzem as mesmas relações que ocorrem no espaço doméstico, 

sob outra máscara. Nos espaços domésticos as mulheres são violentadas física, emocional e 

psicologicamente por homens – sejam maridos ou não –, e no espaço público a violência recebe 

o nome de “cantada”, “paquera” ou até mesmo “elogio”. Os abusos têm forma variada, 

chegando, muitas vezes, à invasão física do corpo da mulher.6 Juliana conta que um homem 

                                                           
6 Segundo o Fórum de Segurança Pública, embasado nas pesquisas do Datafolha/FBSP (2017), ao serem 

questionadas sobre ter sofrido algum tipo de violência nos últimos 12 meses, 22% sofreram por “Insulto, 

humilhação ou xingamento (Ofensa verbal)”, 10% sofreram “Ameaça de apanhar, empurrar ou chutar”, 9%  

“Amedrontamento ou perseguição”, 9% “Batida, empurrão ou chute”, 8% por “Ofensa sexual”, 4% “Ameaça com 
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idoso do bairro sempre a assedia verbalmente quando passa, o que a deixa espantada por conta 

da idade dele. Contudo, sabemos que a idade não é um fator limitante para o sexismo, muito 

menos para a sua prática. Os homens, desde muito cedo, aprendem que o mundo público é do 

seu domínio, bem como que as mulheres lhe pertencem, o que os acompanhará por toda a vida, 

sobretudo se eles não têm consciência dos sistemas de opressão. 

O espaço público, na percepção das entrevistadas, envolve, para a maioria delas, a noção 

de poder ir e vir, de não ter que pagar para utilizar, assim como não ter portões ou barreiras que 

limitem o acesso. A acessibilidade de todos é justamente o que, no imaginário delas, justifica o 

espaço público. Naiara, ao falar sobre o assunto, expõe que: 

 

Espaço público é o fora da casa, né? É o lugar que a gente ocupa pra fora e 

não só no seio familiar. Acho que o espaço público é o Estado, é o trabalho, é 

o bairro, é a praça, é sair na rua. É tudo que não está no privado, é o que sai 

do espaço doméstico, do lar, da casa, da família, da coisa da religião, né? Que 

deixa a gente bem pra dentro, mas eu acho que o espaço público é a ocupação 

desses espaços importantes, principalmente, pra mim, o espaço público é um 

espaço de poder. Não tem como falar de espaço público sem falar de Estado, 

é principalmente pra ocupar Estado, e se for pra falar das mulheres negras, a 

gente tá longe ainda de estar nos espaços públicos, dos espaços de mandar, de 

poder, de dar a linha das coisas... Pra mim espaço público é isso, é sair do 

privado, do familiar, do que é íntimo demais, do que é só pra gente da família, 

do que tá dentro de casa. É o que os homens a vida inteira ocuparam e ocupam 

ainda, é esse espaço público. É viver, é ter vida, porque dentro de casa a gente 

enlouquece. 

 

Dentre as entrevistadas, ela foi a única que deu ao espaço um sentido político. Para as 

demais, as relações eram sempre de lazer ou diversão, não que ambos, em alguns aspectos, não 

possam representar um ato político. Ela traz para o espaço público uma noção que envolve a 

esfera pública, uma vez que a ocupação dos “espaços de poder” expostos por ela não 

necessariamente se concretizam num espaço aberto. E, além disso, ela remete também à relação 

com o privado, o que pode ser contraditório para nós que defendemos o espaço público como 

“realização da esfera pública”. Então a casa pode, em alguma medida, se transformar num 

espaço público quando ela se torna, mesmo que momentaneamente, o espaço de reunião do 

grupo de mulheres do bairro. Essa dicotomia entre o público e o privado dificulta a nossa análise 

                                                           
faca ou arma de fogo”, 4% “Lesão provocada por algum objeto que lhe foi atirado”, 3% “Espancamento ou 

tentativa de estrangulamento”,  Tiro 1% “Esfaqueamento”, no universo de 2.073 entrevistadas.  
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dialética sobre o espaço, tendo em vista que ambos se constroem mutuamente, sendo a 

existência de um a consequente existência do outro. 

 

 

2.4 O GRUPO DE MULHERES DO ALTO DAS POMBAS E OS ESPAÇOS PÚBLICOS 

 

O GRUMAP, Grupo de Mulheres do Alto das Pombas, é um grupo formado por 

mulheres que se desenvolveu a partir da reunião de mães dentro da igreja católica. O Clube de 

Mães, que objetivava discutir problemas do bairro, existiu entre meados da década de 1970 e 

1982, quando o GRUMAP se consolidou. A transformação do Clube de Mães em Grupo de 

Mulheres se deu devido à necessidade de ampliar o perfil de mulheres participantes, como 

afirma Rita de Cássia em entrevista: “porque não eram só mães. Eu era uma menina indo com 

minha mãe pro Clube. Tinham mães, não mães, meninas, mulheres homossexuais, e queríamos 

ampliar.” 

Neste processo, o GRUMAP conseguiu garantir diversos benefícios para o bairro, como 

saneamento básico, escolas e posto de saúde. Na década de 1980, as principais reivindicações 

eram por creche, escola pública e pelo título de posse de terra, que só veio a ser conquistado 

por alguns recentemente, através do programa Casa Legal, lançado pela prefeitura junto à Santa 

Casa de Misericórdia. 

De acordo com Rita, 

 

vem a década de 90, que já vem a consolidação do neoliberalismo e 

surgimento de ONGS pra atrapalhar e cooptar estruturas partidárias fortes, 

então o Grupo enfrenta a luta pra não fragmentação enquanto bandeira interna, 

e começa a dialogar mais especificamente com o movimento feminista, então 

a bandeira colocada continua na defesa por políticas públicas, mas vem as 

questões de gênero, especifica ao feminismo. Então a não violência, defesa da 

Lei Maria da Penha. A gente já começa a viver esse combate ao racismo, a 

gente começa a se ver como mulher negra, somos iguais, mas somos 

diferentes, existe um feminismo negro. 

 

Com a desestruturação dos movimentos sociais, o Grupo se apega bastante aos debates 

do movimento negro e feminista negro, mas também não defende literalmente nenhuma dessas 
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bandeiras: não se reivindica como feminista, embora seja lido por muitos como tal. Nos últimos 

anos, sofreu um processo de encolhimento “diante do aceleramento do capitalismo” – termos 

utilizados por Rita. O grupo sofreu o impacto da crise econômica, não recebendo mais 

financiamentos internacionais, como ocorrera entre 2007 e 2010 através da Oxfam e da Kelog, 

bem como da Coordenadoria Ecumênica de Serviço, CESE. O Grupo se mantinha também 

através de cofres coletivos e colaboração das próprias mulheres, mas com o fim dos recursos 

internacionais diversas atividades precisaram ser interrompidas, sobretudo as de formação. 

Ao ser questionada acerca da desmobilização do Grupo, Rita responde que 

 

a gente tem que parar pra entender o que vem acontecendo na realidade 

brasileira. Esse aparelhamento dos movimentos pelas estruturas partidárias, a 

gente não se converteu nem se submeteu, porque a maioria não admitia a 

reflexão com autonomia, a gente queria e continua tentando fazer isso, então 

a gente paga um preço. Então hoje a alienação é mais forte dentro da 

comunidade das mulheres, a gente tem que ter uma tripla jornada de trabalho, 

que a gente ouve falar, mas não consegue entender o que é pra uma mulher 

pobre no contexto popular fazer militância e trabalhar pra sobreviver, ter que 

articular esse tempo. Acho que o grande desafio é saber como é que divide 

esse tempo, e a gente cobra, diz que não quer nada, mas é assim. Houve um 

esvaziamento terrível de conhecimento, a gente tinha o CECUP, eu fui pra 

formação do 13 de maio, fui pra São Paulo fazer formação, encontro do MST, 

as místicas me seduziam. Eu falo de mim, mas eram várias mulheres. Se você 

visse Dona Reisinha sistematizando o filme no Cineclube, e ela começa a 

dizer: A negra não tem nome, veja como é o racismo. E é o que Vilma Reis 

chama atenção, negro tem nome e sobrenome. 

 

Este esvaziamento nas formações políticas interfere diretamente na atuação do Grupo 

na comunidade, tendo em vista que nem todas as mulheres compreendem profundamente os 

princípios das ações, que acabam por ser realizadas de forma reprodutora. Esse esvaziamento 

de formação não se dá por todas as mulheres membros do grupo, tendo em vista que, 

atualmente, mais da metade delas teve acesso à universidade e já se articula em outros espaços 

de militância. Contudo, algumas das mulheres, que fundaram ou mesmo que estão no grupo há 

muitos anos, continuam passando por diversos abusos e violências sem compreendê-los 

enquanto tal, e, mais ainda, naturalizando-os e reproduzindo-os no cotidiano. 

No entanto, as ações do GRUMAP sempre possuem cunho político explícito e se 

embasam em estratégias políticas não partidárias, que são sempre levantadas por Rita, figura 

que coordena a maior parte das atividades. A exemplo dessas ações, ocorrem as rodas de 

conversa, que sempre levantam temas relacionados ao cotidiano das opressões sofridas pelas 
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mulheres. Durante a pesquisa, comecei a participar de todas as atividades do grupo, desde as 

reuniões “da diretoria”, passando pelas ações, até as confraternizações internas. Atualmente, 

construo o grupo para além da pesquisa, mesmo compreendendo as suas limitações. 

Desde agosto de 2017, em todos os meses ocorreram as rodas, que debateram temas 

como “Relacionamentos Abusivos”, “Auto-cuidado”, “Câncer de Mama” e “Diversidade de 

Gênero”. As rodas ocorrem na escola Tertuliano Góes, que faz parceria com o Grupo de 

Mulheres cedendo uma sala e a cozinha, utilizada na preparação de alimentos. A preparação é 

feita pelas mulheres do grupo, e o recurso utilizado, na maioria das vezes, sai do bolso das 

próprias participantes. A comida é um elemento importante e sempre ressaltado pelas mulheres, 

que entendem as condições de vida das outras, demonstrando como a solidariedade é também 

um dos pilares das ações. O início da roda acontece com música – em geral de artistas negros e 

negras –, em seguida é realizada alguma dinâmica envolvendo o corpo, ou canto, e depois o 

debate é iniciado. Próximo à finalização a comida é distribuída. As mulheres normalmente se 

despedem afetivamente, e saem felizes com a atividade. Os feedbacks costumam ser positivos. 

Embora existam esforços para a divulgação das atividades, o alcance ainda é pequeno. 

A maioria das pessoas que participam – e grafo pessoas, porque homens também podem ir – 

são da escola Nossa Senhora de Fátima. Em todas as rodas pelo menos um dos professores 

acompanha a turma do EJA (Educação de Jovens e Adultos) para participar. Como a roda passa 

a ser vista como aula por esses estudantes, nem todos demonstram muito interesse e se 

dispersam. Os homens que participam são sempre da escola. O público, no que se refere à faixa 

etária, é misto. Mulheres que fundaram o grupo se reúnem com garotas muito mais novas, que 

começaram a morar no bairro recentemente, e as rodas acabam sendo um espaço de socialização 

e de solidariedade entre as mulheres. 

A mediação da atividade é feita por uma das mulheres do GRUMAP, bem como a 

distribuição da comida. Estas tarefas são rotativas. Em caso de crianças de colo estarem na roda, 

elas também se prontificam a cuidar delas durante a conversa, para que as mães fiquem à 

vontade. Um ponto importante, que fica nítido ao se observar as reuniões internas e as rodas, é 

que existe uma dificuldade para algumas mulheres do grupo falarem em espaços abertos, 

mesmo se sentindo parte da construção das atividades. Isso expressa a pouca frequência de 

atividades formativas que debatam, entre outras coisas, a importância da autonomia dessas 

mulheres para a manutenção do próprio grupo. Deste modo, o trabalho acaba se repetindo entre 

algumas pessoas. Embora, no fim das contas, todas acabem auxiliando em tudo, há uma 
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centralização das atividades que não é rigorosamente rotativa: as mulheres que costumam falar 

e mediar a roda dificilmente ajudam na preparação e na distribuição dos alimentos, e vice-versa. 

Da mesma forma ocorre com a limpeza da sede. Nada disso é combinado sistematicamente, 

mas se explicita nas ações, o que reforça a importância de debater o trabalho. Rita explica que: 

 

A roda, a gente procura metodologias pra se aproximar das mulheres, e é uma 

oficina que acontece. Mas na roda tem uma relação horizontal, todo mundo 

tem poder, todo mundo fala do lugar que ocupa, empoderar as mulheres pra 

falar. Ela assume um caráter de formação e informação. Pra algumas 

mulheres, é formação, pra outras é um momento de circulação da informação. 

Ela tem o caráter de dizer: o grupo de mulheres existe, e tá tendo atividade. 

Ela acontece desde 2013, aí a gente tá pensando hoje em dosar o afeto, que 

pode estar presente no toque, no cantar, no desenhar, no sorrir. Quem é do 

movimento nas décadas de 1970, 80, se for reparar, a gente é um pouco 

sectário. Só cumprir função. A gente não quer ser forte, a gente é forte e é 

fraca, não isso ou aquilo, é isso e aquilo. Então uma conversa tem que ser 

carregada de afeto, de música, de movimento. 

 

O afeto e a solidariedade são nítidos nas rodas e são sempre estimulados, desde os 

sorrisos aos abraços, até a distribuição da comida, que também é política, ao se considerar o 

contexto do bairro. Essas são estratégias políticas de mobilização das mulheres que, ao se 

sentirem acolhidas, sentem vontade de retornar e de continuar construindo o espaço mesmo 

com tantas demandas extras. “Então tem algumas atividades que tiram as couraças. Gente que 

tá travada, que não quer rir, que tá pesada. Então a gente percebeu que temos que ter afeto.” 

(Rita) 

É importante ressaltar que o afeto tem sido um dos elementos utilizados como estratégia 

política, sobretudo nos movimentos de mulheres negras. Contudo, na maioria das vezes o termo 

está relacionado apenas ao amor, aos abraços e sorrisos, sem que haja um aprofundamento do 

debate político a respeito. Afeto, no Dicionário Aurélio, significa: 1. Impulso do ânimo; sua 

manifestação. 2. Sentimento, paixão. 3. Amizade, amor, simpatia. 4. Dedicado, afeiçoado. 5. 

Incubido, entregue. No entanto, o afeto, quando adquire caráter político, mais do que dar amor 

às próximas – o que nos remete à moral cristã – deve ser pensado como a possibilidade de tomar 

consciência da condição de existência das pessoas que nos circundam, a fim de construir 

coletivamente novas estratégias de luta. Afetar-se não carrega apenas aspectos positivos, mas 

de responsabilidades sociais que envolvem, para além do cuidado, a necessidade de militância 

por uma sociedade outra. 
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Outra ação mensal é o Cine-Mulher, com exibição de filmes, normalmente de curta-

metragens, sucedida de debates. Os filmes exibidos nos últimos meses tiveram a temática racial 

e o debate girou em torno da solidão da mulher negra e do racismo sofrido por ela. Um deles 

foi “O dia de Jerusa”, que conta a história de uma mulher negra, idosa, solitária no dia do seu 

aniversário, que recebe uma consultora de opiniões sobre sabão em pó em casa e se sente alegre 

pela companhia. O filme trata o sexismo, o racismo e a afetividade de forma simples e direta, o 

que fez com que as mulheres se identificassem e discutissem o filme por longo tempo. Durante 

a exibição dos filmes, são distribuídos pipoca e refrigerantes. 

  Para além de atividades mensais, o Grupo realiza ações em datas consideradas 

importantes para os movimentos sociais ou que remontam às atividades culturais do bairro. Um 

exemplo é o Sarau da Primavera, que contou com a apresentação do grupo que estuda violão – 

através de um curso oferecido pelo GRUMAP aos jovens do bairro –, um cortejo que passou 

pela rua principal e se encerrou na praça, além da sua ocupação durante todo o dia com 

brincadeiras para as crianças, venda de flores, livros e brechó. O dinheiro arrecadado se 

transformou em recurso para a roda de conversa do mês seguinte. 

Como os debates sobre racismo e os diálogos com os movimentos negros de Salvador 

são uma das bases do GRUMAP, o mês de novembro – mês da Consciência Negra, 

comemorado no dia 20 – teve o ápice das atividades do ano, com a estruturação de um 

calendário que reuniu não só este Grupo, mas os outros tantos que atuam na comunidade. Então, 

na sede do GRUMAP se reuniram, junto ao Grupo, o Instituto FATUMBI, estudantes e 

professor do Grupo Griô da UFBA (que realiza atividades em parceria com o FATUMBI), a 

base policial do Calabar-Alto das Pombas, os diretores das escolas municipais do bairro, a 

diretora da Unidade de Saúde da Família e o coordenador de uma escola infantil particular, 

além de moradores que não estão organizados em nenhum desses grupos. 

Juntos, pensaram em atividades para o mês e o calendário elencou a programação do 

dia 20, com Alvorada, Atividades Físicas, Oficinas de Abayomis e de Turbantes, Roda de 

Samba, Capoeira e Intervenções Poéticas que ocorreram na praça; no dia 25, que seria um dia 

destinado à saúde dos homens (já que novembro é o mês de prevenção do câncer de próstata), 

o Posto de Saúde funcionaria no sábado durante todo o dia, para os trabalhadores que não 

conseguem acessá-lo durante a semana; e, no dia 7 de dezembro, seria dedicado à atividade de 

finalização, com um cortejo cultural que teve como objetivo rememorar os aspectos culturais 

do bairro, com a criação de alas diferenciadas para cada memória do bairro. Estas foram as 
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atividades estruturantes, mas outras, como as rodas de conversa e os cine-debates também 

ocorreram durante o mês. Exceto estas últimas, todas as outras ocorreram entre a rua principal 

(Teixeira Mendes), a Praça Nossa Senhora de Fátima e o Largo em frente ao posto, dando 

visibilidade aos grupos e movimentando o bairro numa perspectiva política, embora existam 

diversas contradições envolvidas no processo. 

Estas atividades possibilitam que se constate a realização da esfera pública em espaços 

absolutos, relativos e relacionais, construindo espaços públicos. Neste caso, as mulheres são 

maioria na organização das atividades, demonstrando como o questionamento das condições 

do bairro levou a uma organização tal, que, mesmo trinta anos depois da criação do Grupo, são 

ainda elas que constroem o espaço público, conscientes dos aspectos políticos envolvidos 

nesses processos. Esta perspectiva nos leva a pensar a dimensão de classe social, porque a 

organização existiu em prol das melhorias de vida da classe trabalhadora sediada em um bairro 

periférico; a dimensão de raça, visto que a composição do bairro e desse grupo é 

majoritariamente negra e a busca dos aspectos culturais levou em consideração a questão racial 

e a importância de debatê-la e; a dimensão do sexo, visto que a equidade de sexos e a não 

reprodução do sexismo estavam entre as preocupações do grupo nas atividades desenvolvidas.  

Para a mobilização das moradoras nos eventos, são feitas algumas visitas de porta em 

porta, com a distribuição de convites ou panfletos, além da passagem de carro de som com 

microfone pelas ruas, quando, na maioria das vezes, Rita de Cássia fala sobre a importância da 

mobilização da comunidade em companhia de Luciana Melo. Atualmente as redes sociais 

virtuais têm sido importantes, com o envio de convites pelo WhatsApp para as mulheres e a 

divulgação na página do Facebook, que atrai mulheres de outros bairros. 

Na realização das entrevistas, algumas das questões estavam relacionadas ao 

conhecimento ou à participação das mulheres no Grupo. Todas elas conheciam, mas nenhuma 

participava das atividades. Algumas, inclusive, falaram sobre a importância do grupo, como 

Sonia: “Elas fazem muitas coisas aí viu? Elas lutam pelos direitos das pessoas... Não tenho o 

que falar, não. Só coisa boa mesmo.” O GRUMAP, na visão das moradoras, se apresenta 

também como um serviço, e isso fica explicito na fala de Iana: “já ouvi, eles já fizeram alguns 

projetos aqui pra artesanato, pra costura, vários projetos pras mulheres aqui. Eu nunca precisei 

utilizar, mas eu sei que tem.” (Sônia, 32 anos, nascida no bairro)  

Essas visões demonstram como as ações políticas ganham formato assistencial e, assim, 

se naturalizam. Como algumas mulheres percebem o grupo como algo externo a elas, a noção 



69 
 

 
 

que se tem sobre ele é de um serviço, da mesma forma que o posto de saúde e a escola. A 

resposta de Sônia descrita acima demonstra o caráter apontado. 

