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Maria, Maria, é um dom, uma certa magia 

Uma força que nos alerta 

Uma mulher que merece viver e amar 

Como outra qualquer do planeta 

Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor 

É a dose mais forte e lenta 

De uma gente que ri quando deve chorar 

E não vive, apenas aguenta [tal como Sheila] 

Mas é preciso ter força, é preciso ter raça 

É preciso ter gana sempre 

Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria 

Mistura a dor e a alegria 

Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça 

É preciso ter sonho sempre 

Quem traz na pele essa marca possui 

A estranha mania de ter fé na vida 

Mas é preciso ter força, é… 

 

 

(Canção “Maria, Maria” de Milton Nascimento e Fernando Brant) 
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RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar como as desigualdades de raça, gênero e classe impactam na 

necessidade do acolhimento institucional de crianças e adolescentes negros. O acolhimento 

institucional de crianças negras decerto não é algo recente, teve seu nascedouro no Brasil 

colônia e desde então demarca nitidamente a questão de raça, gênero e classe, na medida em 

que são, historicamente, filhos de mulheres negras e pobres que são afastados dos seus lares. 

A investida no processo de destituição da humanidade das mulheres negras está em curso 

desde a era escravocrata e se operacionaliza por inúmeros mecanismos, e aqui consideramos 

que o afastamento de seus filhos seja mais um deles. A pesquisa foi desenvolvida a partir da 

revisão bibliográfica sobre as relações raciais no Brasil, sobre o acolhimento institucional de 

crianças e adolescentes, relevando as políticas públicas sociais acessadas- ou não- por 

mulheres negras e à luz da trajetória de vida da Sheila, participante deste estudo. Assim, 

elegeu-se a história de vida como técnica de coleta de dados, por concebê-la a mais adequada 

aos intuitos da pesquisa e à proposta epistemológica que atravessa todo seu desenvolvimento. 

Para tanto, tomamos como ponto de partida a história de lutas e resistência das mulheres 

negras em prol da sua liberdade e da dos seus, bem como a luta pelo seu direito a maternar. 

Seguimos historicizando o acolhimento institucional de crianças e adolescentes negros, na 

expectativa de identificar quais questões do passado ainda persistem e refletem no presente na 

vida de crianças e adolescentes negros, bem como de suas famílias. Por fim, no último 

capítulo, apresentamos a história de vida da participante deste estudo, a fim de visibilizar sua 

história enquanto mulher negra que teve filhos em situação de acolhimento institucional no 

município de Salvador/BA e experimentou todo o “azar” de ter nascido mulher, negra e 

pobre. A análise de dados foi feita por meio da técnica da Análise do Discurso (AD), na 

perspectiva da sociologia das ausências e emergências de Boaventura Santos (2010). Como 

resultados da pesquisa constatamos que a condição histórica de subalternidade em que foram 

posta às mulheres negras brasileiras, reflete em suas condições de vida, como no caso de 

Sheila, e está intrinsecamente vinculada ao afastamento de seus filhos da sua convivência na 

atualidade, assim como foi outrora. Identificamos ainda que as mulheres negras figuram nos 

piores índices de acesso a políticas públicas- saúde, educação, emprego e renda, moradia, 

saneamento básico- em razão do racismo e sexismo que operam perversamente sobre suas 

vidas, o que rebate diretamente na sua capacidade protetiva em relação a seus filhos. Por outro 

lado, também encontramos registros da histórica e constante luta das mulheres negras por 

liberdade e melhores condições de vida, tal como atesta a história de vida da participante da 

pesquisa. 
    