Em dois terços das entrevistas, o nome do Grupo foi relacionado ao de Zildete, também 

conhecida como Zil, uma das fundadoras mais velhas do grupo, e a Rita, sua filha. Para uma 

das moradoras, é como se o grupo fosse “delas”: “Diz que tem reuniões, né? Dona Zildete, eu 

acho, que é a líder. Minha mãe fazia parte, mas ela nunca mais foi. Mas eu nunca participei 

também não” (Cristiane). Zildete atualmente não participa mais das reuniões por conta de 

alguns problemas de saúde, mas ainda divulga as atividades para as outras fundadoras mais 

velhas, que, por dificuldades de locomoção, não conseguem ir às reuniões na sede – que fica 

numa ladeira muito íngreme. Uma delas caiu recentemente e não pode mais frequentar. Rita, 

assim como Zildete, possui relações amplas no bairro, o que leva as moradoras a participarem 

das atividades, muitas vezes, porque o convite é pessoal. Não ir à reunião poderia ser visto 

como um “dizer não”, então elas se fazem presentes. 

Com todos esses fatos, me questiono até que ponto seria possível uma construção muito 

diferente desta num bairro de contexto popular, com a maior parte da população distante das 

universidades ou de debates políticos e, mais ainda, desmobilizada e desesperançosa. O tempo 

das pessoas é curto, sobretudo das mulheres. Sonia, ao falar sobre a sua ausência no grupo de 

mulheres, relata: 

 

Então, o meu dia é uma correria, eu nunca tenho tempo. Sempre tem uma coisa 

pra fazer. Antes de trabalhar aqui eu cuidava de uma sobrinha, aí era o tempo 

todo pra pegar ela na escola, levar ela pra ali e pra lá, e sempre tinha que fazer 

alguma coisa. Aí meu irmão montou isso aqui e esse ano ela foi ficar com a 

outra tia dela que mora mais a mãe. Então assim, eu nunca tinha tempo. E aí 

ia... Tem os afazeres da vida. Agora mesmo eu tou aqui, mas as vezes eu vou 

em casa, que eu moro aqui em cima. Aí eu tenho que ir em casa fazer uma 

coisa, fazer outra, e sempre assim, né? Você que é dona de casa, você nunca 

tem um espaço assim pra dizer “hoje eu tou com o dia livre”, então assim, até 

mesmo os eventos, as comemorações, nem sempre eu podia ir. Porque sempre 

que você larga uma coisa, tem outra. Ontem mesmo, na casa desse rapaz que 

chegou aqui, tinha um evento da Igreja. Ai como meu irmão chegou aqui, ele 

disse: “pode ir que eu fico aqui”, ai ele ficou e eu pude ir. Mas caso contrário 

eu não posso. É assim, lá e cá, cá e lá. 

 

O dia a dia das mulheres é preenchido de atividades domésticas mesmo que estejam 

empregadas, e o tempo livre normalmente é utilizado para a religião ou o lazer. Ainda que 

admitam a existência de sexismo, racismo ou outro tipo de discriminação na sociedade, a 
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maioria delas não os enxerga no seu dia a dia, o que dificulta a pretensão de organização 

política. No senso comum, política é automaticamente partidária e, pensando o Brasil atual, 

bipolar. Seria possível que o GRUMAP continuasse existindo, caso seu formato não fosse 

verticalizado7? Provavelmente não, sobretudo nos últimos anos, com toda a desmobilização dos 

movimentos sociais. 

Isso não indica que a verticalização dos movimentos sociais é uma condição para a sua 

existência, e menos ainda que só é possível atuar politicamente desta forma, mas sim que, com 

o passar dos anos, tem sido cada vez mais difícil encontrar movimentos sociais que se 

organizem de forma mais orgânica, ou que se proponham a radicalizar as estruturas através de 

ações que ultrapassem o superficial ou a aparência. O GRUMAP age muito mais na aparência 

do que na essência das relações sociais. O debate sobre racismo e sexismo, embora pouco 

profundo, tem lugar mais evidente em relação ao debate sobre classe social, que praticamente 

não aparece nas discussões. Essa ausência não permite que o Grupo avance politicamente num 

processo mais profundo de transformação social, se mantendo apenas no campo das reformas 

em micro escala. 

As reuniões ocorrem na sede do Grupo, mas já aconteceram na Associação de 

Moradores São Salvador, que não possui espaço físico atualmente. Em seguida, passou a 

acontecer na chácara Santo Onofre ou na Avenida São João, áreas mais internas do bairro. 

Segundo Rita, as reuniões eram feitas junto com a igreja, os terreiros e toda a comunidade:  

 

Era uma coisa inédita. A associação era muito forte, discutia capitalismo, 

desemprego, e o povo participando. Mas hoje a gente precisa visitar muita 

gente, que não pode mais se deslocar. A minha melhor formação foi com essas 

mulheres, o Grupo de Jovens e Associação de Moradores. (Rita) 

 

Com estes aspectos, o GRUMAP nos mostra como a construção do espaço público, 

embora necessite do espaço absoluto e sobre ele se apoie, se desloca nesse espaço com as suas 

diversas atividades, desde as reuniões na sede, na rua, ou na casa de alguma das moradoras, até 

os eventos construídos que, como o cortejo, se deslocam sobre ele. Todas essas ações perpassam 

também o espaço relativo, tendo em vista que os elementos estão interagindo, se pensamos, por 

                                                           
7 Quando me remeto à verticalização, não discorro sobre a organização interna do grupo, mas de sua relação com 

a comunidade, visto que é a “diretoria” quem define as atividades, e não as mulheres que participam delas. O 

próprio fato de existir uma “diretoria” nos demonstra isso. 
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exemplo, a relação entre as mulheres da “diretoria” do grupo com as mulheres e homens que 

participam das atividades. Chega também ao espaço relacional, muito mais interessante a ser 

pensado nesse contexto, já que ele nos fundamenta para pensar politicamente. É no espaço 

relacional que o GRUMAP, com todas as suas contradições, constrói a face pública de suas 

atividades. 

O espaço público, de nenhuma maneira, vai assumir apenas uma das três características. 

Ele vai ser, a um só tempo, absoluto, relativo e relacional, pelo seu próprio caráter espacial, 

relativizante e político. Quando Harvey (2012), concordando com Mitchel, indica a necessidade 

do espaço absoluto para a efetivação de uma manifestação política, podemos pensar também na 

importância de se mostrar nos embates políticos. Rita conta que:  

 

Onde tem resistência, o Estado entra pesado, porque eles sabem que o discurso 

da resistência não é o da subserviência. Quantas vezes ACM não chamou a 

gente de puta? De descarada? Que não tem o que fazer? Porque a gente ia em 

marcha pra casa do governador. A gente fez muita luta em defesa de creche. 

(Rita) 

 

Essas mulheres movimentam o espaço relacional através do espaço absoluto e é nessa 

junção que tornamos a sociedade passível de transformações. 

Embora todas essas atividades surtam efeitos positivos (até que ponto é positivo 

mesmo? Até que ponto o assistencialismo não serve mais ao capital do que o afronta?) no bairro, 

o Grupo de Mulheres tem atuação contraditória. Ao mesmo tempo em que vai de encontro ao 

que está posto, à desmobilização e à apatia diante das opressões vividas, age de forma 

assistencialista no bairro, uma vez que sua construção não se dá, de fato, através do trabalho 

das mulheres da comunidade. Elas participam das atividades, das rodas de conversa, mas pouco 

constroem a idealização desses espaços, mantendo-os num formato tradicional – ainda que nos 

moldes da mobilização popular – e verticalizado, que acaba centralizando, em poucas pessoas, 

o GRUMAP.  

As intenções não são negativas, mas o fato de serem construídas mentalmente por um 

grupo, de certo modo, delimitado, não permite que essas ações atinjam um grau de 

transformação que altere as condições de vida dessas mulheres. Elas provavelmente pensam a 

respeito da roda ao saírem dali, mas dificilmente reconhecem ou conseguem se retirar dos ciclos 
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de violência nos quais estão inseridas, e, menos ainda, questionar os motivos que as levam a 

viver sob as condições de uma mulher negra e trabalhadora. 

Isso não significa dizer que não existe um efeito dos projetos para o bairro, nem mesmo 

que a sua existência é insignificante. Pelo contrário, esse espaço ainda é um dos poucos que 

permitem o diálogo, a abertura entre as mulheres para discorrerem sobre seus problemas, 

compartilharem experiências e entenderem, ainda que de forma muito lenta, que não estão 

sozinhas e, menos ainda, que são culpadas pelas opressões que sofrem. 

A escala de atuação do Grupo é muito pequena e as ações, embora bem articuladas, são 

pontuais. A falta de recurso limita uma série de atividades que poderiam acontecer, mas, ainda 

que esses problemas fossem sanados, a própria estrutura do Grupo não permitiria sua 

caracterização enquanto movimento que poderia, de alguma forma, emancipar as mulheres. Até 

que ponto a proposta do Grupo é a emancipação? Muitas vezes a busca por subversão acaba 

sobressaltando esses movimentos e destruindo a possibilidade de rompimento estrutural. Há um 

contentamento com as micro-mudanças individuais e pouca preocupação em relação a um 

embate político mais amplo. Mas, novamente, até que ponto a construção do Grupo teve como 

finalidade a emancipação das mulheres do bairro? Se analisarmos sua história, ele traz pautas 

que eram interessantes para o bairro e consequentemente para as mulheres, outras que são 

fundamentais para as mulheres, como as creches, mas reproduz a lógica patriarcal ao pensar 

nas suas atividades. Para pensar essa reprodução, vale citar as oficinas disponibilizadas para as 

mulheres, que envolvem artesanato, costura, corte de alimentos, ou estética. Atividades 

relacionadas ao trabalho do cuidado, ou ainda, trabalhos “feminilizados”. 

As mulheres são base de sustentação no processo de reprodução da sociedade, uma vez 

que o trabalho do cuidado, tão caro para a continuidade dos outros trabalhos, sejam eles 

intelectuais ou manuais, são realizados majoritariamente por elas. E se entramos mais a fundo 

nessas relações sociais, são as mulheres negras de bairros como o Alto das Pombas que 

sustentam profundamente essas bases. O GRUMAP, em algum momento, quis transformar 

radicalmente esses espaços ou a busca que se mostrava no plano de fundo era por políticas 

públicas que dessem conta das empregadas domésticas, babás, e mulheres de outras profissões 

no sentido de lhes garantir alguns direitos? 

Reitero que o fato da existência do Grupo ser contraditória não deslegitima as suas 

ações. Ele, na atualidade, representa uma série de resistências e, embora tenha número limitado 

de mulheres, pela forma como ele vem se reconstruindo, tem sido significativo para estas que 



73 
 

 
 

participam das reuniões e ações. Contudo, o modo como algumas atividades se centralizam 

sobre quem teve maior acesso à educação dificulta, como já exposto, a autonomia de algumas 

mulheres e a apropriação das pautas levantadas pelo Grupo. É possível perceber como, nesse 

contexto, o trabalho de base não atinge sequer a formação fixa do grupo. Rita, ao ser 

questionada sobre a redução das atividades do grupo, relata que: 

 

Na verdade a gente não parou, a gente vai vendo o que é possível. A gente fica 

devagar, mas não para. Ainda temos 10, 15 mulheres nas reuniões da diretoria, 

mas a gente tem que pensar como discutir os conceitos entre nós, dentro da 

diretoria, pra tornar esse espaço um espaço de formação nossa. Porque a gente 

tem que ir distribuindo as tarefas. A gente tem que pensar em descentralizar 

lideranças, pra todo mundo falar. (Rita) 

 

A renovação do grupo é recente. As mulheres que o compunham até três anos atrás eram 

mais velhas, com idade superior aos 40 anos, o que direcionava as atividades para essa geração, 

mesmo porque a comunicação e a divulgação das ações se davam por meio de contatos feitos 

por Zildete, grande articuladora das mulheres da comunidade. Atualmente, outras mulheres 

aderiram às reuniões do Grupo que acontecem às quartas-feiras pela manhã, e (re)começaram 

a construí-lo. 

O horário da reunião, por si só, limita a participação de outras mulheres da comunidade. 

Se entendermos que a maioria delas, mesmo não realizando trabalho extradomiciliar, tem a 

manhã como momento da realização das atividades domésticas e para o cuidado com as 

crianças, automaticamente percebemos o quanto esse horário limita a participação. Até que 

ponto existe no grupo uma reflexão acerca da construção desse espaço por maior número de 

mulheres do bairro, a fim de gerar um trabalho mais coletivo e representativo do que 

centralizado? Mesmo com os debates sobre sexo, sexismo, dupla ou tripla jornada de trabalho 

feitos pelas militantes do grupo, o horário das reuniões se mantém o mesmo, com flexibilização 

possível apenas em relação ao dia da semana em que todas estarão disponíveis. 

Por outro lado, mesmo com todos os limites, existem mulheres que estão presentes todas 

as quartas, religiosamente. O que as levam a ocupar esses espaços? Que interesses estão 

envolvidos? Em tempos de tanta apatia e de tantos afazeres, por que algumas mulheres se 

reúnem para pensar o bairro sem receber nenhum tipo de remuneração? 
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Até que ponto as ações do GRUMAP dão autonomia às mulheres ou as fazem repensar, 

minimamente, o seu papel na comunidade? Até que ponto essas atividades não as tornam muito 

mais apáticas do que, propriamente, as levam a transformar as estruturas? Por outro lado, se 

essas mulheres ao menos entendem que estão no lugar de subalternidade, elas podem mudar as 

suas práticas em casa, com o marido, com os homens. Mas isso é efetivo? 

Quando essas mulheres estão pautando políticas públicas, na maioria das vezes estão 

tentando garantir o seu direito de existência. Desde o início, a resistência era pela legitimação 

da sua re-existência enquanto mulheres negras trabalhadoras. As condições de vida 

melhoraram, mas a sociedade não alterou seus fundamentos. Coloco-me em meio a esse 

contexto: como é possível que estas mulheres sobrevivam nesse país e até onde vale a pena 

viver sob estas condições? 
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3. OPRESSÕES DE CLASSE, RAÇA E SEXO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS E 

SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL: UMA ANÁLISE CONSUBSTANCIAL? 

3.1. SEGREGAÇÃO, FRAGMENTAÇÃO E DIVISÃO DO TRABALHO 

 

A segregação socioespacial estabelece na cidade um processo de fragmentação 

resultante da estruturação capitalista do espaço, onde as partes se articulam a partir do 

intercâmbio de pessoas, mercadorias e capital, construindo um funcionamento característico 

das cidades capitalistas. Este pressuposto nos auxilia a pensar a cidade de Salvador e, inclusive, 

o bairro do Alto das Pombas a partir não só de sua existência, mas da sua relação com o entorno. 

Para Corrêa (2016, p. 39), o espaço urbano é constituído de áreas distintas no que se refere à 

“gênese, dinâmica, conteúdo econômico e social, etc.”, e acrescentamos a isso o conteúdo racial 

que, no Brasil, não pode ser analisado fora do contexto das classes sociais. 

Nesse ínterim, Corrêa (2016), apoiado nos estudos de Harvey, explica que “a 

estruturação das classes sociais e suas frações advém do conjunto de três forças: primárias, 

residuais e derivativas”, sendo que elas se contradizem e podem levar a configurações sociais 

antagônicas, ao mesmo tempo em que são criadas outras diferenciações socioespaciais que 

auxiliam na reprodução do capital. As forças primárias são as oriundas da divisão da sociedade 

em duas classes sociais, a burguesia – os proprietários dos meios de produção – e o proletariado, 

“vendedores” da força de trabalho. As forças residuais são as que tiveram origem nas heranças 

do passado e permanecem, como os herdeiros de grandes propriedades rurais que vivem na 

cidade.  

Contudo, as forças derivativas são as que nos trazem maiores elementos para pensar a 

segregação e as classes atualmente. Elas são resultantes das dinâmicas capitalistas e de suas 

próprias necessidades de continuidade e acumulação, além da reprodução de uma sociedade 

diferenciada. Essas forças tornaram a sociedade capitalista mais complexa e geraram sua 

fragmentação em diversas classes e frações de classe (CORRÊA, 2016). Elas, as forças 

derivativas, geraram: 

 

I- Fragmentação das classes capitalista e proletária em razão da divisão do 

trabalho, do progresso técnico e da especialização funcional; em 

consequência, vários estratos emergem, minimizando os efeitos das forças 

primárias; II- classes distintas de consumo, visando a uma demanda variável 

e contínua fundamental para a acumulação de capital; III- aparecimento de 

uma classe média, burocrática, trabalhando na esfera do Estado e de grandes 
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empresas, com o objetivo de organizar e controlar a produção, a circulação, a 

distribuição e o consumo; acrescente-se que a classe média não é homogênea, 

apresentando diferenças quanto à renda, aos padrões culturais e à origem, por 

ascensão social ou por decadência de parte das antigas elites; IV- desvios de 

consciência de classe e projeção ideológica da classe dominante, visando 

desviar a atenção dos problemas das relações capital-trabalho, explorando, por 

exemplo, os conflitos entre empregados e desempregados; V- a necessidade 

de organizar as chances de mobilidade social que podem advir do processo de 

produção, circulação, distribuição e sua dinâmica; estas possíveis mudanças 

podem criar instabilidade na estrutura social, sendo necessário criar barreiras 

para controlar essa mobilidade, como se pode exemplificar com a educação 

diferenciada. (p.42) 

 

Esta concepção é fundamental para a compreensão do bairro periferizado, tendo em 

vista que a fragmentação no interior da classe cria um imaginário de distanciamento que vai de 

encontro à consciência de classe em si. Na prática ela age fragmentando as pessoas em 

subgrupos baseados em classes de renda, que se estabelecem principalmente pelo nível de 

consumo, pelo salário e pelo nível de estudo. A ausência da consciência dos indivíduos em 

relação à classe à qual pertencem originalmente, não existe apenas no mundo prático, mas 

também no campo teórico, sobretudo na geografia, com a pequena presença do debate sobre 

classes sociais enquanto conceito fundamental na compreensão da sociedade. 

Outro elemento interessante é a concepção de classe média. Média de que? Qual o 

parâmetro para considerá-la enquanto tal? É possível que uma pessoa que recebe quatro salários 

mínimos e possua um carro seja, automaticamente, considerada de classe média? E se ela morar 

no Alto das Pombas e precisar caminhar por cinco minutos para jogar o lixo fora? A estrutura 

e as carências do bairro certamente interferirão na diferenciação interna dessas classes, gerando 

heterogeneidade dentro de um espaço segregado. 

Morar na Avenida Caetano Moura, tão próxima do Alto das Pombas, gera amenidades 

diferenciadas. O acesso ao transporte público é uma delas. Não digo com isso que ter acesso a 

ônibus próximo à residência signifique ser de classe média ou estar num lugar privilegiado, já 

que esse é, ou deveria ser, direito de todos. Contudo, compreendo que mesmo tendo um salário 

relativamente acima dos demais vizinhos, ser de classe média pode ser questionado em um 

contexto assim. Não tenho, então, um conceito a defender, mas reforço a necessidade de 

compreender a heterogeneidade das ditas classes médias e da sua função na reprodução do 

capital. 
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O que há de comum em meio a essas fragmentações é a reprodução da ideologia 

burguesa, que atua mantendo as pessoas em busca de uma pseudo ascensão social. Esta é, na 

prática, uma ascensão econômica apenas, principalmente quando pensamos nesse processo 

junto às opressões de raça e sexo. O que aparece como foco no cotidiano das pessoas não é uma 

transformação social, mas sim uma mudança de vida que ocorre com o aumento do salário, a 

mudança no emprego, a conquista da casa própria – preferencialmente num condomínio 

fechado – e a compra de um automóvel, tudo mediado pela competitividade. Sob essa ótica, 

não é a ausência de transporte público o que dificulta a mobilidade das pessoas, mas a falta de 

dinheiro para a compra de um carro ou motocicleta. O imaginário da classe média é 

individualista, competitivo e egocêntrico, e, embora o número de pessoas com acesso a 

informações e educação atualmente tenha aumentado, na maioria das vezes sua utilização é 

apenas um instrumento para tal ascensão.  

Harvey (2016, p. 114) indica que:  

 

As lutas por status dentro da divisão do trabalho e pelo reconhecimento das 

qualificações, na verdade, são lutas por oportunidades de vida para o 

trabalhador e, como tal, por lucratividade para o capitalista. Do ponto de vista 

do capital, é útil, ou até mesmo crucial, que haja um mercado de trabalho 

segmentado, fragmentado e extremamente competitivo. Isso cria barreiras à 

organização coerente e unificada dos trabalhadores. 

 

Teoricamente os movimentos sociais deveriam se contrapor a esta lógica, mas ocorre 

que na prática eles têm se distanciado desse debate e reproduzido a lógica da divisão do trabalho 

e da busca por políticas públicas, além das reformas políticas e socioeconômicas. É esta divisão 

do trabalho uma das chaves na compreensão do espaço, da segregação e das opressões, já que 

ela se dá social, sexual e racialmente, e é contraditório – ou apenas irônico – que o trabalho não 

esteja sendo pautado como categoria fundante da divisão de classes por alguns teóricos e 

teóricas, da mesma forma que o debate de classe social tem sido deixado explicitamente de 

lado. Isso não é menos grave do que a ausência do debate sobre sexo e raça nos estudos e 

movimentos/organizações que pautam o fim das classes sociais e da propriedade privada, visto 

que o fim da sociedade de classes não põe fim ao racismo e ao sexismo que também a 

estruturam. 

A divisão do trabalho, de acordo com Harvey (2016, p. 111), está relacionada à 

“capacidade humana de decompor atividades produtivas e reprodutivas complexas em tarefas 
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específicas, porém mais simples, que possam ser cumpridas por diferentes indivíduos, de 

maneira temporária ou permanente”. Contudo, ao longo da história, a divisão do trabalho 

assumiu diferentes características, principalmente ao ser apropriada pelo capitalismo, se 

apresentando hoje de forma bastante diferenciada, não se baseando apenas na separação entre 

campo e cidade, como explica Marx ao justificar as suas origens, mas perpassando elementos 

que dão a ela o caráter impositivo, e não mais consensual, como foi fundada, a exemplo da 

divisão sexual do trabalho em seu início. 

Todavia, a divisão por ela mesma não se apresenta como contradição, mas é “a relação 

entre as partes e o todo e quem (se é que alguém) assume a responsabilidade pela evolução do 

todo” (HARVEY, 2016, p. 111) o seu problema central. Quando compreendemos que essa 

“evolução do todo”, ao longo da história, se deu por meio da apropriação do fruto coletivo do 

trabalho por uma pequena parcela da população, nos deparamos com o fato de que a evolução, 

na verdade, não se coloca enquanto tal. Embora existam melhorias nas condições de vida dos 

trabalhadores desde a Revolução Industrial, por exemplo, isso não caracteriza uma mudança 

positiva para a sociedade. A ideia de que a sociedade está em evolução nos traz a falsa 

impressão de que as coisas estão melhorando, quando, na prática, as fragmentações se 

intensificam e as possibilidades de mudança através dos indivíduos se torna algo cada vez mais 

distante. 

A divisão do trabalho, da maneira como se impõe atualmente, constrói na sociedade 

fragmentos distintos que costumam se colocar em posições antagônicas, mesmo estando, na 

prática, dentro de uma mesma classe social. Ao pensarmos na divisão sexual do trabalho, por 

exemplo, vemos que, para além da exploração do trabalho – elemento fundamental desta 

divisão –, há, junto a ela, uma opressão que se dá por meio da intensificação dessa exploração. 

Na prática, a separação entre trabalhos femininos e masculinos fundamentam a feminilização 

da pobreza e da precariedade do trabalho das mulheres, além da apropriação do tempo de 

trabalho não contabilizado realizado pelas mulheres 8. Daniele Kergoat afirma que: 

                                                           
8 Segundo a OXFAM (2017), mulheres com ensino médio completo ganham, em média, R$ 1.338,00, 66% do que 

ganham os homens de igual escolaridade (R$ 2.023,00). Na faixa de ensino superior completo, mulheres ganham 

R$ 3.022,00 em média, apenas 63% do que ganham homens com o mesmo nível educacional (R$ 4.812,00). Para 

exemplos práticos, médicas ganham, em média, 64% dos rendimentos de homens médicos, e mulheres economistas 

ganham 61% do que ganham, em média, profissionais homens. Não é diferente em relação aos negros e negras: 

entre os que concluíram o ensino médio, o rendimento é, em média, de R$ 1.497,00, o que significa 76% do 

rendimento médio de brancos (R$ 1.958,00) da mesma faixa educacional. Para o ensino superior, negros com 

diploma ganham 75% do que ganham brancos com diplomas – R$ 3.144,00 e R$ 4.185,00 em média, 

respectivamente. 
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A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão social decorrente das 

relações sociais de sexo; essa forma é historicamente adaptada a cada 

sociedade. Tem por características a destinação prioritária dos homens à esfera 

produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a ocupação 

pelos homens das funções de forte valor social agregado (políticas, religiosas, 

militares, etc.). Essa forma de divisão social do trabalho tem dois princípios 

organizadores: o da separação (existem trabalhos de homens e outros de 

mulheres) e o da hierarquização (um trabalho de homem “vale” mais do que 

um de mulher). (KERGOAT, 2009, p. 67) 

 

Os postos masculinos de trabalho são prestigiados socialmente, sejam pelo status, seja 

pelo salário a ser recebido – segundo dados da OXFAM (2017), a renda média do homem 

brasileiro em 2015 era de R$ 1.508,00, e a das mulheres era de R$ 938,00 –, enquanto os 

femininos, quando são reconhecidos, são considerados de menor valor. Para exemplo dos 

reconhecidos, temos o trabalho doméstico extradomiciliar, o secretariado, a costura e o cuidado 

com idosos e crianças, e, como trabalhos não reconhecidos, as atividades de reprodução 

biológica e as atividades domésticas em domicilio. Esta falta de reconhecimento não se dá 

apenas por quem se apropria dos frutos desse trabalho, mas também pelas próprias 

trabalhadoras que, por serem socializadas dentro dessa lógica patriarcal, naturalizam as suas 

funções na sociedade, tanto no trabalho em si, quanto em relação ao comportamento esperado 

de uma mulher, como a sensibilidade, os sentimentos maternais, as cores preferidas e os gostos 

em geral.  

A divisão sexual do trabalho, portanto, se expande por todas as outras relações na 

sociedade, inclusive no condicionamento dos espaços os quais as mulheres devem ocupar, que 

permanecem no âmbito privado, enquanto aos homens é permitido o domínio do público, 

construindo espacializações definidas e reafirmadas pelos próprios indivíduos, mesmo estando 

em posição de subalternidade. Carole Pateman (1993), ao discorrer sobre o contrato sexual, 

explica que as mulheres estão excluídas do contrato social (o original), e que “o contrato é 

encarado com o paradigma do livre acordo”, mas as mulheres não têm liberdade natural porque 

não nascem livres. Ela explica ainda que:  

 

a diferença sexual é a diferença entre liberdade e sujeição. As mulheres não 

participam do contrato original através do qual os homens transformam sua 

liberdade natural na segurança da liberdade civil. As mulheres são o objeto do 

contrato. O contrato sexual é o meio pelo qual os homens transformam seu 

direito natural sobre as mulheres na segurança do direito patriarcal civil. 

(PATEMAN, 1993, p. 21) 
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Sendo, então, objeto de contrato, as mulheres são apropriadas, açambarcadas, como 

defende Guillaumin (2014), e transformadas em bem comum. É esta transformação em bem 

comum que permite aos homens invadir o corpo das mulheres física ou verbalmente, e é o 

açambarcamento desta força de trabalho o que permite que eles construam presencialmente os 

espaços públicos. Portanto, é fundamental compreendê-los através da dinâmica entre o público 

e o privado. 

Quando observo as respostas das entrevistas, noto que todas as mulheres entrevistadas 

realizam as próprias atividades domésticas, mesmo que estejam empregadas. Ainda que não 

sejam elas somente que as realizem, em todos os casos, são as mulheres – mães ou filhas – que 

auxiliam nas atividades. Ao questionar sobre a realização destas atividades pelos maridos, a 

resposta varia entre o “não realiza” ou “me ajuda”. Ao assumir a atividade como “ajuda” elas 

estão automaticamente tomando-as para si enquanto responsabilidade primária. Se todos se 

beneficiam do seu resultado, a sua realização deveria ser dividida, e não centralizada nas figuras 

femininas. 

Por outro lado, ao questionar o que elas fazem quando não estão no trabalho, nem na 

faculdade ou na rua, respondem que só assistem televisão ou ficam no computador. Sem 

questionar sobre atividades domésticas elas, nenhuma delas, sinalizam que as fazem, o que 

demonstra a naturalização desse trabalho também pelas próprias mulheres, que introjetaram, ao 

longo do tempo, a divisão sexual do trabalho. 

Embora a divisão sexual do trabalho nos traga elementos importantes para a análise do 

espaço público, posso afirmar que existe também uma divisão racial do trabalho, tendo em vista 

a forma como se estruturam as relações entre classe e raça. No Brasil não é possível falar de 

trabalho e de classes sem passar pela questão racial, posto que o histórico de escravidão 

continua construindo espaços e mentalidades escravocratas. A libertação dos negros no país 

nunca ocorreu de forma efetiva, mantendo-os nos lugares segregados, que não diferem 

essencialmente das relações do passado. São outras máscaras para um mesmo rosto. Como 

afirma Ianni (1966), “a liberdade que se dá ao negro é a liberdade de oferecer-se no mercado 

de trabalho, como mão de obra, apenas”. (p. 49) 

Tal qual a relação de dominação e subordinação existente entre homens e mulheres na 

divisão do trabalho, existe a relação entre brancos e negros, e estes últimos são maioria na classe 

trabalhadora e têm participação ínfima na burguesia – se analisarmos os dados da OXFAM 

(2017), notaremos que, para cada negro com rendimento superior a dez salários, mínimos, 
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existem quatro brancos.9 Para lembrar as forças derivativas de Harvey, posso dizer ainda que 

quanto maior for o rendimento salarial dentro da classe média, maior o seu embranquecimento. 

O inverso ocorre da mesma forma. A população negra é maioria nos bairros periferizados, assim 

como entre os desempregados e com baixa escolaridade, conforme apontam os dados do IBGE 

(2017); a taxa de desocupação da população preta e parda no Brasil é de 10,0%, enquanto da 

população branca de 7,1% em 2015. Para o mesmo ano, os dados da OXFAM (2017) retratam 

que brancos têm uma média de 9 anos de estudo, enquanto negros possuem 7,4. Isso define, na 

sociedade, espaços brancos que também se territorializam e se manifestam por meio de barreiras 

racistas e da intensificação da exploração desta população por conta de sua racialização. 

A divisão racial do trabalho se expressa, sobretudo, na divisão entre o trabalho 

intelectual e o trabalho físico (manual – corporal): o primeiro é realizado, na maioria das vezes, 

pelas pessoas brancas, visto que a intelectualidade é negada ao povo negro, enquanto o último 

é realizado pelos negros e negras que, por serem “fortes”, possuem maior capacidade para esta 

prática. Estas visões se irradiam para outras esferas, ao se pensar, por exemplo, nas 

epistemologias eurocentradas que, ainda hoje, com o aprofundamento do debate racial, 

continuam sendo a base de todas as “verdades científicas”. 

De acordo com Neusa Santos Souza,  

 

a espoliação social que se mantém para além da Abolição busca, então, novos 

elementos que lhe permitam justificar-se. E todo um dispositivo de atribuições 

de qualidades negativas aos negros é elaborado com o objetivo de manter o 

espaço de participação social do negro nos limites estreitos da antiga ordem 

social. (SOUZA, 1990, p. 20) 

 

Esta divisão do trabalho que, para os negros, se inicia no Brasil com sua escravidão pelos 

brancos europeus, se desenvolve criando padrões negros e brancos que, ao serem invadidos, 

geram estranhamento. O que é bonito é branco. O negro está no lado oposto ao belo (SOUZA, 

1990). Os espaços considerados mais importantes na sociedade tanto são ocupados por brancos, 

                                                           
9 Segundo a OXFAM (2017), entre as pessoas que recebem até 1,5 salário mínimo, estão 67% das negras e dos 

negros brasileiros, enquanto menos de 45% são brancos. Por outro lado, cerca 80% das pessoas negras ganham até 

dois salários mínimos. As mulheres, assim como os negros, estão em menor proporção em todas as faixas de renda 

superiores a 1,5 salário mínimo. Além disso, num período de vinte anos, os rendimentos dos negros passaram de 

45% do valor dos rendimentos dos brancos para apenas 57%. 
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quanto se tornam importantes à medida que os brancos os ocupam. Para que os negros ocupem 

espaços como as universidades, eles precisam se submeter aos padrões estabelecidos e, não 

raro, se embranquecer10. Na intelectualidade, é necessário mudar a linguagem, acessar a 

epistemologia branca e dominá-la, além de precisar se reafirmar e demonstrar sua capacidade 

diariamente para se manter e ser respeitado em seus lugares. 

Esse processo de embranquecimento cresce junto à redução dos debates acerca da raça. 

Em “Tornar-se negro”, Souza (1990) examina como o incômodo em relação ao racismo perde 

o lugar na vida de médicos, professores universitários e outras pessoas negras que ascenderam 

economicamente. É como se a partir de agora tudo fosse permitido, o que é uma ilusão, visto 

que a ascensão econômica não diz respeito a uma mudança na estrutura de classes e, menos 

ainda, de raças. Mesmo uma negra dona dos meios de produção sofrerá, em alguma medida, o 

racismo. Tal qual sofrerá com o sexismo por ser uma mulher. A própria busca por ascensão é 

um projeto de futuro branco introjetado pelos negros como a única forma de se embranquecer 

e, consequentemente, possuir uma autoestima considerável nessa sociedade estruturada com 

base nas opressões.  

Contudo, para tornar-se branco, é necessário antes tornar-se gente. E o racismo está 

sustentado também em ideologias biologizantes, que nos mantêm num espaço primitivo e, 

consequentemente, selvagem e não intelectual. Esses “resquícios” de escravidão se expressam 

por meio do mito da não sensibilidade das negras e dos negros, sendo o “sensível” e o “frágil” 

aspectos da branquitude. Negros são fortes, guerreiros, não têm direito de fraquejar. Não é 

negativo sê-lo. O problema é não poder ser outra coisa. Como afirma Rita de Cássia na 

entrevista, “a gente não quer ser forte, a gente é forte e é fraca, não isso ou aquilo, é isso e 

aquilo.” 

                                                           
10  O embranquecimento pode ser aqui considerado a tentativa de se enquadrar nos padrões legitimados pela 

população branca, como é o caso das teorias difundidas academicamente às quais a população negra deve estar 

submetida para conseguir um reconhecimento acadêmico, por exemplo. Durante anos os negros e negras negaram 

as suas produções intelectuais, por serem consideradas pouco teóricas, e, embora hoje existam diversos estudos 

que estão pautados nas epistemologias negras, o formato dos estudos, a linguagem, a estrutura acadêmica, por si 

só, se encarregam de enquadra-los na branquitude ou de excluí-los, já que é ela o parâmetro. Quando me refiro a 

embranquecer-se, neste trabalho, estou discorrendo também sobre a necessidade nos subjugarmos à uma estrutura 

pré-existente através da negação da nossa própria cultura. Um exemplo disso é o uso da linguagem formal, que 

não permite variações linguísticas no processo de produção acadêmica. Em termos estéticos, embora o movimento 

negro seja fundamental na afirmação da identidade negra através de aspectos culturais e estéticos, como é o caso 

do movimento de “empoderamento crespo”, muitas mulheres negras ainda se submetem a cirurgias plásticas e uso 

de química capilar para ter um corpo mais próximo do padrão de beleza branco. 
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Souza afirma que:  

 

O “privilégio da sensibilidade” que se materializa na musicalidade e 

ritmicidade do negro, a singular resistência física e extraordinária potência e 

desempenho sexuais, são atributos que revelam um falso reconhecimento de 

uma suposta superioridade negra. Todos estes “dons” estão associados à 

“irracionalidade” e ao “primitivismo” do negro em oposição à “racionalidade” 

e ao “refinamento” do branco. Quando se fala na emocionalidade do negro é 

quase sempre para lhe contrapor à capacidade de raciocínio do branco. 

(SOUZA, 1990, p. 30) 

 

Quanto aos “dons” do povo negro, é notável a folclorização das religiões de matriz 

africana – aliada à discriminação das mesmas e à violência a seus cultos –, bem como da 

capoeira e do samba, que foram reconhecidos como patrimônio imaterial11 em prol dos 

interesses de visibilidade cultural, e, não raro, são supervalorizados quando envolvem pessoas 

brancas, a exemplo do samba cantado por Noel Rosa e Vinícius de Moraes. A apropriação da 

cultura ocorre no mesmo sentido em que se apropriam do resultado do trabalho. Por outro lado, 

a hipersexualização dos corpos negros é um fato, uma realidade social, tanto em relação aos 

homens, quanto às mulheres, embora estas últimas sejam alvos principais no processo. Todos 

esses elementos se constroem também como estereótipos, quando pensamos, por exemplo, que 

o corpo de uma mulher negra é visto como um corpo estuprável, tendo em vista que, segundo 

o IPEA (2017), o percentual de mulheres negras estupradas é de 53,3%, enquanto o de mulheres 

brancas é de 34,3%12.  

Conforme aponta Clovis Moura, o “racismo tem, em última instância, um conteúdo de 

dominação não apenas étnico, mas também ideológico e político” e se reproduz através da ideia 

de superioridade branca. No trabalho, é fundamental tratar da questão racial porque, mesmo na 

classe de mulheres trabalhadoras, existe a divisão racial que as fragmenta, criando conflitos, 

opressões e diferenciação de pautas nos movimentos feministas. 

                                                           
11 Segundo o site do IPHAN, em 2004 o Samba de Roda no Recôncavo Baiano foi inscrito no Livro de Registro 

das Formas de Expressão, e, em 2005, a Unesco o reconheceu como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, 

enquanto a Roda de Capoeira foi inscrita no Livro de Registro das Formas de Expressão em 2008 e reconhecida 

como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2014. Nesse ínterim, alguns terreiros de candomblé vêm 

sendo tombados na Bahia desde 1984, como o Terreiro Casa Branca do Engenho Velho, além do Terreiro Omo 

Ilê Agbôula, na Ilha de Itaparica (BA), o Ilê Axé Opô Afonjá, o Gantois, o Alaketu e o Bate-folha, na Bahia em 

Salvador. (Disponível no Portal IPHAN) 
12 Além disso, a proporção de mulheres negras vítimas de morte por agressão aumentou nos últimos dez anos, 

passando de 54,8% em 2005 para 65,3% em 2015. O que significa que 65,3% das mulheres assassinadas no Brasil 

no referido ano eram negras. (IPEA, 2017) 
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Ianni (1966) afirma que na constituição da sociedade de classes, com a crise das 

estruturas pré-capitalistas, foi possível verificar a reconstrução de auto-representações da nova 

ordem social. Nesse processo, a sociedade se representa da forma como a classe dominante a 

concebe, porque esta é uma condição para a preservação da estrutura de poder na organização 

social desenhada no modo de produção capitalista. Contudo, essas representações estão 

“mediadas por produtos sociais de relações reais, em que os homens surgem divididos entre 

raças, sexos, religiões, origens nacionais, tornando-se mais complexas relações hierárquicas em 

certas esferas ou no âmbito global” (p. 61). Desta maneira, os elementos da ideologia racial 

invadem a práxis individual e coletiva, criando fragmentação nas classes. O mesmo ocorre em 

relação à ideologia de inferioridade das mulheres. Tal fragmentação faz com que os membros 

dos grupos sociais não compreendam exatamente pelo que devem lutar, ou qual a tensão que 

os opõe: 

 

Objetivadas na cor, ou outros atributos ideologicamente constituídos, essas 

tensões não alcançam a consciência social dos membros da sociedade, 

enquanto membros das classes. E o preconceito se infiltra entre os 

discriminados, dividindo-os pelos matizes da pele, como se as marcas 

fenotípicas fossem o fundamento das distinções sociais. E a democratização 

esbarra necessariamente com alguns dos obstáculos inerentes ao tipo de 

organização social da vida que se estabelece com o sistema capitalista de 

produção. Assim, dentre os impedimentos naturais, criados com a própria 

estrutura de classes, contam-se certos produtos das relações sociais gerados 

no âmbito das interações raciais e culturais, distribuindo-se a população, em 

consequência, em minorias, negros, mulatos, brancos, estrangeiros, indígenas, 

nacionais. (IANNI, 1966, p. 61, grifo do autor) 

 

Embora Octávio Ianni não trate do sexo como uma dessas relações sociais produzidas 

pela estrutura capitalista, este deve ser lido nessa mesma perspectiva de fragmentação da classe, 

que auxilia na reprodução do capital, tanto por meio da intensificação da exploração, quanto 

pela confusão gerada na percepção delas, dificultando a organização dos e das trabalhadoras. É 

nessa perspectiva que defendo o estudo do espaço público, marcado pelas desigualdades 

desenvolvidas pelas diversas estruturas de divisão do trabalho, de modo que a análise 

consubstancial entre classes, raças e sexos é fundamental para a compreensão da totalidade das 

opressões, visto que é a partir delas que outras tensões sociais se desenvolvem como “fobias” 

na atualidade.  
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3.2 AS RELAÇÕES DE CLASSE, RAÇA E SEXO  

 

Contarei aqui algumas histórias a fim de termos uma visão mais prática destas relações 

entre as mulheres de um bairro popular. Histórias que serão contadas com base nas entrevistas 

e nas observações feitas em relação às entrevistadas durante a conversa. Utilizarei nomes 

fantasia para evitar constrangimentos.  