 

PALAVRAS- CHAVES: mulheres negras; acolhimento institucional; crianças e adolescentes 

negros. 
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ABSTRACT 

The present work aims to analyze how inequalities of race, gender and class impact the need 

for institutional care for black children and adolescents. The institutional reception of black 

children is certainly not something recent, it had its birth in colonial Brazil and since then it 

clearly demarcates the issue of race, gender and class, insofar as they are, historically, 

children of black and poor women who are removed from the their homes. The onslaught in 

the process of destitution of the humanity of black women has been going on since the slavery 

era and is operationalized by numerous mechanisms, and here we consider that the removal of 

their children is another one of them. The research was developed from the bibliographic 

review on racial relations in Brazil, on the institutional reception of children and adolescents, 

highlighting the social public policies accessed - or not - by black women and in the light of 

Sheila's life trajectory, participant of this study. Thus, life history was chosen as a data 

collection technique, for conceiving it as the most adequate to the research purposes and to 

the epistemological proposal that crosses all its development. To do so, we take as a starting 

point the history of struggles and resistance of black women in favor of their freedom and that 

of theirs, as well as the struggle for their right to motherhood. We continue to historicize the 

institutional reception of black children and adolescents, hoping to identify which issues from 

the past still persist and reflect in the present in the lives of black children and adolescents, as 

well as their families. Finally, in the last chapter, we present the life story of the participant of 

this study, in order to make her story visible as a black woman who had children in 

institutional care in the city of Salvador/BA and experienced all the "bad luck" of being born. 

woman, black and poor. Data analysis was performed using the technique of Discourse 

Analysis (AD), from the perspective of the sociology of absences and emergencies by 

Boaventura Santos (2010). As a result of the research, we found that the historical condition 

of subordination in which black Brazilian women were placed, reflects on their living 

conditions, as in the case of Sheila, and is intrinsically linked to the removal of their children 

from their coexistence today, as well as it was once. We also identified that black women 

figure in the worst rates of access to public policies - health, education, employment and 

income, housing, basic sanitation - due to racism and sexism that perversely operate on their 

lives, which directly affects their protective capacity. in relation to their children. On the other 

hand, we also find records of the historical and constant struggle of black women for freedom 

and better living conditions, as evidenced by the life story of the research participant.    

KEY WORDS: black women; institutional reception; black children and adolescents. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

  

A empreitada na produção do conhecimento por meio da pesquisa acadêmica 

mostrou-se como um dos caminhos possíveis para visibilizar questões afetas a grupos 

politicamente minoritários, como é o caso das mulheres negras e de crianças e adolescentes 

igualmente negros em situação de acolhimento institucional. Embora maioria numérica, os 

espaços de poder permanecem sem a presença de mulheres negras e crianças e adolescentes 

negros seguem sem serem alcançados pela legislação que instituiu a sua irrestrita e integral 

proteção.  

Noutras palavras, o trabalho acadêmico apresenta-se como uma das possibilidades de 

reafirmar e ratificar a legitimação política da existência do racismo e sexismo na sociedade 

brasileira, bem como apontar caminhos para a desconstrução dos abismos que esses processos 

discriminatórios criaram e sustentam entre sujeitos brancos, negros, indígenas, mulheres, 

homens e crianças e adolescentes.  

O exercício da coerência precisa ser constante. Identificar e refletir sobre as 

armadilhas impostas pelo sistema capitalista, racista e patriarcal no nosso caminho, acaba por 

serem práticas obrigatórias para quem faz a opção por uma profissão cuja máxima consiste 

em contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária, como no caso do Serviço Social.  

Nesse sentido, os olhos e ouvidos sempre atentos e críticos desenvolveram esta 

pesquisa, que surgiu da vivência profissional da pesquisadora enquanto esteve como 

assistente social da Defensoria Pública da Bahia, especificamente a partir da experiência na 

Curadoria Especial da Criança e Adolescente1, cuja atuação se dava especialmente frente aos 

casos de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional no município de 

Salvador/BA.  