Primeira história: Cris tem 42 dois anos e mora no bairro há um ano. É católica, casada, 

não mora em casa própria e tem uma filha de 22 anos que também é casada, então, moram na 

casa só ela e o marido. Ela cursou apenas até o ensino médio e hoje é técnica de enfermagem. 

Seu marido é cozinheiro e eles dividem as despesas da casa. Ambos estão empregados, e 

trabalham fora de casa, contudo, as atividades domésticas são realizadas por Cris, a “dona de 

casa”. Ela, nos tempos livres, fica em sua residência ouvindo música, navegando na internet, 

ou vai à missa. Cris afirma nunca ter sofrido sexismo, que para ela é quando o homem acha que 

a mulher não presta, não vale nada, ou que é menor do que ele. Ela conta que já viu casos de 

“humilhação das meninas adolescentes, que vestem roupa curta, dizem que é piriguete, os 

homens ficam paquerando. Não é porque ela tá com uma roupa mais curta, que ela tá aberta pra 

tudo, né? Já vi esse tipo de coisa aqui”. Para ela, o feminismo é quando uma mulher é 

independente, “que é única, que não precisa de ninguém, que se garante”, mas não se considera 

feminista. Ela tem a pele clara e os cabelos ondulados e acredita que o racismo seja “quando a 

pessoa não respeita a outra pessoa, não respeita a cor. É isso mesmo, quando não respeita outra 

pessoa, humilha, xinga, compara com animais”, e nunca se sentiu discriminada por sua cor, mas 

já viu um caso em que “tinha um menino que ia pagar uma conta. Ele era negro, e o pessoal 

achou que ele era ladrão, por causa da cor dele. Ele tava com os documentos pra pagar. Aí o 

pessoal foi se afastando dele, se afastando, aí ele percebeu, aí ele disse: ‘Gente, eu não sou 

ladrão, não. Eu vim pagar uma conta também, como todo mundo’. Foi a única vez que eu vi 

também uma pessoa sentir na pele isso. A única vez que eu vi foi essa.” Contudo, para Cris, 

nem o machismo nem o racismo interferem no seu dia a dia. Ela também nunca se sentiu 

discriminada. 

Segunda história: Iana é negra, alta, gorda13, tem o cabelo crespo, mas o deixa alisado, 

tem 29 anos e mora no bairro há 20. É candomblecista e mora com os pais e a irmã. Em sua 

                                                           
13 O termo “gorda”, embora tenha sido considerado politicamente incorreto durante anos, hoje é questionado pelas 

pessoas que constroem o movimento anti gordofobia, tendo em vista a necessidade de desconstruir os significados 
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casa, é o seu pai quem arca com a maior parte das despesas, embora ela seja atendente numa 

barraca de jogos do bairro e técnica em enfermagem num hospital. Ela frequenta a praça do 

bairro, embora circule também por outras áreas da cidade em busca de lazer. Nos seus horários 

livres, ela namora, estuda, ou assiste TV. As atividades domésticas da sua casa são divididas 

entre ela, sua mãe e sua irmã. Iana reconhece que existe machismo, diz que já sofreu casos, 

principalmente na infância, por brincar de gude e de bola, ao invés de brincar de boneca, mas 

que depois de adulta “ninguém mais mexe” com ela. Conversando sobre machismo, ela diz que 

é quando “um homem diz que as mulheres não podem fazer aquilo que eles fazem”. Ela 

recentemente tomou um ônibus dirigido por uma mulher e muitos homens não quiseram subir 

no ônibus por isso, segundo o seu relato. Ela afirma que essa situação “é uma forma de 

machismo, porque só homem pode dirigir, só homem sabe fazer, e é uma forma de preconceito, 

sabendo que nós mulheres podemos fazer tudo que a gente quer.” Contudo, ela acredita que o 

machismo não interfere no seu dia a dia e diz que o feminismo é quando uma mulher quer ser 

melhor do que os homens, por isso, não se considera como tal. Ela acha que os direitos deveriam 

ser iguais.  

Iana afirma também nunca ter sofrido racismo, que pra ela “são aquelas pessoas que não 

gostam de outras pessoas negras, que chamam de macacos.” Ela conta ainda que seu “pai é 

preto, negro, quer dizer, minha mãe é branca e eu nasci parda. E tem muitas pessoas que fazem 

discriminação com pessoas negras (...) Já vi momentos de pessoas olharem tanto de cara feia 

pro meu pai, por estar num lugar que só tem gente branca e só ele de negro. Ou dizer: ‘oh como 

aquele neguinho tá vestido?’, ou como já aconteceu também, de minha irmã não gostar, por 

estudar num colégio de rico, que meu pai por ser negro ir pra uma reunião vestido com a farda 

do trabalho dele, e ela não gostar. Então tudo isso já aconteceu.” Ela, mesmo sabendo que não 

pode brincar, as vezes brinca dizendo “olha como aquela pessoa é preta?”, “olha como aquele 

preto é feio?”, mas conta que mesmo sendo de uma família de pessoas negras – ela é parda, 

assim como seu namorado – isso não interfere no seu dia a dia. 

Terceira história: Josi tem 36 anos e mora há 15 anos no Alto das Pombas. Negra, de 

cabelo relaxado, magra, mora com o seu marido numa casa da sogra e não tem filhos. É babá e 

                                                           
negativos relacionados a ele. A utilização do mesmo perpassa o processo de autoafirmação dos corpos, que são 

políticos e que não negam o seu formato. Notemos como o termo “magra” não causa impacto semelhante, nem 

sensação de constrangimento. Para melhor compreensão, vide a monografia “Cinderela não é gorda”, de Vanessa 

Arcoverde e Radmilla Rodrigues (2014). 
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cuida das crianças em sua própria casa. Católica, possui o segundo grau completo e costuma 

sair pouco do bairro, sobretudo durante a semana, por conta do seu trabalho. Quando sai de casa 

nos fins de semana, vai a bares, ao shopping ou à praia. Embora vá pouco à praça do bairro, 

consome os alimentos vendidos lá. A maioria das vezes que vai, é à tarde, para levar as crianças. 

Ela mesma faz as atividades domésticas. Para ela, o machismo é quando o homem pode tudo e 

a mulher não pode nada, e já se sentiu oprimida neste sentido. Josi tinha uma amiga que 

apanhava do marido quando saia sozinha, e quando ia reclamar por alguma coisa, apanhava 

mais. Na sua concepção, o feminismo é quando as mulheres vão em busca dos seus direitos. 

Ao falar sobre discriminações, relata que “quando a gente vai em alguns lugares, em 

algumas lojas, as pessoas ficam olhando assim, e dá pra gente se sentir discriminada, né? Ficam 

vindo atrás. A gente se sente constrangida, ne?”. Racismo, para ela, é quando as pessoas são 

julgadas pela cor da pele, “por exemplo, por eu ser mais morena, às vezes eu entro numa loja e 

eu acho que tem um olhar diferente. (...) Eu nunca fui no shopping Iguatemi, mas eu já passei 

perto e acho que ali só vai gente que tem uma condição maior, né? Eu acho que se eu for lá vai 

ter um pouco de, uns olhares diferentes.” Para Josi, o racismo interfere no seu dia a dia. 

Quarta história: Juliana é uma mulher lésbica. Tem 24 anos, pele clara, cabelos 

cacheados, é alta e gorda. Mora há dois anos no bairro e se sente segura nele. Veio do interior 

para continuar os estudos, cursa Sistemas de Informação na UFBA e mora com três amigas. 

Sustenta-se com o que recebe do estágio e com alguns auxílios da sua mãe. Não costuma sair 

muito de casa, para além de ir para faculdade e estágio, e normalmente vai à praça para comer 

lanches. Juliana acha que o machismo é uma doença, que pode ser melhorado, mas não sabe se 

vai melhorar. Ela sofre machismo sempre por sua profissão ser considerada masculina, e nem 

sempre consegue ter voz no trabalho. Conta que mesmo sendo uma “sapatão caminhoneira”14 

é assediada na rua. “Visualmente, não sou feminina e recebo cantada o tempo todo. Agora 

imagine uma menina que se mostra de maneira mais feminina, o que ela não passa na rua? Isso 

influencia muito, a gente se sente insegura pra sair”, afirma Juliana. Para ela, feminismo é a 

luta diária para a gente tentar sobreviver a esse caos que é ser mulher hoje. Não se sente 

totalmente feminista porque não sabe sobre todas as pautas, nem participa de nenhuma 

organização, mas se acha feminista no seu cotidiano e com pessoas ao redor. Racismo, em sua 

opinião, é uma doença da mesma forma que o machismo, só que é mais antiga e vai piorando a 

                                                           
14 Expressão utilizada para tratar de lésbicas que estão dentro do estereótipo da lesbianidade, se expressando de 

forma “masculinizada”.  
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cada dia. Ela já percebeu que com seus amigos negros o tratamento é diferente do dela quando 

entram numa loja no shopping, assim como nota os olhares desconfiados para eles. Em sua vida 

o racismo não interfere individualmente, porque tem a pele clara. 

Quinta história: Leidiane tem 31 anos, é negra, gorda, com o cabelo alisado. Mora no 

bairro há 17 anos, possui casa própria e é católica. Tem curso superior incompleto, é 

administradora de uma loja e tem um filho de 7 anos. Mora em frente à praça com o filho e o 

marido, com quem divide as despesas da casa. Quando não está no trabalho, sai com seu filho 

para ele brincar, ou com seu marido. As atividades domésticas são realizadas por ela quando 

chega do trabalho, mas uma vez na semana uma diarista vai fazer a faxina. Segundo ela, o seu 

filho e o marido ajudam nestas atividades. Embora more de frente para a praça, não a analisa 

muito, mas vê mais mulheres durante o dia levando crianças para brincar e, à noite, mais homens 

bebendo. Para Leidiane, machismo é quando o homem quer impor sua autoridade às mulheres, 

ou então quando quer ser maior em profissão, em relação a dinheiro, economias etc. Ela já 

sofreu assédios, mas nunca deu espaço para os homens imporem autoridade sobre ela. Em sua 

opinião tem várias mulheres que baixam a cabeça para tudo, e isso faz com que sofram 

machismo, porque ele é imposto quando uma pessoa dá espaço pra isso. Se as mulheres se 

impuserem e trabalharem tanto quanto o homem, não tem porque ter machismo no local. O 

feminismo, para ela, é o oposto do machismo: quando as mulheres querem se impor sobre os 

homens. 

Na concepção de Leidiane, racismo é quando a pessoa desqualifica outra pessoa por cor 

ou raça, independentemente de qual seja a cor, negra, branca, mas quando uma pessoa é 

desqualificada pela cor. Ela nunca esteve numa situação racista, mas já presenciou um caso: 

“tava numa loja, aí chegou uma pessoa negra, aí ele pediu um sapato número 39, aí o vendedor 

falou assim: é 299. Aí eu peguei e falei com ele assim: ‘mas ele tá pedindo o número 39, ele 

não tá te perguntando o preço’, aí ele olhou pra mim e olhou pro rapaz, aí foi lá e pegou. Então 

eu achei que ele tava tratando o rapaz com racismo, mas o rapaz ficou calado.” Para ela, o 

racismo interfere no cotidiano de todo mundo, porque mesmo que a pessoa não esteja sofrendo, 

outra estará, principalmente no Brasil. 

Sexta história: Rosângela tem 40 anos e mora no Alto das Pombas desde que nasceu. 

É católica, casada e tem dois filhos. Moram juntos e quem arca com as despesas da casa é seu 

marido, já que ela está desempregada. Faz curso técnico todos os dias à noite, por isso, sai 

sempre do bairro. Não costuma ir à praça para beber ou comer, mas passa por ela para ir fazer 
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caminhada na Barra e para ir ao posto de saúde. Isso porque acha que na praça tem muita 

“badernagem”, som alto e agonia. Não acha que é segura, e que deveria ter maior policiamento, 

com uma unidade de policiais. Não vê muita diferença na praça em relação ao uso de homens 

e mulheres, mas vê que tem muitas meninas adolescentes à noite, principalmente aos sábados. 

Para Rosangela, machismo é quando o homem pode tudo e a mulher não pode nada, e o seu 

marido é machista quando não quer que ela pague a conta. Mas o machismo não interfere muito 

na vida dela porque ela não permite. Algumas amigas suas sofrem machismo, porque os 

namorados ou maridos podem sair sozinhos e elas, não. Eles podem voltar até de madrugada, 

mas se uma delas fizer isso, o casamento acaba. Ela não é feminista e acredita que feminismo 

seja quando as mulheres querem responder pelos homens e não aceitam ser mandadas por eles. 

Em sua visão, o racismo às vezes vem do próprio ser humano, por não se aceitar. 

“Começa por aí. Ele não se aceita porque tem um cabelinho duro, não aceita.” Assim como 

algumas amigas suas não vão a alguns lugares porque lá só existe pessoas de pele clara. Então 

o racismo já começa por elas. E acontece também quando a pessoa não aceita a outra pela cor 

da pele. Rosangela já se sentiu discriminada há um tempo, quando foi numa loja de sandálias 

caras no shopping, não estava “bem trajada” e as vendedoras acharam que ela não iria comprar. 

Todas as vendedoras eram brancas e a trataram com descaso, não deram nenhuma atenção, mas 

quando ela foi pegar o cartão para pagar, automaticamente foi atendida. Ela se sentiu 

discriminada por não estar “bem trajada”. Isso aconteceu há muitos anos, hoje ela acha que o 

racismo não interfere no seu dia a dia porque não permite muito, contudo, na sua adolescência, 

sofreu com isso. Conta que quando tinha doze anos tinha uma colega que limpava o braço todas 

as vezes que se encostava nela. “Eu encostava, ela limpava e aquilo ali me deixava incomodada, 

eu achava que era um racismo. Porque todas as meninas de pele escura que encostavam nela, 

ela limpava o braço. E aquilo ali, eu não sei. Já desde pequena, aquela menina com aquele 

preconceito. Ela era racista. (....) Essa parte aí eu não me esqueço, é coisa que marca a gente, 

né?” 

Essas histórias não são fictícias e foram contadas a fim de nos trazer elementos para o 

debate. O que há de comum entre elas, além do fato de serem mulheres e moradoras do Alto 

das Pombas? Em primeiro lugar, todas as mulheres são negras, ou ao menos possuem traços 

fenotípicos negros, embora duas delas tenham a pele clara. Nem todas se reconhecem como 

negras. Outro elemento é que todas naturalizam as opressões em maior ou menor medida e 

subestimam o sexismo – tratado, com elas, como machismo, a fim de simplificar as questões 
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da entrevista. Mais um fato é que, ainda que saibam da existência do racismo, acreditam não 

serem atingidas por ele no seu dia a dia.  

Embora pareça superficial, é importante caracterizar os corpos dessas mulheres porque 

as formas como eles se apresentam na sociedade também interferem nas opressões vividas. Não 

acredito em soma de opressões, mas uma mulher negra de pele clara não sentirá (e por vezes 

nem reconhecerá) o racismo da mesma maneira que uma mulher com melanina acentuada, 

exceto se tiver o cabelo crespo ou qualquer outra atribuição relacionada ao povo negro, porque 

cabelo crespo é “cabelo de negro”, logo, é ruim. Indiscutivelmente, a raça no Brasil é definida 

também – e sobretudo – pela cor da pele.  

Rosângela, ao contar que foi discriminada na loja do shopping, não relaciona a 

discriminação ao racismo, e nem dá este nome. Para ela, o problema foi estar mal vestida. 

Porém, sabemos que estar “mal trajada” não é pré-requisito para ser mal tratado quando se é 

branco. O que faz as vendedoras não a atenderem é o fato dela ser uma mulher negra mal 

vestida, ou seja, uma negra que, mesmo tendo poder de consumo para comprar numa loja de 

sandálias de marca, não atende a regra de valores e modelos de organização da personalidade 

do branco, como afirma Souza (1990), concluindo que mesmo o negro que não quer “se passar 

por branco” precisa “corresponder aparentemente a esse requisito, onde e quando aspirem ser 

aceitos e a serem tratados de acordo com as prerrogativas de sua posição social.” (p. 23) 

Na mesma história, ela diz que o racismo parte das próprias pessoas, ao não se aceitarem. 

Sabemos que o racismo, embora atue sobre os indivíduos, faz parte de um sistema de estruturas 

de opressão que, ao longo do tempo, foi sendo introjetado pelas próprias pessoas que sofrem 

suas consequências. É possível que uma mulher negra, antes mesmo de ter nascido, já tenha um 

pré-natal racista através de questionamentos sobre o tamanho do nariz, a textura do cabelo e a 

cor da pele da criança que está por vir, na expectativa que nasça o menos enegrecido possível. 

Não é incomum nas famílias negras e inter-raciais que as mães, tias e pais desejem uma criança 

de pele e olhos claros. Ser negro é ser feio, bem como é ser sujo, como aponta Souza (1990) “o 

sujo está associado ao negro: à cor, ao homem e à mulher negros”. O que nos explica 

factualmente o caso de sua adolescência, quando a colega limpava o braço ao se encostar nela. 

Ainda de acordo com Neusa Santos Souza, há um sentido depreciativo em ser negro que é 

institucionalizado pela linguagem gestual, oral e escrita, vinculando o termo “negro” sempre ao 

sujo, à sujeira, ao negativo ou ao que faz mal. Como aceitar ser negro, ao crescer numa 

sociedade que diz o tempo inteiro que ser negro é ruim? Que o que fede tem “cheiro de negro”? 

Que o cabelo crespo é duro ou ruim? 
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De acordo com Ianni (1966), a ideologia de um grupo é uma arma destinada a ganhar e 

preservar adesões. É nessa lógica que, dentro da ideologia racial, até o próprio negro acaba por 

introjetá-la, reproduzi-la, ainda que nela seja passivo. Isto pelas consequências da forma como 

foi integrado na sociedade de classes. Há uma crença na superioridade do branco que age, 

inclusive, delimitando os espaços nos quais podemos estar. Ultrapassá-los é uma ousadia. 

Iana, na segunda história, diz que o seu pai é negro, mas ela e o namorado são pardos. 