A inserção da pesquisadora como assistente social da equipe de Curadoria Especial 

da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública da Bahia ocorreu em 2017 por meio do 

“Projeto Acolher”. O mencionado Projeto é de autoria da defensora pública e titular da 7ª 

                                                           
1 A Curadoria Especial da Criança e do Adolescente tem por finalidade atender crianças e adolescentes sem 

representante legal, bem como crianças e adolescentes que os tenham, mas cujos interesses colidam com os 

daquele, em conformidade com o parágrafo I do artigo 72 do Código de Processo Civil em vigência. Assim, 

compõe esse grupo, crianças e adolescentes em acolhimento institucional que precisaram ser afastadas da 

convivência familiar frente a alguma violência ou violação grave de seus direitos, além das demais.  
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Defensoria Pública de Curadoria Especial, Ana Virginia Rocha, que ao submeter a proposta à 

Administração Superior da Defensoria Pública da Bahia no ano de 2015 previu a contratação 

de uma equipe multiprofissional (assistente social, psicólogo, pedagogo e educador social).  

A iniciativa da defensora pública partiu da compreensão de que as questões que 

envolvem crianças e adolescentes são complexas em sua natureza e, por isso, impossíveis de 

serem enfrentadas apenas pela ciência jurídica, haja vista que a priori, atuaria sozinha nos 

casos, sem uma equipe específica para lhe assessorar em matérias pertinentes às questões que 

envolvem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e violação de direitos, bem 

como os contextos de suas famílias e comunidade. 

Quando da elaboração do “Projeto Acolher”, Ana Virgínia elencou como um dos 

objetivos específicos o atendimento às famílias de crianças e adolescentes em acolhimento 

institucional, visando, prioritariamente, os encaminhamentos necessários ao retorno à 

convivência familiar, tal como prioriza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

O acolhimento institucional de crianças e adolescentes deve ser compreendido como 

uma política pública, no rol de medidas de enfrentamento ao complexo de violações e 

espoliações de um conjunto de desigualdades produzidas e reproduzidas pela estrutura racista 

e sexista no modo de produção capitalista, que comumente ultrapassam gerações.  

Do ponto de vista legal o acolhimento institucional de crianças e adolescentes é uma 

das medidas protetivas previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente2 

(ECA3), tem caráter excepcional e temporário. Logo, é razoável afirmar que o acolhimento 

institucional não rompe com vulnerabilidades históricas e estruturais, ainda que a aplicação da 

mencionada medida protetiva siga acompanhada por outras medidas estatais, como por 

exemplo, o acompanhamento sistemático das famílias por meio dos Centros de Referência 

Especializado da Assistência Social- CREAS4.  

O trabalho do Serviço Social na Curadoria Especial de Crianças e Adolescentes 

consistia basicamente, embora não apenas, no atendimento de crianças e adolescentes, bem 

como às suas famílias, afastadas da convivência familiar por força da aplicação da medida 

protetiva de acolhimento institucional. À titular da Curadoria Especial, a defensora pública 

                                                           
2 Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990. 
3 Ao longo deste trabalho todas as vezes que aparecer a sigla “ECA”, estaremos nos referindo ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 
4 Cumpre informar que tanto as unidades de acolhimento institucional como os CREAS estão circunscritos como 

serviços que devem ser ofertados pela Assistência Social. Na estrutura de organização do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), ambos estão no nível da Proteção Social Especial (PSE), o primeiro como serviço de 

alta complexidade e o CREAS como serviço de Proteção Social Especial de média complexidade. 
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Ana Virgínia, cabia atuar no processo judicial como representante processual da criança ou 

adolescente em acolhimento, prezando pelo seu melhor interesse e isso implicava, dentre 

outras ações, em priorizar e fomentar o trabalho de retorno ao lar de origem5, tal como 

previsto no ECA.  

As inquietudes que fomentaram o interesse pelo desenvolvimento desta pesquisa 

foram surgindo ao perceber, especialmente durante os atendimentos às famílias, que os 

contextos de vulnerabilidades e violações que frequentemente ensejam o afastamento de 

crianças e adolescentes das suas famílias não começam propriamente a partir das crianças e 

adolescentes em acolhimento. Ao contrário, demonstram se tratar de questões estruturais, 

transtemporais e por isso assumem também caráter transgeracionais.  