Ela nega a sua negritude para si, porque se afastar do ser negro é se tornar mais importante. Ser 

parda é estar mais próxima do branco – um ideal nesta sociedade – do que do negro, que é tudo 

aquilo de negativo. Fanon (2008) diz que “ser branco é como ser rico, como ser bonito, como 

ser inteligente” (p. 60). Há sempre uma tentativa de ocultar o fato de ser negro, dando, inclusive, 

outros nomes a esse fato, como o “moreno”, o “mulato”, o “pardo”. Ao caracterizar uma pessoa 

negra, aparecem “moreninho”, “escurinho”, “excessivamente moreno”, mas nunca “negro”. 

Isso nos mostra como a ideologia de branqueamento é assimilada pela população preta-parda, 

que passa a fugir de suas origens étnicas (GARCIA, 2009, p. 84) 

 A maioria dessas mulheres, mesmo sendo negras, afirma nunca ter sofrido racismo. Isto 

porque: 1) não se reconhecem como negras; 2) dão ao racismo outro nome: preconceito, gosto, 

opinião. Dizer que o preto é feio ou que não gosta de se relacionar com pretos não é uma questão 

de gosto. Historicamente os nossos corpos foram negados, tal qual as nossas crenças, os nossos 

gestos, a nossa cultura e a nossa intelectualidade. Quando estas mulheres dizem nunca ter 

sofrido racismo, ou mesmo dizem que ele não interfere no seu cotidiano, me pergunto: porque 

alisam o cabelo? Ter cabelo liso é um fato que perpassa apenas o gosto?  Na verdade, nem o 

“gosto” pode ser lido como irrelevante, já que ele faz parte de toda uma construção social. As 

mulheres não só utilizam químicas de diversas origens para mantê-lo esticado, como acreditam 

que o cabelo crespo está “inchado” demais, desarrumado demais. Para Souza (1990),  

 

é a autoridade da estética branca quem define o belo e sua contraparte, o feio, 

nesta nossa sociedade classista, onde os lugares de poder e tomada de decisões 

são ocupados hegemonicamente por brancos. Ela é quem afirma: “o negro é o 

outro do belo”. É esta mesma autoridade quem conquista, de negros e brancos, 

o consenso legitimador dos padrões ideológicos que discriminam uns em 

detrimento de outros. (p. 29) 

 

Essa estética irá auxiliar na definição dos locais de trabalho que estas pessoas podem 

estar, em que espaços podem aparecer na mídia e quais lugares ocuparão na sociedade. A sua 

negação vai atuar diretamente na autoestima dessa parcela da população que, como já é negada 

a todo momento, passa a se auto-negar, a fim de ascender socialmente. Nem o nosso narciso 
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tem o direito de ser sustentado. Tudo que nos aparece como bonito e bom é branco. Até Jesus, 

que é bom e misericordioso, como coloca Fanon (2008), não poderia ser negro, é branco e com 

bochechas bem rosadas. Dentro desta lógica, entendemos o porquê de a irmã de Iana não gostar 

que o pai fosse para as reuniões de sua escola. Ter um pai negro significa não ter boas origens. 

Negá-las, para ela, pode ser uma solução. 

Dona Lolinha, no Grupo Focal 1, relata que 

 

eu sou de família negra e branca, porque o meu pai era branco. Então eu tinha 

uma vizinha que era como irmã, que foi a irmã dela que me colocou em 

colégio, porque a gente era da mesma idade, só tinha de menina de junto só 

eu e ela. (...) Meu pai era branco, meu pai trabalhava assim, na prefeitura, pra 

limpar esses pés de poste, esses capinzinhos nas beiradas do passeio, essas 

coisas. E ele trabalhava ali pela Graça, Barra, esses lugares todos. E eu 

estudava no Conselheiro Dantas, na Barra, e quando a gente passava, tinha 

que falar com meu pai nos lugares que ele tava, né? E aí uma menina disse: 

você é irmã? E a gente chamava assim, de papai, aí a menina disse assim: “ele 

é seu pai?”. Eu disse, é! Ai ela disse: não, ele parece ser mais pai dela. Eu 

digo, não! Mas a gente dizia que era irmã mesmo, né? Mas aí eu disse que ela 

era irmã só por parte de pai, só. Só que minha mãe era negra e a mãe dela era 

branca. Mas aí depois eu ficava triste, eu dizia “meu Deus, por que eu não 

nasci da cor do meu pai?” E aí eu fiquei naquilo, e eu crescia naquilo, de que 

eu podia ser branca, ter o cabelo bom como o do meu pai, porque pra mim era 

assim. Tinha a irmã da cor dela assim (aponta pra Juliana), o cabelo todo 

cacheadinho da caçula depois de mim, um pouco mais clara que eu assim. Só 

dois mesmo que puxou a minha mãe, eu e Roberto, os outros tudo era mais 

claro, entendeu? Quer dizer, racismo também é a pessoa se sentir inferior. Eu 

acho. Porque pra mim eu não me sinto inferior. Depois que eu cresci, pra mim 

eu penso que o branco, no lugar que o branco está, o negro não pode, mas eu 

entro no lugar que o branco está. Nunca fui discriminada até hoje, só nisso aí. 

No lugar que eu chego, que eu trabalho, todo mundo me beija, me abraça, me 

cheira, me beija, sento na cama delas. (...) Ninguém nunca me discriminou, 

porque eu não me discriminava. No lugar que eu chego, eu arranjo amigo 

branco, preto, de qualquer jeito. Já eu, tinha o meu neto que foi estudar no 

Teixeira, e quando chegou lá se sentiu inferior, “ah, vó, eu não vou estudar 

nesse colégio não, porque só tem branco!”. Eu disse “meu filho, você é negro, 

mas talvez você tenha o saber mais do que eles, você pode até ensinar a eles 

mais tarde, viu? Eles podem até pedir opinião a você”, mas ele dizia que não 

ia ficar, não ia ficar, e saiu, porque só tinha branco. Eu não tenho isso comigo, 

não. No lugar que o branco tiver eu entro, sento, empurro minha cadeira, 

entendeu? Não tem nada não. E se ficar chegando pra longe de mim, eu vou e 

me chego mais. No ônibus mesmo, eu vou (faz o gesto com o corpo de 

aproximação da pessoa que tá do lado). Eu digo, é, porque tá se coisando de 

mim. Isso aqui, minha filha, essa epiderme aqui não tem nada. Não tem nada 

mesmo. Você vê o branco, tem vez que tá cheio de coisa na pele, eu não tenho 

nada, graças a Deus! Que nada! No lugar que o branco entra, eu entro também, 

não me discrimino, porque se você se sentir e se deixar levar, aí é que eles 

gostam, entendeu? Eu acho que é isso. (Lolinha, 84 anos, fundadora do 

GRUMAP) 
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Embora ela diga nunca ter sido discriminada, contraditoriamente, menciona que pessoas 

se afastam dela quando senta no ônibus. Parece-me que, para a maioria dessas mulheres, não 

há uma concepção bem formulada do que é o racismo e menos ainda de como ele atua, assim 

como as mulheres das histórias dizem, majoritariamente, nunca tê-lo sofrido, por não permitir 

que ocorra. É como se o racismo, para elas, fosse de fato algo que vem de dentro. Ou ainda, 

algo que pode ser barrado individualmente. “Eu não permito” ou “eu não deixo de ir a um lugar 

que só tem gente branca”, demonstrando como existe um caráter individual na percepção dessas 

mulheres, o que é de extrema importância para a manutenção e a preservação dessa opressão. 

Dona Lolinha, mesmo sendo do grupo de mulheres que há muitos anos discute pautas 

relacionadas ao movimento negro, não percebe como a sua existência em alguns espaços é 

incômoda. E a vontade de ter a cor do pai não seria também um dos resultados do racismo? A 

vontade explícita é parecer com ele, mas a implícita é a de ter, assim como ele, privilégios, 

mesmo sendo um trabalhador. Certa feita, numa reunião de rotina do grupo, ela contou que 

trabalhava como empregada doméstica em uma casa onde a patroa, uma senhora branca, 

comprava uma carne diferente para os empregados. Mas não era só diferente, era inferior, mais 

barata, com muito osso. Além disso, os pratos dos empregados eram lavados numa pia diferente. 

Não há, nisso, uma expressão nítida do racismo? 

Não raro, o negro aparece como ladrão. Isso é exposto em três histórias, tanto na 

primeira, quando Cristiane conta o caso do rapaz no banco, como Josiane e Juliana que contam 

sobre os olhares nos shoppings. A imagem do negro ainda hoje está associada à do escravo, do 

marginal. Para Ianni (1966), o antigo escravo não se transforma em cidadão. É sempre ex-

escravo, negro ou mulato até a atualidade. Na prática, a libertação geral dos escravos gerou sua 

transformação numa massa de trabalhadores disponíveis que, aos poucos, foi sendo incorporada 

como força de trabalho livre. Como nem todos foram incorporados, mesmo nos dias atuais, 

somos nós que estamos, em maioria, nas ruas, nos presídios, no tráfico de drogas e nas situações 

de violência15. Este fato, aliado a toda imagem de inferioridade construída desde a escravidão, 

constrói o estereótipo do negro que está vinculado ao roubo. É comum que, ao entrar um homem 

                                                           
15 Segundo dados do IPEA (2017) “enquanto houve um crescimento de 18,2% na taxa de homicídio de negros, 

a mortalidade de indivíduos não negros diminuiu 12,2%. Com isso, ao considerar a proporção entre as taxas de 

homicídio de negros e não negros, verificamos um aumento de 34,7% na diferença de letalidade contra negros”. 

Inclusive, “enquanto a taxa de homicídios de mulheres não negras diminuiu 7,4%, entre 2005 e 2015, o indicador 

equivalente para as mulheres negras aumentou 22,0%” p. 56 
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negro no ônibus, as pessoas se assustem, mesmo em Salvador, com a maior parte da população 

negra. Isso se reproduz nas histórias, nas piadas e no imaginário dessa população. 

Rosângela, ao falar sobre racismo, conta que algumas amigas suas não vão a alguns 

lugares porque lá só existem pessoas brancas, e por isso elas estão sendo racistas com elas 

mesmas. O discurso de que os negros são racistas entre si é um dos desmembramentos do mito 

da democracia racial, que desenvolve ideologicamente um sentido de que não existe racismo 

no Brasil, porque somos todos humanos e miscigenados. Esse processo de negação da opressão 

a invisibiliza e cria um sentimento de autoinferiorização pelo povo negro, que não se sente 

capaz, sequer, de ter empatia entre si. Quando se afirma que o racismo vem de nós mesmos, 

estão nos dizendo que fomos nós que criamos o racismo, quando, na prática, é a partir dele que 

somos classificados. O racismo não existe por conta da escravidão, a escolha pela escravização 

do povo negro é, por si só, uma escolha racista fundamentada em questões econômicas, que 

deixou rastros muito fortes na história não só do país. O racismo possui uma dinâmica 

autônoma, se manifestando principalmente a nível ideológico, como se se produzisse 

exclusivamente na esfera simbólica que medeiam as relações sociais. Tanto a discriminação 

como as barreiras e os estereótipos organizados em ideologias raciais operam componentes 

ativos que são recorrentes na sociedade e devem ser preservados. (IANNI, 1966) Uma das 

formas de preservá-los é fazendo com que os oprimidos se sintam culpados pela opressão que 

sofrem.  

Dona Lolinha, sobre este assunto, relata que: 

 

Discriminação não vem só do branco pra o negro, porque eu tenho uma amiga 

que é negra, tem filhas negras, mas só porque uns é mais assim da sua cor 

(minha cor – considerada parda pelas pessoas) e a outra nasceu mais escura, 

ela dizia que não era filha dela. E discriminava mesmo, todo mundo ela dizia, 

quando perguntavam “de quem é essa menina?”, ela dizia “ah, eu que crio!”. 

E ai depois que foram saber que era filha dela, e que ela maltrata. É porque 

hoje ela não tem esse amor, só tem amor à outra filha e ao filho, mas não tem 

com essa filha. A filha sofreu muito e ainda sofre por isso. Ela discrimina 

muito, a filha chorava e chora ainda. Essa casa aí era dela, mas já passou pra 

Ieda. (parêntese meu) 

 

Dentro das próprias famílias existe uma tentativa de negação da cor e, 

consequentemente, da raça. Por outro lado, a identidade do negro não pode ser negada, porque 

a negra não possui uma identidade positiva, a qual possa afirmar ou negar. “É que, no Brasil, 

nascer com a pele preta e/ou outros caracteres do tipo negroide e compartilhar de uma mesma 

história de desenraizamento, a escravidão e a discriminação racial, não organiza, por si só, uma 
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identidade negra.” (SOUZA, 1990) Como é possível dizer que não é negra, se a sociedade se 

encarrega de delimitar seus espaços a partir da sua cor desde a infância? Desde as creches, 

crianças negras são violentadas pelo racismo16. No Grupo Focal 1, Manoela Barbosa conta que  

 
a creche da UFBA no ano passado, a minha afilhada estudava lá, veio com um 

recadinho, que embora ela seja de pele clara, o pai negro e mãe branca, então 

é aquele cabelo que a creche não quer lidar, mas ela não vai dizer: “somos 

racistas, nós não queremos cuidar do cabelo porque é um cabelo considerado 

assim ou assado”, mas contamos, né, cinco crianças que de fato o cabelo era 

do cacheado ao crespo. Eram essas cinco crianças o motivo de vir “não vamos 

mais pentear os cabelos! Agora a gente só dá banho”. E até fazer a creche da 

UFBA entender que aquilo era racismo, nossa, foi muito... sabe? “Como você 

é problemática, como vocês veem problema em tudo!”. Até dizer a minha 

comadre que é a mãe, branca, “você não é nem negra, por que você tá 

reclamando? E você não é a mãe, você é a madrinha”, né? (Manoela, 35 anos, 

ativista do GRUMAP) 

 

 

Seja através do cabelo, das bonecas, das maquiagens que embranquecem ou pela 

comparação com animais, as pessoas negras são sempre inferiorizadas, de forma explícita ou 

não. Não é atípico também que as mães queiram que suas filhas casem com pessoas brancas, 

para “limpar a família”. Luciana, também no grupo focal, ao ver a imagem da mulher negra 

com a criança branca no colo, conta que se lembrou  

 

da vez que eu era um pouco maior do que essa criança, mas quando meu irmão 

chegou em casa, meu irmão era muito claro, e aí minha avó pegou ele no colo, 

eu tinha quatro anos e é uma das poucas coisas que eu lembro, e ela fez assim: 

‘pronto, sua mãe me deu um filho branco!’ Meu irmão foi chamado de branco 

até ele ficar mais negro do que eu. (Luciana, 33 anos, ativista do GRUMAP) 

 

 Este caso não se diferencia do contado por Dona Lolinha, nem da diferença estabelecida 

entre ela e os pais, na história de Iana. O colorismo, que é “um sistema de hierarquização dos 

sujeitos com base na cor mais clara ou escura” (NASCIMENTO, 2015, p. 3), surte efeito, 

sobretudo, quando não compreendemos o significado de ser negro. Manoela explica que  

 

o racismo não é sinônimo de falar de negros, então é uma complexidade racial 

que a gente encontra no país, onde a gente tem essa questão do colorismo, que 

                                                           
16 A dissertação de mestrado de Fabiana Oliveira (2004), intitulada “Um estudo sobre a creche: o que as práticas 

educativas produzem e revelam sobre a questão racial?”, traz exemplos de diferença no tratamento de crianças 

negras e não negras, envolvendo a recusa pelo contato físico, de elogios, dentre outros aspectos. Além desta 

referência, é possível analisar a dissertação de Ivonete Aparecida Alves (UNESP, 2017), que também desenvolve 

o tema com exemplos.  
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eu particularmente tou aprendendo a lidar de outra forma, eu acho que esse é 

também um ganho do racismo, quando diz “você tem o tom de pele mais claro 

do que o meu, sua textura do cabelo é menos crespa, então você não é negra, 

não é aliada”. Então, o IBGE fez uma armadilha com a gente, né? A gente 

pode se dizer negro, pardo, isso e aquilo. Mas se a gente juntar quem se declara 

como negro, que já cresceu nos últimos dois índices do IBGE, com quem se 

declara pardo, que é aquele negro que talvez... é esse que Dona Lolinha fala, 

que tá tendo a dificuldade de lidar com a problemática racial dentro da própria 

casa. 

 

 

Se pensarmos, de fato, sobre as classificações de cor/raça criadas pelo IBGE, fica nítido 

como tudo isso constrói fragmentações dentro da população negra. Essas fragmentações, por 

sua vez, constroem barreiras no reconhecimento e na autodeclaração enquanto negros e negras, 

invisibilizando os problemas que vivem, e, como aponta Garcia (2009), “com a supressão dos 

dados, suprimem-se fatos e, portanto, impede-se de conhecer a realidade racial do país”, 

afirmando ainda que “ao branco é conveniente que o negro e o mulato não saibam quantos são, 

onde se acham, como vivem e de que forma participam da renda, da cultura e das decisões.” (p. 

81) 

Quando fala sobre o que é racismo, Cristiane relaciona-o à cor da pele, assim como 

Josiane e Leidiane. Esta última o conceitua como o preconceito por qualquer cor ou raça. No 

país, falar sobre raça é questionar, de fato, a cor. Embora saibamos que existem pessoas negras 

de pele clara, o principal alvo do racismo é a cor. Todo o resto é relacionado a ela. Quem tem 

a pele preta não passa despercebido em nenhuma entrevista de emprego. Frantz Fanon (2008), 

ao explicar o elemento “cor” no racismo e os questionamentos judaicos em relação à sua 

discriminação, traz que 

 

o judeu pode ser ignorado na sua judeitude. Ele não está integralmente naquilo 

que é. As pessoas avaliam, esperam. Em última instância, são os atos e os 

comportamentos que decidem. É um branco e, sem levar em consideração 

alguns traços discutíveis, chega a passar despercebido. Ele pertence à raça 

daqueles que sempre ignoraram a antropofagia. No entanto que ideia, devorar 

o próprio pai! Mas tudo está bem feito, só precisamos não ser pretos. Claro, 

os judeus são maltratados, melhor dizendo, perseguidos, exterminados, 

metidos no forno, mas essas são apenas pequenas histórias em família. O judeu 

não é amado a partir do momento em que é detectado. Mas comigo tudo toma 

um aspecto novo. Nenhuma chance me é oferecida. Sou sobredeterminado 

pelo exterior. Não sou escravo da ideia que fazem de mim, mas da minha 

aparição. (FANON, 2008, p. 108) 
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Mesmo que não queiramos ser negras, somos reconhecidas enquanto tal. Antes mesmo 

que eu tenha me autodeclarado como mulher negra, a sociedade já se impunha para mim com 

todos os seus padrões, negando os espaços e dizendo, todos os dias, “você é negra!”, direta ou 

indiretamente. Não existe necessidade de nos questionarem acerca da nossa negritude, porque 

ela já está dada pela forma como os nossos corpos se apresentam. Estaremos sempre associadas 

aos estereótipos já construídos. É como Manoela relata do susto que as pessoas têm quando ela 

conta que não sabe sambar. Como uma mulher negra não samba? Não é possível! Da mesma 

forma, quando ela conta que é filósofa, há um questionamento sobre a sua capacidade 

profissional. 

Nesse ínterim, debater sobre o corpo das mulheres negras trabalhadoras é pensar na 

consubstancialidade das relações sociais. No grupo focal, ao exibir a imagem da Globeleza, 

Luciana conta que: 

 

Inicialmente eu queria ser Globeleza. Tenho que dizer, porque eu achava 

muito colorido, achava muito bonito essa parada de desenho no corpo, e eu 

nem sabia que eu era exibicionista ainda. Agora eu já sei, mas na época eu não 

sabia. Hoje em dia, com certeza aqui, pra mim, é a sexualização do corpo da 

mulher negra, né? (...) eu demorei pra entrar e pra perceber essa Globeleza 

enquanto essa mulher sexualizada, né? E aí hoje, todas as capas de discos 

antigos etc. A gente olhando esses dias, a mulher nessa mesma pegada aqui, a 

mulher negra, que exibia a bunda, esse Brasil que é bunda, que é o peito, mas 

que é aquele peito que não pode ser caído, né? Que é o peito durinho. Que 

hoje, pra mim, ainda vai além da sexualização dessa mulher especificamente, 

mas que leva também a uma questão de como a criança é desejada nesse 

contexto patriarcal. Porque os seios menores, eles têm muita relação com esses 

seios que são pequenininhos, de adolescente, sabe? De meninas...  

 

Querer ser a Globeleza não é um fato isolado. Mas por que a Globeleza é uma mulher 

negra, se as mulheres negras não têm espaço na mídia? Porque, como Luciana colocou, há uma 

hipersexualização do corpo destas mulheres. Isto não difere da relação com insensibilidade dos 

negros e negras. Estas mulheres, desde a escravidão, serviam como corpos de trabalho e de 

violência sexual. Foram animalizadas. A miscigenação brasileira, inclusive, se constituiu em 

cima de estupros de mulheres negras e índias, sobretudo as primeiras, dado o tempo que a 

escravidão durou. Esta imagem ainda se perpetua: “essa mulher é para casar, aquela outra não”. 

A mulher negra serve principalmente para o sexo17. A Globeleza sequer tem nome. A mulher 

                                                           
17 De acordo com a tese “‘Branca para casar, mulata para f...., negra para trabalhar’: escolhas afetivas e significados 

de solidão entre mulheres negras em Salvador, Bahia”, de Ana Cláudia Lemos Pacheco (2008), “há uma 

representação social baseada na raça e no gênero a qual regula as escolhas afetivas das mulheres negras. A mulher 

negra e mestiça estariam fora do ‘mercado afetivo’ e naturalizada no ‘mercado do sexo’, da erotização, do trabalho 
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branca é delicada, suave, sensível, doce. A mulher negra pode sentir mais dor, porque ela 

suporta. E isso ocorre desde a infância. Souza (1990) aponta que “a superpotência sexual é mais 

um dos estereótipos que atribui ao negro a supremacia do biológico e, como os da referência 

física e ‘sensibilidade privilegiada’, reafirma a representação de animalidade no negro, em 

oposição à sua condição histórica, sua humanidade”. Manoela relata que racismo é “uma colega 

ser atropelada recentemente e passar uma semana esperando para fazer a cirurgia facial, com o 

médico dizendo, agora, em 2017, em Aracaju: “‘não, você vai aguentar, porque você é negra, 

você tem um perfil de quem suporta mais dor.’” 

Além disso, Tarsila, também no grupo focal, chama atenção para o sorriso da Globeleza, 

que está presente o tempo inteiro, mesmo com a exposição do seu corpo. Luciana complementa 

que 

  

a gente tem que tá sempre sorrindo. Em grande parte das apresentações em 

público, a mulher preta tem que tá com sorrisão. Cê vai nos cortejos, nessas 

mulheres que tocam tambor, oh, sorriso na cara, assim. Não tira! É uma coisa 

muito marcada. Além de que a mulher tem que ter muito padrão, e que padrão 

é esse? Ai é muito gordofóbica essa imagem, as Globelezas, né? Essa ideia de 

que a gente tem que tá sempre muito magra, muito, enfim, e foge, inclusive, 

do padrão dos nossos corpos. Mas a gente precisa se encaixar... quantas de 

nós? 

 

Mulheres negras, quando estão sérias, são associadas à brutalidade. É comum ouvir que 

são escandalosas demais, mal educadas demais18. Quando estão num espaço acadêmico e não 

sorriem, são consideradas arrogantes, enquanto mulheres brancas sérias apenas tem 

“personalidade forte”. Estes são apenas alguns exemplos da maneira como nós somos 

encaixadas. Além dos padrões relacionados à cor, as mulheres precisam estar dentro dos pré-

requisitos do corpo perfeito, e isso se estende também para as não negras. Para isso, se 

                                                           
doméstico, feminilizado e ‘escravizado’; em contraposição, as mulheres brancas seriam, nessas elaborações, 

pertencentes ‘à cultura do afetivo’, do casamento, da união estável. Tais percepções promulgadas no imaginário 

social e, em certa medida, no imaginário acadêmico brasileiro, inspiraram o título emblemático dessa tese.” . (p. 

13) 
18 O site “Blogueiras Negras” divulgou um artigo intitulado “Querida feminista branca (de novo), não seja tão 

barraqueira” em 2015, onde Thiane Barros discorre sobre os estereótipos relacionados à mulher negra que, muitas 

vezes, é questionado por feministas brancas. (Obs.: os blogs têm sido muito importantes na divulgação de debates 

atuais, sobretudo do feminismo negro, tendo em vista que, mesmo com o aumento no número de mulheres negras 

nas universidades, o espaço para a ampliação dos seus debates ainda é limitado. Contudo, os textos divulgados 

continuam sendo pouco reconhecidos como referência teórica).  



99 
 

 
 

submetem a cirurgias, ao uso de adereços que machucam o corpo, vivendo a todo o momento 

em função de uma barriga que caiba no vestido.  

Ainda sobre a imagem da Globeleza, Juliana questiona: 

 

Por que a Globeleza não é branca? Por que em vez de Globeleza, não é o 

Globelezo? Por que que não tem um homem, assim, nessa mesma condição 

dentro desse mesmo contexto, assim? Por quê? Eu acho que isso ajuda a gente 

a entender como infelizmente esse, toda essa beleza e essa potência, na 

verdade ela foi colocada ali de uma maneira muito perversa, pra limitar, não 

pra expandir. Pra dizer assim “oh, você pode ser isso aqui! A Globeleza, que 

vai aparecer de dezembro a fevereiro na televisão, seminua, vai sambar e 

sorrir, e é isso. Depois você vai desaparecer”. Sabe, assim? E só isso. (Juliana, 

ativista do GRUMAP) 

 

Tanto o racismo quanto o sexismo são opressões que diversas vezes se naturalizam. A 

imagem vendida do Brasil no exterior muitas vezes está relacionada ao corpo nu de mulheres 

negras, que, na chegada de estrangeiros, se associa ao turismo sexual. Isso aparece nas músicas, 

nos filmes, nas novelas, nos comerciais de cerveja, dentre outros espaços. Estes fatos geram 

lucros e permitem que apropriações sejam intensificadas. São imagens que fazem parte do 

projeto do país de forma tão naturalizada, que muitas pessoas não se dão conta da violência a 

qual se submetem ao disputarem esses espaços, como é o caso das madrinhas de escola de 

samba dos carnavais do Rio de Janeiro e São Paulo.    

O fato de as mulheres negras aparecerem, não raro, relacionadas ao samba e ao sexo dá 

manutenção aos espaços que elas podem ocupar. Elas não estão relacionadas à intelectualidade, 

nem ao espaço público e, menos ainda, aos “espaços de poder”, mas ao uso e à apropriação dos 

seus corpos – e produtos dele – pelos homens. Como a forma como eles se apropriam interfere 

no tempo que as mulheres dispõem para viver, eles acabam se apoiando nelas para construir os 

espaços. A produção de suas vidas se baseia no trabalho das mulheres, desde a arrumação da 

casa à criação de “seus” filhos. Deste modo, eles possuem maior tempo para produzir e se 

apropriar dos espaços públicos, tendo sua presença em evidência. 

Guillaumin (2014) aponta que 

 
 

Não se trata somente da esposa, mas sim do grupo de mulheres em geral. 

Afinal, são as mães, irmãs, avós, filhas, tias etc., que não assinaram nenhum 

contrato individual com o esposo, o “chefe de família”, que contribuem para 

o sustento e a conservação dos bens, vivos ou não, deste último. (...) Não em 

virtude de um contrato direto de apropriação, como é o caso da esposa (cuja 
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nua-apropriação se manifesta – sobretudo e primeiramente – pela obrigação 

legal do serviço sexual), mas em função da apropriação geral da classe de 

mulheres, que implica que o tempo das mulheres (seu trabalho) está à 

disposição sem contrapartida contratual. Está à disposição em geral e 

indiferentemente. Tudo se passa como se a esposa pertencesse em nua-

propriedade ao esposo e a classe das mulheres pertencesse em usufruto a 

cada homem e, particularmente, a cada um que tenha adquirido a utilização 

privada de uma delas. (grifos da autora, p. 35) 

 

Desta forma, as mulheres também acabam introjetando seu “papel social”, que é o 

serviço aos homens. Cris, por exemplo, trabalha fora de casa assim como o marido, mas só ela 

realiza as atividades domésticas, as quais nem são mencionadas quando questiono sobre o que 

faz nos momentos em que está em casa. Isso já está naturalizado, da mesma forma que o 

trabalho reprodutivo. Ela, mesmo realizando todas as atividades, afirma nunca ter sofrido 

machismo, nem ter sido discriminada por ser mulher. Contudo, todas essas apropriações das 

quais fala Guillaumin são expressões do sistema patriarcal – e, consequentemente, do sexismo 

– que estrutura, junto às classes sociais e ao racismo, a sociedade. 

Iana, da mesma forma, divide as atividades apenas com a mãe e a irmã, embora seu pai 

more junto com elas. Mesmo sem ser casada, ela é responsável pela reprodução da vida do seu 

pai e pela participação pública dele. Quando ela conta o caso da motorista de ônibus que causa 

espanto, podemos nos remeter novamente à divisão sexual do trabalho e às profissões que dão 

acesso à vida pública, e, sobretudo, às que dão liberdade ao indivíduo. Saber dirigir, para quem 

pode ter um carro, é ter liberdade para ir e vir, em certa medida, além de facilitar o acesso aos 

espaços públicos. Isso é incentivado desde muito cedo aos homens, com os brinquedos que lhe 

são destinados. A propósito, quando ela fala de machismo, se remete à infância, quando não 

podia brincar de bola e de gude – jogos que normalmente ocorrem na rua –, porque esperava-

se que ela brincasse de boneca – o que estimula a maternidade, o cuidado e a presença no lar. 

Outro fato a ser levantado é a violência física sofrida pelas mulheres por saírem de casa 

sozinhas, ou ainda o fim do casamento, como conta Rosangela. Esta postura tem relação com a 

propriedade da mulher pelo homem, mas também com o receio do adultério19. Para Guillaumin 

(2014), a partir do casamento há uma extensão do uso físico do corpo da mulher para todas as 

formas possíveis, inclusive a relação sexual, que é obrigatória nos casamentos. “Ela é, portanto, 

a expressão principal da relação que se estabelece entre dois indivíduos particulares na forma 

                                                           
19 Segundo o Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2015), o percentual de mulheres jovens e adultas atendida pelo 

SUS por agressor, respectivamente, é de: Parceiros (50,7% e 50,0%), Pai (1,4% e 0,6), Padrasto (0,9%¨e 0,2%), 

Filho (0,3% e 4,1%), Irmão (11,7% e 8,5%), Amigo/conhecido (3,1% e 2,9%), totalizando 68,1% e 66,3% de 

agressões realizadas por homens. 
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de casamento.” (p. 39) Em caso desse uso físico ser praticado fora do casamento, ou seja, de 

uma mulher “aceitar ou buscar ser possuída, mesmo que exclusivamente na relação sexual, por 

outro homem – é motivo de divórcio.” Isso porque as mulheres não devem se esquecer que são 

pertences de alguém, não podendo, então, dispor do seu próprio corpo. O contrário ocorre com 

o marido, que pode voltar pra casa na madrugada sem nenhum problema, porque para que o 

adultério seja considerado como tal para um homem, não importa que ele faça uso sexual de 

outra mulher, e sim que ele se aproprie de outra mulher através da união. Isto porque, quando 

um homem se relaciona sexualmente com alguém, ele não passa a ser propriedade de ninguém, 

tendo então liberdade para o uso do seu corpo, em qualquer horário e em qualquer lugar, 

incluindo espaços públicos. Dona Lolinha nos auxilia, nesse contexto, contando a sua relação 

com o ex-marido: 

 

Outra coisa, o ciúme, o ciúme é mais, é doença. Porque muitas vezes tem 

razão, sim, tem vez que tem, porque meu marido mesmo ele ciumava de mim 

perto de uma criança, até dos meus filhos. Se eu cuidasse, porque eu gostava 

muito que ele andasse arrumadinho, engomado, as fardas tudo arrumadinha, e 

eu fazia a mesma coisa pra ele, né? Mas ele achava, “ah, mas você fica aí se 

preocupando só com a roupa desse assim assado”, xingava logo. Eu disse “mas 

se ele é meu filho, eu vou deixar feito cachorro?” (...) Mas só que ele ciumava 

até se eu conversasse com o vizinho ou com a vizinha... ele dizia, “oxe, você 

tá sendo sapatona! Cê tá sendo sapatona, cê agora só fica com dona fulana”, e 

era assim, ele partia pra violência mesmo, não podia falar nem com uma 

criança, se tivesse um amor por uma criança, ele achava ruim. Se ele me 

maltratava, ele gostava de mim? Não, não era amor. Ciúme é amor? Não, é 

maldade, malícia. Vem da cabeça improvisando as coisas que não deve. Então, 

se vier um irmão pra dentro de casa, ele se retava. Queria que eu tratasse bem, 

se tratasse mal ele achava ruim, mas se tratasse bem eu tava pegando, ia 

trabalhar e tava pegando homem na rua. Chegava dentro de casa e era uma 

briga danada. Então eu acho que ciúme é mais, faz parte da violência. Só isso. 

Não é mais do que outra coisa. 

 

A violência sofrida pelas mulheres em suas diversas formas é subnotificada, tanto 

porque nem todas são denunciadas, quanto porque elas ocorrem principalmente nos espaços 

privados, não sendo interessante aos debates sobre o “mundo público”. A baixa frequência de 

denúncia20– mesmo com o aumento da publicidade relacionada aos direitos da mulher – ocorre, 

                                                           
20 De acordo com Garcia (2016, p. 01), “As estatísticas sobre estupros são um exemplo do subdimensionamento 

da magnitude da violência contra a mulher. Segundo o Anuário de Segurança Pública, em 2014 foram registrados 

47.646 estupros no País, com subnotificação estimada em 35%. Por sua vez, o Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, registrou 17.781 atendimentos a mulheres vítimas de estupro em 

2015, o que corresponde a uma média de 49 atendimentos por dia, ou mais de dois por hora. Entretanto, 40% dos 

municípios brasileiros ainda não notificavam ao Sinan os atendimentos a vítimas de violência. Além disso, nos 

municípios onde é realizada a notificação, nem todas as vítimas de estupro chegam a ser atendidas nos serviços de 

saúde, e também existe subnotificação do agravo entre aquelas que são atendidas. Supondo que os casos notificados 
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principalmente, porque elas não reconhecem o abuso sofrido, entendendo que sua condição de 

mulher carrega eminentemente a submissão aos homens21. Além disso, há a dependência 

emocional e financeira, que cria obstáculos no fim dos casamentos e namoros. De acordo com 

Garcia (2006), “a questão específica da violência contra a mulher passa fundamentalmente pela 

relação oprimido-opressor no plano interpessoal, como meio de prevalecer a dominação 

masculina na sociedade” e a manifestação dessa dominação se dará na esfera sexual, física e 

psicológica, ocorrendo, normalmente, de forma simultânea entre as três.   

Francisca, no grupo focal, ao ver as notícias de violência contra a mulher, conta que  

 

 
a violência também não é só na rua, vem de casa também, né? Domingo 

mesmo, lá em casa, teve uma briga lá, meu primo, o marido da minha prima 

deu um murro nela, foi uma discussão toda. Ainda bem que eu não tava lá em 

casa, a gente se mete, ele bateu nela, por causa de uma discussão com meu 

primo. Deu um murro aqui nela, isso daqui tá tudo inchado. Ela pegou o 

machucador e meteu nele, tá com a cara toda quebrada lá. Bebe, fuma as coisas 

dele, aí começa a brigar dentro de casa com ela. Aí fica dizendo que vai matar 

ela, a gente se mete, fica batendo na gente, dá murro na gente, faz tudo. Aí eu 

falei com ele, se ficar nessa eu vou dar uma queixa dele. Aí minha prima 

pegou, tava falando que ia dar uma queixa dele. (Francisca, 34 anos, ativista 

do GRUMAP) 

 

 

Mesmo compreendendo que o caso é de violência e sabendo da possibilidade de 

denunciar, ela permanece silenciosa diante do fato perante a polícia, o que é preocupante. Por 

outro lado, pensar as relações de sexo é compreender que existem relações entre homens e 

mulheres nesse processo. Ao mesmo tempo em que é interessante notificar os casos e, de 

alguma maneira, punir os homens pelos seus feitos, sabemos que a maioria deles é de homens 

negros que ficarão num presídio que não cumprirá em nada a função de ressocializá-los.  

Nos casos de violência por homens brancos e ricos, eles são facilmente liberados por 

seus advogados, o que demonstra a fragilidade no cumprimento destas leis. Não é a 

possibilidade de punição que limitará a violência contra nós, mulheres, mas a transformação 

deste processo de dominação que se manifesta de diversas maneiras. No caso dos homens 

negros e pobres, o encarceramento é sempre a solução mais simples, daí a necessidade de 

compreender as relações de forma imbricada. De acordo com Saffioti (2011), o poder é macho, 

                                                           
correspondam a 10% das ocorrências, o número estimado de estupros por ano no Brasil seria de aproximadamente 

500 por dia, ou mais de 20 a cada hora. De fato, o número de ocorrências de estupro no Brasil não é conhecido, e 

muito embora subestimada, sua magnitude impressiona.”  
21 Segundo as pesquisas do IPEA (2017) 29% das mulheres brasileiras relataram ter sofrido algum tipo de 

violência, porém apenas 11% delas procuraram uma delegacia da mulher. 
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branco e preferencialmente heterossexual, o que coloca o homem negro e pobre numa posição 

distante do topo dos opressores. 

Todavia, a depender da classe social – as entendendo aqui também em suas expressões 

derivativas – na qual a mulher se encontra, é mais difícil denunciar, sobretudo se há uma 

dependência financeira. Para mulheres que denunciam e têm para onde ir após a separação, é 

mais “simples” fazê-la, mas para as que estão desempregadas, têm filhos e compartilham a casa 

com o agressor, existem outros elementos a serem pensados. Dona Lolinha questiona o rigor da 

lei ao contar seu caso: 

 

E eu também acho assim, não vejo nem como acabar isso. Eu acho que, “eu 

sou mulher, quero respeito”, se isso aí tá resolvendo alguma coisa? Você acha 

que isso tá resolvendo alguma coisa? Não tá. Tá cada dia mais piorando. Acho 

que deveria ter uma lei outra, segura, severa, porque mata, bate, daqui a pouco, 

se vai preso ou se não vai, solta, vai fazer a mesma coisa. Se ela der uma 

queixa, vai, eles ouvem, voltam, depois vai fazer pior. Se não matou, bateu, 

se der queixa, mata. Entendeu? O caso é esse. A gente vai dizer que dá pra dar 

uma queixa, isso não resolve, sabe por quê? Eu já sofri de meu marido, eu fui 

dar uma queixa dele porque ele chegou com um revólver dentro de casa 

querendo atirar na minha sobrinha, porque bateu no meu filho mais velho. Ele 

espancava muito meus filhos, aí a gente tomava a frente, ele vinha em cima 

da gente. Ele pegou o revolver pra ir pra cima da minha sobrinha. Eu peguei 

e fui no quartel, sabe o que o delegado me disse? A senhora saia de dentro de 

casa. O sargento disse assim “oh, tenente, você diz isso pra ela?”. Aí ele disse 

“e por que a senhora não sai de dentro de casa?” Eu disse: “porque a casa é 

minha! e se eu saio ele vai atrás, entendeu? Eu acho que vocês devem tomar 

o revólver, porque com revólver dentro de casa ele fica mais violento ainda.” 

Aí primeiro ele disse “em briga de marido e mulher não se mete a colher”, 

depois ele me disse isso, mas depois eles resolveram tomar o revólver, aí ele 

nunca mais quis trabalhar. Aí ia preso porque não ia trabalhar, aí vinha a 

viatura, levava ele, ficava preso, mas ninguém num resolvia nada. A violência, 

mas também o dia que podia, resolvia também, minha fia, marcava. Comigo 

não tinha essa, mas só que eu tinha filho, não tinha pai nem mãe pra me dar 

força, meus irmãos diziam “ela aguenta, eu não vou me meter”, eles não 

queriam ser inimigos dele. Então pronto, eu aguentei até quando Deus quis, 

mas só que eu saía. Quando eu via que não tava bem, eu não tinha uma casa 

não, eu me mandava, mas só que ele ia atrás perturbando, ia atrás, nessa 

agonia. Aí não comia, não bebia, quando eu chegava na minha casa, a casa 

podre, fedendo, que só você vendo! Como eu tinha um cuidado com minha 

casa... Tinha uma menina que dizia assim, “oh, você saiu e deixou a casa assim 

tão bonitinha”, porque quem quiser pode ir na minha casa pra ver, é 

pequenininho, mas é organizado. Mas ele acabava com tudo! Teve uma vez 

que ele queimou tudo dentro de casa, ia queimar minha máquina, só que as 

vizinhas não deixaram. Minha roupa, roupa do meu filho, ele queimou tudo. 