Comumente ficava muito nítido nas narrativas das famílias atendidas, via de regra 

negras, que viviam contextos de vulnerabilidades e violações de longas datas, decorrentes dos 

processos de racismo, das desigualdades de gênero e da pobreza.  

No cotidiano do trabalho, os atendimentos a familiares das crianças e adolescentes 

resumia-se ao atendimento de mulheres, maioria negras (pretas e pardas): mães, avós, tias e 

até irmãs das crianças e adolescentes acolhidos em Salvador. Isto porque muitas das crianças 

e adolescentes em acolhimento na capital baiana, assim como as inúmeras espalhadas no 

Brasil6, sequer tinham o nome do pai no seu registro civil7. Aquelas (es) que tinham não se 

sabiam do paradeiro ou então nunca se responsabilizaram efetivamente pelos filhos.  

Observar o público que mais demandava do atendimento da Curadoria Especial no 

intento de articular o retorno de suas crianças e adolescentes aos seus respectivos seios 

familiares, apontou para o fato de que historicamente o cuidado fica a cargo da mulher e a 

esquiva do homem em assumir suas responsabilidades parentais é legitimada pela estrutura 

patriarcal que violenta, criminaliza e hostiliza a mulher, com requintes de perversidades 

                                                           
5 Refere-se ao núcleo familiar que a criança ou adolescente vivia antes do afastamento, da medida protetiva de 

acolhimento institucional. 
6 Em 8 de março de 2022 o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos- Gerais publicou a notícia 

de que “mais de 29 mil novas crianças sem o nome do pai no registro de nascimento”. No ano de 2021 foi de 

12.057 o número de pais ausentes no registro civil das crianças nascidas naquele ano, perdendo apenas para o 

estado de São Paulo (28.718) e Rio de Janeiro (13.381). Disponível na íntegra em: < 

http://condege.org.br/arquivos/2568>. Acesso em 25 jun. 2022.  
7 Um estudo realizado pelo Centro Latino Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli (Claves) no 

período de 2009 a 2011, sob encomenda do então Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para realização do “Levantamento Nacional de Crianças e 

Adolescentes em Serviços de Acolhimento no Brasil”, indicou que “O nome da mãe consta na certidão de 

nascimento de 94,4% das crianças e adolescentes e o do pai em apenas 61,1%,” (ASSIS e FARIAS, 2013, p. 

165), evidenciando que a responsabilidades para com os filhos acaba ficando a cargo da mãe.  

http://condege.org.br/arquivos/2568
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quando se tratam de mulheres negras, que, por exemplo, desejam abortar. Mas essa mesma 

estrutura não questiona ou exerce qualquer pressão ao homem que resolveu não assumir as 

responsabilidade materiais e afetivas com seus filhos e filhas.  

Para Saraiva e Almeida “[...] práticas sexistas empurram uma responsabilização do 

cuidado às mulheres, assim como criminalização quando estas mulheres não conseguem 

exercer o cuidado a que foram historicamente destinadas” (2021, n.p.). 

As disparidades de gênero se expressam particularmente no exercício da parentalidade 

de homens e mulheres. Essa é uma realidade que carece ser superada, na medida em que, 

segundo o documento de Referências técnicas para atuação de psicólogos (as) em Varas de 

Família, produzido pelo Conselho Federal de Psicologia, “no que se refere à guarda, 

compreendeu-se que a desigualdade, até então praticada, não seria um fator natural, 

ressaltando-se a importância de se garantir o acesso da criança tanto à linhagem materna 

como à linhagem paterna” (2019, p, 53). Portanto, “[...] parte-se, agora, do entendimento de 

que as obrigações de educar e cuidar dos filhos seriam decorrentes do vínculo de filiação e 

não do casamento” (2010, p. 34). 

Essa diferenciação é importante de ser disseminada e visibilizada inclusive para os 

profissionais que atuam de maneira geral com demandas que envolvem dinâmicas de família, 

tais como, assistentes sociais, psicólogos, professores, médicos, dentre outros, para que não 

incorram em práticas e discursos que reforcem a responsabilidade unilateral que comumente 

recai sobre às mulheres, naquilo que diz respeito ao cuidado e educação dos filhos. 