Era assim! Quando acabava ele ficava atrás, atrás, minha prima dizia assim 

“você não trata ela bem, fica assim brigando, porque que você fica aqui? Deixa 

ela em paz, você vá!”, e ele dizia “ah, porque eu vou melhorar!” Melhorar, eu 

tinha meus filhos, não queria ficar na casa dos outros, na casa dos outros não 

é coisa boa, né? A gente sofre. Sofria mais na casa de parente. Só que eu tenho 

umas famílias lá na Ondina que são minha madrinha de crisma e as meninas 
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me tratam como parente e me dão apoio até hoje. Eu podia ir, deixar meus 

filhos e ir trabalhar, dava comida, dava tudo. Eu era feliz assim, mas com ele, 

já dava graças a Deus... Agora foi a bebida, né? Se ele não bebesse, tava bem, 

mas bebeu, estragou tudo. Mas foi a palavra que eu ouvi da polícia, foi essa. 

Ele dizia: “se você for dar queixa de mim eu te mato!”, ele pintava comigo e 

dizia “se você der queixa, filha da puta, eu lhe mato!” (risos). Eu digo, “tá 

bem, você vai me matar!” E o dia chegou, também nunca mais foi trabalhar. 

Também começou a beber, beber, beber, pronto. Aí se acabou na bebida. 

Morreu. Não precisou nem eu fazer nada mais. (Lolinha) 

 

 

Ela não vivia uma relação de amor com seu conjugue, mas não conseguia se afastar dele, 

mesmo sendo sua a casa. Ela comemora sua morte, e isso, para ela, é “uma forma de se vingar”. 

O discurso de “briga de marido e mulher não se mete a colher” é instrumental para a manutenção 

da dominação das mulheres, distanciando o pessoal e o político. Hoje, as campanhas contra a 

violência contra a mulher junto aos movimentos feministas debatem essa pauta, mas até que 

ponto ela é efetiva? No entanto, não é o rigor da lei que resolverá a questão. Com ou sem prisão, 

as mulheres continuam sendo violentadas física e sexualmente todos os dias por pessoas 

próximas: o pai, o padrasto, o irmão, o tio e inclusive o marido, que até pouco tempo não podia 

ser considerado estuprador, já que o casamento lhe dá o direito da propriedade sobre o corpo 

da mulher22.  

Todos estes aspectos de violência levam à construção de uma atmosfera de medo que 

circunda as mulheres. Por nos apresentarmos como um corpo estuprável, estamos a todo o 

momento preocupadas com a forma como nos vestimos, onde e como andamos, por onde 

transitamos. Como conta Juliana na quarta história, é comum nos sentirmos inseguras. De 

acordo com Garcia (2006), o medo é um fator de configuração espacial, e, se pensamos nas 

mulheres, compreendemos melhor o sentido desta afirmação.  

Juliana comenta também que, mesmo sendo uma “sapatão caminhoneira”, é assediada 

na rua. Não é a aparência, a roupa ou a orientação sexual que estimula a violência contra as 

mulheres, mas sim o fato de serem mulheres, de terem nascido com o órgão genital feminino. 

O corpo feminino é socializado como objeto do contrato sexual dos homens, como afirma 

Pateman (1993). Quando estes vão de encontro ao que se espera, a exemplo da lesbianidade, há 

                                                           
22 De acordo com o “Relógio da Violência” (site que mostra em tempo real o número de mulheres violentadas no 

país) lançado pelo Instituto Maria da Penha, no Brasil, há vítimas a cada 2 segundos por agressão física ou verbal; 

a cada 6,3 segundos uma mulher é ameaçada de violência; a cada 6,9 segundos uma delas é vítima de perseguição; 

a cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física; a cada 2 minutos uma mulher é vítima de arma de 

fogo; a cada 22,5 segundos, uma mulher é vítima de espancamento ou tentativa de estrangulamento; ; a cada 1,4 

segundos, uma mulher é vítima de assédio.  
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mais um motivo para violentar, vide os estupros “corretivos” sobre as mulheres lésbicas e toda 

a violência relacionada à lesbofobia.23 

Por outro lado, é comum que este discurso se dissemine, gerando sempre a imagem de 

culpabilização das mulheres por estarem bebendo à noite, por estarem sozinhas, por estarem de 

roupa curta, como reconhece Cris ao falar das meninas de roupas curtas chamadas de 

“piriguetes” pelos homens, e, ainda, por serem estupradas. Fanon (2008), ao falar sobre e 

introjeção do racismo na relação entre colonizado e colonizador, utiliza o termo “divisão racial 

da culpa”. Aqui temos uma “divisão sexual da culpa”, que dá manutenção ao processo de 

dominação e violência das/contra as mulheres pelos homens.  

A dominação das mulheres pelos homens ocorre de forma indiscriminada quanto à 

classe social ou à raça. Embora ela seja variante, sobretudo no que se refere à classe, porque 

mulheres que não possuem dependência financeira dos homens acabam por conseguir “se 

libertar” mais facilmente deles, elas também sofrem todas essas categorias de violência; não é 

à toa que casos de mulheres brancas e ricas aparecem com frequência nos jornais entre os casos 

de violência relatados. Heleieth Saffioti (2011) explica que, no caso de mulheres burguesas e 

de classe média que se relacionam com homens da mesma classe, ou com homens que tiveram 

acesso à educação de qualidade, há um impacto maior nos traumas gerados, porque há uma 

expectativa de que a violência não ocorra, mesmo porque é comum relacionar o termo à 

pobreza. Não raro estes casos são patologizados, inclusive para homens brancos e ricos, que 

não possuem o estereótipo da violência como os homens negros. Segundo Saffioti (2011): 

 

O mecanismo da patologização ignora as hierarquias e as contradições sociais, 

funcionando de forma semelhante à culpabilização dos pobres pelo espantoso 

nível de violência de diversos tipos. Imputar aos pobres uma cultura violenta 

significa pré-conceito e não conceito. A violência de gênero, especialmente 

em suas modalidades doméstica e familiar, ignora fronteiras de classes sociais, 

de grau de industrialização, de renda per capita, de distintos tipos de cultura, 

                                                           
23 A lesbofobia é invisibilizada nos noticiários, sobretudo devido ao fato de não haver discriminação da orientação 

sexual na maioria dos levantamentos estatísticos brasileiros, o que dificulta a análise dos casos. Contudo, em 2016 

pudemos acompanhar o caso de Luana Barbosa, lésbica negra agredida até a morte por Policiais Militares em São 

Paulo. Além deste caso posso aqui citar em 2016: Verônica de Moura, Toledo – PR, 26 anos, agredida verbalmente 

e morta com golpes e chutes; Brenda Lemos, Manaus-AM, 21 anos, morta com seis tiros (cabeça, braço e perna); 

Priscila Aparecida, São Paulo – SP, 25 anos, morta com dois tiros; Thays Gedry, Campo Grande-MS, 22 anos, 

morta degolada em uma emboscada; Fabiane Hilário, Araucária-PR, 20 anos, encontrada morta numa estrada de 

ferro; Elicris Muniz e Roseli Domingos, Ibateguara-AL, 24 e 20 anos, casal morto a tiros em sua residência. Em 

2015: Andria Loize Freitas, Rio Brilhante-MS, 17 anos, morta com três tiros; Lais Rodrigues Castano, São Paulo-

SP, 21 anos, morta com quatorze tiros. Em 2014: Dayane Ramos, Maringá-PR, 21 anos, vítima de estupro e morta 

com golpes de faca no pescoço e virilha; Denise Ribeiro da Silva, Cuiabá-MT, 26 anos, morta a facadas. Os casos 

de estupro corretivo, na maioria das vezes, não envolvem o nome da vítima. Fonte: 

<https://we.riseup.net/sapafem/lista-de-l%C3%A9sbicas-mortas-pela-lesbofobia> 
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etc. Aliás, é mais fácil entender as relações incestuosas quando, às vezes, nem 

mesmo um cobertor separa os corpos do que nas residências em que cada um 

tem seu próprio dormitório. (p. 83) 

 

 

Na terceira história, Josiane fala sobre sua profissão, que é cuidar das crianças no próprio 

lar. A criação dos filhos é uma tarefa tradicionalmente relegada às mulheres, e ainda que elas 

realizem trabalho extradomiciliar, continuam com esta responsabilidade, que é a de preparar a 

geração futura para a vida adulta. É possível que esta tarefa seja atribuída a outra mulher da 

família ou a “outrem expressamente assalariado para este fim”. No entanto, essa possibilidade 

só é legítima quando a mulher precisa sair para ganhar seu próprio sustento e dos filhos, ou para 

“ajudar” na renda total da casa – tendo em vista que o provedor da família é tradicionalmente 

o homem. Todavia, nas classes dominantes, é possível que esta atividade seja delegada a outra 

mulher sem que a mãe precise sair para trabalhar, porque elas podem desfrutar do ócio com 

tranquilidade, porém, ainda assim, ela não fica livre da responsabilidade da sua prole, assim 

como dos cuidados com a casa e com o marido, mesmo que seja através da orientação do 

trabalho das serviçais. (SAFFIOTI, 1987).  

Nos bairros populares, é comum que essa tarefa seja realizada também de forma não 

remunerada, com base nas relações de solidariedade da vizinhança. Muitas vezes essas mães 

saem para trabalhar cuidando de outras crianças, ao deixar a sua sob responsabilidade de uma 

mulher com quem não necessariamente compartilhe do mesmo sangue. Este fato me remete à 

imagem utilizada no grupo focal e do relato de Juliana, quando ela conta que a sua mãe 

biológica, com quem viveu até os seis anos, era empregada doméstica e babá. Ela precisou ser 

destinada a viver com seus tios em outra cidade, porque, além da condição financeira da mãe 

não permitir sua criação, sua mãe estava cuidando de outras crianças. Há um processo de 

terceirização dos cuidados consigo e com a família que é proporcional ao salário recebido. 

Quanto maiores forem as possibilidades de pagar por uma babá ou uma empregada doméstica, 

menores serão os trabalhos realizados pela mulher em questão. Contudo, todo esse trabalho 

recai sobre os corpos das mulheres negras, que estão na base da pirâmide da pobreza e da 

desigualdade de renda, segundo os dados do IPEA (2017) 24  

                                                           
24 “Apesar de, proporcionalmente, o rendimento das mulheres negras ter sido o que mais se valorizou entre 1995 

e 2015 (80%), e o dos homens brancos ter sido o que menos cresceu (11%), a escala de remuneração manteve-se 

inalterada em toda a série histórica: homens brancos têm os melhores rendimentos, seguidos de mulheres brancas, 

homens negros e mulheres negras. A diferença da taxa de desocupação entre sexos também merece registro: em 

2015, a feminina era de 11,6%, enquanto a dos homens atingiu 7,8%. No caso das mulheres negras, ela chegou a 

13,3% (e 8,5% para homens negros)” (IPEA, 2017). 
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Ao analisar nesse contexto as relações entre raça e sexo, fica explicita a importância do 

diálogo dessas categorias com a de classe social. A forma como as opressões de sexo se dão 

para as mulheres burguesas constroem possibilidades que permitem, dentre outras coisas, que 

uma mulher exerça poder em relação a um homem, ainda que ela seja negra, já que pautamos a 

questão racial. A compreensão destas relações na ausência do debate sobre classe limita a 

construção teórica acerca da sociedade e do espaço público, porque atuaríamos apenas no 

campo da aparência. Por isso, é valido retomar a consubstancialidade como conceito 

fundamental dos estudos na sociedade. Para Kergoat (2016), a consubstancialidade possui dois 

objetivos: o “conhecimento dos mecanismos de opressão, o qual requer que sua complexidade 

não seja negada”, e a “saída desses sistemas tendo a emancipação como horizonte”. A busca da 

perspectiva consubstancial não é apenas convocar as relações sociais, mas também colocá-las 

em diálogo. 

Estas opressões se desenvolvem de tal maneira nas relações subjetivas e materiais destas 

mulheres e destes homens, que interferem na concretude dos espaços nos quais atuam. Utilizar 

as opressões como instrumento para pensar o espaço público é compreender que suas dinâmicas 

estão entrelaçadas e se materializam no espaço, tanto na relação entre o público e o privado, 

quanto se manifestando através do duo presença-ausência no espaço público. No Alto das 

Pombas isoladamente, notar as tensões entre classes sociais é difícil, mas, através das opressões 

e de sua reprodução nos relatos das mulheres, conseguimos alcançar a sua presença (e 

influência), do mesmo modo que podemos percebê-las ao pensar a relação do bairro com seu 

entorno.  

Os impactos das relações de classe no espaço público do Alto das Pombas aparecem na 

forma como as pessoas se organizam no bairro e no por que se organizam. A necessidade de 

fixar uma barraca na praça e trabalhar todos os dias, sem feriado nem hora extra, é reflexo da 

maneira como as classes sociais estão estruturadas e de como a desigualdade ali se instala. A 

presença das relações de classe é inegável. Da mesma forma que a organização das mulheres 

no bairro e a luta por políticas públicas e, historicamente, por saneamento, demonstram estas 

relações. Contudo, não a compreendemos de forma individual, mas coletiva. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fim de concluir este estudo, acredito ser válido um retorno às questões iniciais que 

moveram esta pesquisa: As relações sociais de classe, raça e sexo podem ser vistas através das 

formas de uso e de apropriação dos espaços públicos? Como a dinâmica entre espaços públicos 

e domésticos, um dos fundamentos das relações patriarcais de sexo, interfere na apropriação 

dos espaços públicos de um bairro popular? Qual o perfil de atuação das mulheres do Alto das 

Pombas nos espaços públicos do bairro? Como a questão racial interfere na atuação dos 

homens e mulheres de um bairro periférico? Que aspectos do uso e apropriação dos espaços 

públicos do bairro demonstram consequências da divisão de classes? 

Os caminhos para respondê-las foram traçados nos capítulos anteriores, contudo, vamos 

elaborar aqui alguns esboços teóricos na perspectiva de sintetizá-los. Ao analisarmos dados 

relacionados à concentração de renda no Brasil da OXFAM (2017), fica nítido que, entre os 

países com dados disponíveis, ele é o que mais concentra renda no grupo de 1% da população, 

que possui o terceiro pior Índice de Gini da América Latina, além de ser o décimo mais desigual 

do mundo, num ranking de mais de 140 países. Embora o rendimento salarial não seja o fator 

determinante na compreensão das classes sociais, os dados numéricos demonstram como elas 

– as classes sociais – continuam estruturadas com base nas forças primárias, conforme conceitua 

Harvey (apud Corrêa 2016). Concomitantemente, o desenvolvimento das forças derivativas dá 

manutenção no modo de produção capitalista através da dissimulação da realidade, que 

distancia a consciência de classe, tendo em vista o fato de muitas pessoas não questionarem a 

desigualdade social radicalmente, acreditando que a ascensão social é uma saída para a 

resolução dos problemas.  

Não há, para a maioria da população, um questionamento a respeito da propriedade 

privada, da meritocracia, da exploração de pessoas por pessoas, e sim uma crença na 

possibilidade de tornar-se o patrão ou o burguês através da venda da força de trabalho, sem 

compreender que há, por trás de tantas ideologias, uma estrutura social que se reconfigura a 

todo momento a fim de legitimar a divisão de classes, sobretudo através do discurso que 

naturaliza a exploração, com o propósito de distanciar da classe trabalhadora a busca pela 

transformação social. A classe trabalhadora, enquanto classe primária, mantém-se escravizada 

pelos donos dos meios de produção, sem perceber a exploração à qual está submetida, e 

reproduzindo os ideais burgueses no seu cotidiano, o que interfere nas formas como as diversas 
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parcelas das forças derivativas (se pensarmos na diversidade da classe média, por exemplo) vão 

produzir os espaços públicos.  

Quando analisamos os dados relacionados à escolaridade25, renda mensal e violência – 

para não exaurirmos os exemplos –, é perceptível que a escravidão da população negra deixou 

de existir como sistema escravocrata, mas se mantém enquanto estruturação das raças, se 

relacionando intimamente com as classes. São os negros e negras que constituem a base da 

pirâmide econômica na qual a burguesia se apoia, através da justificativa de inferioridade do 

povo negro. Somos nós, negras e negros, a maioria nas periferias sociais, nos empregos de 

menor prestígio social e nas prisões26. Este fato nos leva a perceber que a questão racial ainda 

está muito distante de ser superada no Brasil, e que, inevitavelmente, ela interfere no perfil de 

ocupação dos espaços públicos, e isso também se dá pelo binômio presença-ausência, tendo em 

vista que as pessoas negras não estão presentes proporcionalmente nos mesmos espaços 

públicos que as pessoas brancas.   

Não muito diferente da população negra, as mulheres continuam sendo escravizadas por 

meio da sexagem, conforme desenvolvido por Guillaumin (2014) e ressaltado no capítulo 2.  

Através de toda a apropriação do tempo, do corpo e dos produtos do corpo, somos exploradas 

sem que haja, sequer, uma contabilização do tempo de trabalho dispendido na produção e na 

reprodução da vida de outras pessoas. Não somos vistas como proprietárias dos nossos corpos, 

o que interfere, inclusive, na nossa “liberdade” relacionada à venda da força de trabalho. 

Mantemos as duplas ou triplas jornadas de trabalho, como muito vem se discutindo entre os 

diversos feminismos27, continuamos produzindo os espaços através, principalmente, do 

trabalho do cuidado, nossos corpos continuam sendo violados pelos homens que nos circundam 

e a pobreza se mantem feminilizada. Isso demonstra o processo de exploração das mulheres no 

modo de produção atual – embora o seu surgimento anteceda o capitalismo. 

Quando imbricamos essas três relações sociais, percebemos que a apropriação do 

resultado do trabalho está presente nos três casos, garantindo a permanência do sistema de 

                                                           
25 De acordo com a OXFAM (2017), “ao final de 2016, a parcela de negros sem instrução alguma era de 18%, 

enquanto este percentual era de 12% para brancos. Quando se trata de negros com ensino fundamental incompleto, 

ela é de 37%, enquanto para brancos é de 32%. No caso do ensino médio, 7% dos negros e 6% dos brancos não a 

haviam completado”. 
26 De acordo com a Secretaria Nacional de Juventude  no Mapa do Encarceramento(2015), em 2012, “para cada 

grupo de 100 mil habitantes brancos acima de 18 anos havia 191 brancos encarcerados, enquanto para cada grupo 

de 100 mil habitantes negros acima de 18 anos havia 292 negros encarcerados”. (p. 34)  
27 O feminismo possui diversas correntes teóricas. Podemos citar aqui: “Feminismo Decolonial”, “Feminismo 

Radical”, “Anarcofeminismo”, “Feminismo Materialista”, “Transfeminismo” e o “Feminismo Interseccional”.  
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exploração/opressão nos diversos espaços da sociedade. Embora possamos notar uma melhoria 

nas condições de vida e no acesso a direitos pela maioria da população em relação aos 

primórdios do capitalismo, elas não interferem na reprodução destas dominações, ao contrário, 

ocultam a existência da exploração, causando certo conformismo, o que é, por si só, 

contraditório.  

Há um processo de escravização intrínseco às três relações que fica camuflado atrás das 

melhorias nas condições de vida destas pessoas. Trabalhadores e trabalhadoras, hoje, possuem 

maior número de direitos trabalhistas – embora nos últimos anos tenha ocorrido um processo 

de flexibilização destas leis; as mulheres, além de conquistarem a famigerada “liberdade 

sexual”, conquistaram outros direitos, como a Lei Maria da Penha (2006) e o acesso ao mercado 

de trabalho formal. Os negros e negras hoje têm acesso à universidade e podem ascender 

socialmente. No entanto, um aspecto importante em meio a todos estes exemplos é que a 

conquista de direitos não destrói os sistemas de exploração e opressão, não devendo ser um fim 

em si mesma. Pautar políticas públicas para mulheres, negros e classe trabalhadora não deve 

ser um horizonte nos movimentos sociais, e sim uma estratégia de sobrevivência no caminho 

da superação do sistema capitalista.  

Sabemos a importância dessas conquistas para a sobrevivência da população oprimida, 

e não nego a necessidade de continuidade dessas lutas. É importante fazer esta ressalva, para 

não chegarmos à conclusão equivocada de que não devemos lutar por nenhuma melhoria de 

vida enquanto estivermos nesse sistema. Não é este o propósito! Contudo, a busca por direitos 

esvaziada teoricamente e sem a compreensão da totalidade das relações sociais é mais um 

elemento a ser apropriado pelo próprio modo de produção capitalista para sua reprodução. Um 

exemplo: temos mulheres negras que ascenderam socialmente e conquistaram lugar na mídia, 

mas que reproduzem os mesmos discursos relacionados à ascensão social, não raro 

reproduzindo o sexismo28. Se nos mantivermos neste caminho, não transformaremos a 

sociedade, mas apenas sua aparência.   

                                                           
28 Um exemplo dessas mulheres é a cantora, compositora e dona de uma marca de bolsas, Karol Conka. É negra, 

vem ganhando espaço na mídia, inclusive entre as grandes emissoras, como a Globo, e grandes marcas, como a 

Avon. Embora o corpo, por si só, seja político, o que é trazido em suas músicas, mesmo tendo questionamentos 

acerca do sexismo e do racismo, reproduz a ideia de ascensão social, poder, luxo. Um trecho de suas músicas, “É 

o poder”, ela diz: “Sociedade em choque, eu vim pra incomodar / Aqui o santo é forte, é melhor se acostumar / 

Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim, se equivocou / Fui eu quem criei, vivi, escolhi me descobri e 

agora aqui estou / Não aceito cheque, já te aviso, não me teste / Se merece, então não pede pra fazer algo que 

preste/ Quem é ligeiro, investe, não só fala, também veste /(...) Só quem tem coragem vai/Já falei que quem nasceu 

pra ser do topo nunca cai/ O medo é de quem, hein?/ Olha quem ficou pra trás e a vida segue/ E o tempo não volta 

mais.” 
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Nos últimos anos, com a desarticulação de diversos movimentos sociais e com o 

acesso/a construção de tantas teorias sobre a população negra, feminina, LGBT (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros e Transexuais), podemos notar uma sectarização dos 

movimentos sociais, que além de se dividirem para lutar, se dividem teoricamente, sem perceber 

que há uma raiz comum em todas as opressões ramificadas em várias outras. O feminismo 

interseccional, por exemplo, embora apresente uma tentativa interessante de compreender as 

opressões de forma articulada, vez ou outra se perde ao tentar reunir todas opressões e todas as 

“fobias” e intolerâncias num movimento único, confundindo, não raro, preconceitos com 

opressões, dando a tudo um mesmo “peso”, já que a interseccionalidade é pautada em 

“categorias” descritivas. Lembramos aqui que falar de “opressão” é se referir às relações 

sociais, definida por Kergoat (2016) como uma tensão social entre dois “grupos”. Estas não 

devem ser confundias com as “categorias”, tendo em vista que isso cria certa confusão em 

relação aos “inimigos” que devemos enfrentar.  

Por outro lado, reconheço a importância de nos reunirmos separadamente – mulheres 

bissexuais, lésbicas, gordas, transexuais, etc. –, já que as pautas para cada grupo são diferentes, 

tal qual dos homens gays, transgêneros, negros, mas precisamos enxergar que essas categorias 

têm origem nas relações sociais – de classe, raça e sexo – e que são nelas que devemos 

concentrar os nossos esforços para que haja mudanças efetivas na sociedade. O debate sobre a 

lesbianidade, por exemplo, perpassa as relações sociais de sexo, tendo em vista as opressões e 

castrações vividas pelas mulheres. Desta maneira, não é a homoafetividade a base da opressão, 

e sim o fato de ser mulher. Não é à toa que, mesmo dentro do próprio movimento LGBT, há 

maior visibilidade e voz para os homens gays. Daí a importância, não só de estudarmos, mas 

de atuarmos socialmente de forma consubstancial. A destruição de um desses sistemas não 

destrói, automaticamente, os outros dois, e essa é a minha preocupação ao pensar na 

efervescência dos movimentos sem diálogos entre si 29. 

Outra preocupação no que se refere a esses movimentos, é o discurso acerca das 

identidades: ser mulher ou ser negra é uma identidade? Jules Falquet e Ochy Curiel, ao 

dissertarem a respeito, afirma que ao definir o ser mulher como uma identidade que deveria ser 

“descoberta” ou “afirmada”, nos perdemos na busca de revalorização do “feminino” ou da 

                                                           
29 Não afirmo aqui que a lesbofobia e o sexismo são iguais, e nem mesmo que mulheres lésbicas e heterossexuais 

podem ser “igualadas” no que se refere às violências sofridas, se considerarmos a mesma classe e a mesma raça, 

mas que o debate anti lesbofobia precisa perpassar o debate sobre sexo, tal qual o movimento anti-gordofobia, 

anti-homofobia etc. 
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“diversidade”, como se fosse algo positivo, “que poderia nos retirar do impasse ao qual o 

sistema (hetero)patriarcal, racista e de classes no levou” (2014, p. 7). Reitero essa asserção em 

relação à negritude. A reafirmação de “identidades”, ao falarmos de um grupo tão diverso de 

pessoas, não cria uma determinação acerca de seu comportamento e de suas escolhas? 

Reconhecer o próprio corpo e a importância social dele não significa, necessariamente, 

construir uma identidade. Afinal, a nós mulheres negras, que identidade é permitida construir? 

Retornando a um dos focos da pesquisa, as três relações sociais, como já discorrido, se 

desenvolvem mutuamente no modo de produção capitalista, e se materializam nos espaços 

públicos justamente pela relação presença-ausência. Quem se apropria dos espaços públicos? 

Voltando os nossos olhares para a Praça do Alto das Pombas, as mulheres possuem perfil de 

uso relacionado ao trabalho do cuidado, enquanto os homens a utilizam como forma de lazer. 

Na perspectiva da apropriação, as mulheres se apropriam deste espaço através do trabalho – é 

o fator que legitima a sua apropriação –, enquanto os homens, através da diversão, também 

podem se apropriar deles. Contudo, isso não significa que há uma proibição explícita da 

apropriação da praça pelas mulheres, mas que há uma relação direta com a dinâmica público-

privado. Como o nosso tempo é utilizado para a reprodução da vida de diversas pessoas que 

nos envolvem, há uma limitação na possibilidade de frequentar a praça assiduamente, diferente 

dos homens. Isso demonstra tanto a importância da dinâmica público-privado para o estudo dos 

espaços públicos, como a maneira como a opressão de sexo interfere em sua construção. 

Em relação à opressão de raça, analisando apenas a praça do bairro temos uma limitação 

para compreendê-la, uma vez que a maior parte dos moradores e moradoras se autodeclaram 

negras. Mas na perspectiva do espaço relacional de Harvey (2012), chegamos à conclusão de 

que a forma como essas pessoas ocupam o espaço em muito se difere de bairros com maior 

contingente de brancos, como é o caso da Graça. E penso no espaço relacional porque, nos 

fundamentando na segregação racial e espacial, é justamente ela quem justifica o fato da 

maioria das pessoas que usam e se apropriam da praça serem negras. Para isso, precisamos 

recorrer também às relações de classe, visto que o trabalho dessas pessoas na praça (junto à 

apropriação) se dá justamente por dependerem dela para o seu sustento ou incremento dele.  

Se pensamos na questão racial em termos espaciais mais gerais, para além da segregação 

socioespacial, é possível notarmos que existem “lugares de gente branca” e “lugares de gente 

negra”, muitas vezes escondidos entre as expressões “gente feia” e “gente bonita”, ou “gente 

rica”. Josiane, uma das entrevistadas, não vai ao shopping Iguatemi, porque “parece que é de 



113 
 

 
 

gente rica”, e estamos falando aqui de um estabelecimento onde não é necessário pagar (ou 

consumir) para acessar. Outros espaços são limitados pelo preço, pela estrutura, pela 

dificuldade de acesso, ou mesmo pela barragem na entrada, como é o caso de algumas boates30. 

Da mesma maneira, pessoas de classe média brancas não vão a lugares “de gente feia”, gente 

preta. Isso limita a potencialidade dos espaços, tal qual o fato de existirem lugares “de homens” 

e “de mulheres”. Estas são formas materializadas das opressões que se espacializam e 

ultrapassam a noção do espaço público, se expandindo para todos os espaços.  

Se, por um lado, me refiro recorrentemente ao espaço relacional de Harvey, defendo, 

por outro lado, com a mesma intensidade, a importância dos espaços absoluto e relativo na 

compreensão do espaço público. O absoluto, pela necessidade de termos um espaço físico, 

mesmo que não fixo, para a atuação dos indivíduos e coletivos na construção do espaço público. 

O relativo, porque a peculiaridade da relação entre os “objetos” presentes no espaço é o que vai 

permitir a chegada até o espaço relacional e, consequentemente, à efetivação do espaço público 

em seu sentido político. O espaço relacional permite, além disso, melhor compreensão da 

relação entre os espaços públicos e privados e a consequente presença-ausência de determinadas 

pessoas no espaço público.  

As categorias “forma”, “função”, “estrutura” e “processo”, de Milton Santos, nos 

auxiliaram a compreender o bairro dialeticamente. Se pensamos na praça, por exemplo, ela é 

forma, mas possui uma função que se altera ao longo do tempo, perpassando estruturas e 

processos distintos do largo que se encontra há poucos metros de distância. O significado e a 

função da Praça é, para umas, diversão, para outras, uma conquista política. Ampliando o olhar 

para o bairro, ele possui formas características de um bairro popular, a função de agrupar a 

classe trabalhadora, negra, prestadora de serviços, que está diretamente ligada à estrutura que 

permite a articulação deste bairro com outros aos quais os serviços são prestados, no decurso 

de diversos processos. As formas foram alteradas ao longo do tempo (processo), concomitante 

com a alteração da função, visto que o bairro surge como local de habitação de trabalhadores 

do cemitério, e isso também é permitido pela estrutura. 

O Grupo de Mulheres do Alto das Pombas dá à história da Praça e do bairro um sentido 

político. Este grupo, como vimos, é importante na construção dos espaços públicos e, desde a 

sua criação, vem lutando em busca de melhorias para o bairro e para as mulheres. Contudo, 

                                                           
30 Em setembro de 2017 uma casa noturna em São Paulo (SP) precisou pagar 60mil reais após ter postura racista 

com um cliente. Este caso reverberou na mídia, mas tantos outros aparecem diariamente nas redes sociais, inclusive 

ocorridos em Salvador. (noticiado no G1) 
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retorno a questão: até que ponto ele não serve mais ao capital do que o afronta? Se notamos a 

conjuntura política atual, é notável que movimentos de bairro têm pequeno ou nenhum impacto 

sobre as estruturas sociais. Por outro lado, na vida das pessoas que constroem tais movimentos, 

existem mudanças pequenas e grandes, a depender de seus níveis de inserção política. Este 

último fator dá legitimidade ao Grupo, mas não nos responde a questão levantada. Se levarmos 

em consideração o já exposto, sobre o esvaziamento teórico na luta por políticas públicas, 

concluiremos que, na prática, essa luta atende mais ao sistema do que efetivamente o 

desconstrói. Aqui me remeto ao sistema capitalista, não necessariamente ao sexismo e ao 

racismo, mas, conforme já exaustivamente relatado, eles caminham de mãos dadas. Como é 

possível desconstruir o racismo e o sexismo sem buscar o fim da exploração e das propriedades 

privadas, já que são justamente elas que articulam essas duas opressões? O fim da exploração 

e da propriedade privada estão entre as pautas do grupo? Aparentemente, não.  

A ausência da compreensão das propriedades privadas enquanto base da exploração 

dificulta o entendimento da opressão de sexo. Colette Guillaumin (2014) nos auxilia afirmando 

que: 

 

O fato de um indivíduo ser propriedade do outro o exclui do universo do 

contrato. Não é possível ser, ao mesmo tempo, proprietário de si mesmo e 

propriedade material de outro. A natureza de relações sociais tais como a 

sexagem ou a escravidão é, de certa forma, invisível, pois os que, em tais 

relações, estão na condição de dominados não se encontram em um nível de 

realidade muito diferente daquele de um animal ou de um objeto. Por mais 

valiosos que sejam esses animais ou objetos. A venda ou troca de bens e 

especialmente da emanação corporal própria que é a força de trabalho 

constitui a confirmação da propriedade de si mesmo (eu só posso vender o que 

me pertence). (...) só é possível trocar o que se possui. Mas, nós não possuímos 

nem a nossa força de trabalho, nem a nossa força de reprodução: suporte da 

força de trabalho como todos os demais grupos dominados, contrariamente 

aos outros grupos dominados da sociedade industrial contemporânea, nós não 

estamos em condição de negociar ou vender essa força de trabalho, 

precisamente em função do fato de que ela é derivada do corpo físico e de um 

corpo físico que já está apropriado. (p. 50-51 – grifos da autora) 

 

E Pateman (1993), em debate semelhante, afirma que: 

 

O reconhecimento de que as mulheres têm uma propriedade em suas próprias 

pessoas parece ser, desse modo, um golpe decisivo contra o patriarcado, mas, 

historicamente, enquanto o movimento feminista fazia campanha por questões 
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que poderiam ser facilmente formuladas em termos de propriedade da pessoa, 

o argumento feminista predominante era o de que as mulheres reivindicavam 

a liberdade civil enquanto mulheres, não enquanto meros reflexos dos homens. 

O argumento apoiava-se, portanto, numa rejeição implícita da construção 

patriarcal do indivíduo como proprietário masculino. (p. 32) 

 

Se não concebermos as relações sociais em seu conjunto, certamente reproduziremos os 

mesmos discursos e atuações dos homens, das e dos brancos e da burguesia. Pateman 

complementa que tanto os socialistas quanto as feministas podem se equivocar ao esquecer que 

a aceitação e a rejeição do “indivíduo” como proprietários são necessárias em seus debates, 

porque, para os primeiros, a subordinação (escravidão assalariada) desapareceria, tornando 

visível apenas a exploração, e as últimas, ao ignorar a aceitação ou rejeição, permitem a 

“construção patriarcal da feminilidade”. O mesmo deve ser pensado para o movimento negro, 

embora ela não faça um debate racial. De acordo com Fanon (2008),  

 

todas as formas de exploração se parecem. Todas elas procuram sua 

necessidade em algum decreto bíblico. Todas as formas de exploração são 

idênticas pois todas elas são aplicadas a um mesmo “objeto”: o homem (ou a 

mulher). Ao considerar abstratamente a estrutura de uma ou outra exploração, 

mascara-se o problema capital, fundamental, que é repor o homem (e a 

mulher) no seu lugar”. (p. 87 – parênteses meus)  

  

O que se espera de uma conclusão, em geral, é a apresentação de soluções para os 

problemas levantados durante a pesquisa. Todavia, soluções em termos práticos e imediatos 

não serão sugeridas aqui, tendo em vista que os problemas estão envolvidos numa estrutura 

social que vem sendo debatida ao longo de décadas. Seria minimamente presunçoso acreditar 

que, numa monografia, encontraríamos a solução para o fim do capitalismo, do sexismo e do 

racismo. Por outro lado, dois caminhos aqui podem ser iniciados: a desnaturalização das 

opressões e a análise teórica e militância através da consubstancialidade. Ambos foram 

desenvolvidos (ou ao menos tentou-se) nas páginas anteriores, a fim de gerar uma reflexão a 

respeito do tema na geografia, acreditando que esta ciência pode nos dar suportes interessantes 

para pensarmos as transformações sociais. 

 Entretanto, Neusa dos Santos Souza (1990) afirma que “uma das formas de possuir 

autonomia é ter um discurso sobre si mesmo”, o que dialoga com Fanon (2008) quando ele 

explica a função da linguagem para os negros, reiterando que “falar é existir absolutamente para 
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o outro” (p. 33). Ele explica que “o negro tem duas dimensões. Uma com seu semelhante e 

outra com o branco. Um negro comporta-se diferentemente com o branco e com outro negro” 

– essas duas faces também existem em relação às mulheres com os homens, e em relação ao 

trabalhador com seu patrão. Tanto o discurso sobre si, quanto a importância da linguagem, são 

instrumentos que devem ser apropriados tanto pela classe trabalhadora, quanto pelas mulheres 

e pelos negros e negras, sendo elementos para a construção da consciência de classe, uma das 

trajetórias para a transformação da sociedade.  

 

O negro não deve mais ser colocado diante deste dilema: branquear ou 

desaparecer, ele deve poder tomar consciência de uma nova possibilidade de 

existir; ou ainda, se a sociedade lhe cria dificuldades por causa de sua cor, se 

encontro em seus sonhos a expressão de um desejo inconsciente de mudar de 

cor, meu objetivo não será dissuadi-lo, aconselhando-o a “manter as 

distâncias”; ao contrário, meu objetivo será, uma vez esclarecidas as causas, 

torná-lo capaz de escolher a ação (ou a passividade) a respeito da verdadeira 

origem do conflito, isto é, as estruturas sociais. (FANON, 2008, p. 95-96) 

 

O mesmo podemos pensar em relação à classe trabalhadora, que busca ascensão social, 

a fim de se tornar a burguesia, e às mulheres, que não devem buscar se igualar aos homens, mas 

sim superar a estrutura patriarcal a qual estão submetidas.  

 Seria interessante que os homens percebessem o quanto o patriarcado gera castrações 

nas suas vidas. A recusa da sensibilidade, a necessidade de ser o provedor do lar, de expressar 

força física e vigor sexual são apenas alguns elementos que constroem a ideia de masculinidade. 

Afinal, o que é ser homem? Na mesma medida que se construiu um papel social para as 

mulheres, foi construído o papel que os homens devem assumir. O que os diferencia é que as 

mulheres estão em situação de subalternidade em relação a eles. Pateman (1993) expõe que “a 

diferença sexual é uma diferença política; a diferença sexual é a diferença entre liberdade e 

sujeição” (p. 21), ou seja, uma diferença transformada em desigualdade. Contudo, mesmo 

carregando em seus corpos o papel de dominador, os homens também sofrem com a estrutura 

machista. Para percebê-la, basta olhar os dados relacionados à expectativa de vida masculina 

em comparação à feminina.  

 Ficou perceptível, ao longo desta pesquisa, que a apropriação dos espaços públicos pode 

ser uma das formas de dar a esses espaços a manutenção necessária para que continuem 

existindo enquanto tais sobretudo quando pensamos em suas formas. As barracas presentes na 

Praça do bairro demonstram esse aspecto. A ocupação dela ocorre também por conta das 
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vendas, que criam um movimento, e, consequentemente, atrai mais pessoas para estarem ali, 

mesmo sem necessariamente consumir. Uma das estratégias do Estado para privatizar áreas 

públicas é o seu esvaziamento. Este se dá tanto pela reforma de praças que ficam inóspitas, por 

não possuir bancos ou sombra, ou pelo medo, que é dissuadido através do discurso da violência 

urbana. Quando as moradoras e os moradores do bairro, mesmo com todas as limitações, 

permanecem ocupando a praça, eles, de alguma maneira, subvertem a ordem de privatização 

imposta.  

 Contudo, essa subversão também precisa ser analisada através do duo presença-

ausência, e da dinâmica entre o público e o privado, visto que o existir na praça é marcado por 

contradições intrínsecas às relações sociais. Não podemos deixar de analisá-las ao pensar a 

produção do espaço, visto que são elementos distintivos – no sentido de dar peculiaridade – dos 

lugares e dos territórios. Se as opressões definem empregos e salários, os bairros onde vivem e 

o lazer, elas interferem também na construção de espaços públicos. Mais do que interferem, 

elas produzem espaços públicos marcados pelas desigualdades que vão se expressar por meio 

das ações políticas desenvolvidas nele, nas presenças e nas ausências. E é fundamental estudá-

las em geografia. 
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