 

Sobre isso, Quiroga e Novo (2009) discutem que quando os profissionais assumem o 

estereótipo feminino ideal de “mulher-mãe” e “mulher-cuidadora”, pode 

sobrecarregar a mulher, quando os serviços adotam uma visão paternalista em que 

somente ela é cobrada pelo cuidado da família, especialmente dos filhos. Este 

cenário pode potencializar a solidão e vulnerabilidade destas mães, além de reforçar 

para as mesmas a imagem de que são fracassadas no cuidado dos seus filhos, 

dificultando seu exercício materno e contribuindo o para a ocorrência da 

reinstitucionalização dos seus filhos. (PAIVA, MOREIRA e LIMA, 2019, n.p.). 

 

Quando o debate é sobre acolhimento institucional já ficou comprovado que “[...] a 

mãe permanece como referência central de manutenção dos vínculos com os filhos” 

(FÁVERO, VITALE e BAPTISTA, 2008, p. 199), o que só ratifica que a responsabilidade 

unilateral incide socialmente sobre as mulheres naquilo que diz respeito aos cuidados e 

educação dos filhos e filhas, o que, no entanto, não é notícia recente.  
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Assim, o interesse no desenvolvimento deste estudo se deu a partir da curiosidade da 

pesquisadora em compreender teoricamente como os marcadores de raça, gênero e classe 

impactam, isto para não dizer que determinam, no processo de acolhimento institucional de 

crianças e adolescentes, vez que o público acolhido na cidade de Salvador/BA, por exemplo, 

era notadamente filhos e filhas de mulheres negras e pobres.   

Compreender o quão violento e desumanizador é a responsabilidade unilateral que 

recai sobre as mulheres quando o assunto é o exercício do cuidado dos filhos foi salutar para 

concluir que o que era exposto pelas mulheres atendidas pela pesquisadora na Curadoria 

Especial, especialmente as negras, denunciava uma multiplicidade de violências, violações e 

escassez de amparo e afeto, que marcavam muito fortemente suas respectivas histórias de 

vida. Embora tais histórias falassem também de resistência e insurgências. 

No entanto, apesar de parecer que as realidades marcadas por violências e violações 

saltam à vista, as especificidades das famílias negras e pobres são por vezes menosprezadas e 

os indivíduos que as compõem- especialmente as mães- criminalizados. Isso pode ser 

compreendido, segundo Brito (2013, p. 123), que a base dessa invisibilização, quando não 

criminalização, reside em verdade na percepção de que essas famílias são em verdade vistas 

como expressão de “massas deseducadas” e representam “desorganização social, patologia 

social, multidão e subversão”. 

Habitualmente o menosprezo e invisibilização das trajetórias desses sujeitos são 

justificadas pelas urgências e sobrecarga que afetam cotidianamente o Sistema de Justiça e a 

rede de serviços setoriais, incluindo-se também os próprios serviços socioassistenciais, frente 

às demandas que envolvem crianças e adolescentes. 

Debruçar o olhar sobre as especificidades das realidades das crianças e adolescentes 

em acolhimento e também sobre as especificidades de suas famílias demanda disposição para 

uma escuta e, consequente, olhar técnico, teórico e ético- político racializado. Isto porque 

notamos que há uma tendência das trajetórias- crianças, adolescentes e suas famílias- serem 

dicotomizadas entre vítimas e algozes. Esses últimos, rotineiramente, referem-se às famílias, 

que como se desfrutassem de todas as condições favoráveis para cuidar e proteger os seus, 

fizeram a opção deliberada por desproteger e violar. 

A garantia do direito à convivência familiar e comunitária não pode ser considerada 

uma responsabilidade apenas da família, pois demanda a articulação de diversos 

serviços que, por vezes, estão fragilizados diante da carência de recursos materiais e 

humanos, além da falta de autonomia profissional devido aos frágeis contratos 
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empregatícios e da ausência de formação inicial e continuada. É preciso considerar a 

realidade brasileira de fecundas desigualdades sociais e a oferta de serviços pobres 

para os pobres. (PAIVA, MOREIRA e LIMA, 2019, n.p.). 

 

Ao presenciar o trabalho e discursos das equipes técnicas de algumas unidades 

acolhedoras durante as discussões de caso e audiências concentradas8, ruía aos ouvidos a 

disparidade notada entre a narrativa das(os) técnicos, ao descrever a dinâmica de vida das 

mães de crianças e adolescentes (“vida promíscua”, “preguiçosa”, “desestruturada”, “louca” 

etc.) e o suposto desinteresse em ter seus filhos de volta, e a narrativas dessas mesmas 

mulheres nos atendimentos realizados na Defensoria Pública da Bahia.  

Havia um verdadeiro fosso entre o olhar técnico estigmatizado e a realidade vivida e 

narrada pelas mulheres que compareciam à Curadoria para reclamar o retorno dos seus filhos, 

netos e sobrinhos à convivência familiar.  

As narrativas das mulheres- mães, avós, tias- por vezes contrariava o descrito em 

relatórios técnicos e verbalizado em reuniões interinstitucionais e audiências. O conteúdo 

narrado pelas equipes e registrados em relatórios não raro apontava para uma suposta 

incapacidade nata ou mera falta de interesse dessas famílias, maioria negras e frequentemente 

representadas pelas mulheres, em manter suas crianças e adolescentes em seu seio.  

Por outro lado, as narrativas das usuárias atendidas pela pesquisadora na Defensoria 

apontavam para uma história de vida marcada por precariedades de ordem afetiva e material, 

em fases diferentes da vida, apontando também a falta de proteção social que deveria ser 

promovida pelo Estado ao longo de suas trajetórias. No processo de negação de direitos, 

inclui-se ainda o apoio necessário para exercer aquele cargo que a moral cristã, o legado 

patriarcal e o capitalismo oportunista, coloca como sendo a função mais genuína a ser 

desempenhada por uma mulher: ser mãe. Em que pese, no caso das mulheres negras, o lugar 

socialmente estabelecido para o seu maternar seja dos filhos e filhas dos brancos, em mais 

uma expressão do racismo estrutural. 

As declarações das mães atendidas informavam sobre uma série de obstáculos 

estruturais, tais como: falta de acesso à saúde, educação, ao emprego formal que significa 

amparo pela legislação trabalhista, fragilização e/ou rompimento de vínculos familiares ainda 

na infância ou adolescência, violência doméstica, inserção precoce (ainda na infância) e 

                                                           
8 Audiências concentradas são ocasiões em que o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

incluindo-se os atores do Sistema de Justiça, se reúne para a reavaliação da situação jurídica e psicossocial de 

crianças e adolescentes em acolhimento, feitas a partir de orientação do Conselho Nacional de Justiça- CNJ 

(Provimento CNJ Nº 118 de 29/06/2021) e do quanto previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
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precária no mercado de trabalho, criminalização do uso de substâncias psicoativas, falta de 

moradia, dentre outros, que lhes impediram, e permaneciam impedindo, de exercer sua função 

protetiva.  

Não dá para ignorar o fato de que, não raramente, o olhar das equipes técnicas da 

rede de serviços setoriais e do próprio Sistema de Justiça, são tendenciosos e atuam a partir de 

um viés estigmatizante e discriminatório. Por vezes as condutas dessas instâncias apontam 

para adesão ao discurso de culpabilização das famílias pela forma precária que estão 

posicionadas socialmente (BARROS, 2018). Nesse sentido, não cabe ignorar o fato de que 

isso implica diretamente na qualidade do serviço prestado a esses públicos (BATISTA, 

MONTEIRO e MEDEIROS, 2013).  

As percepções de cunho racista, sexista e inclusive classista não são características 

de apenas uma categoria profissional ou de determinadas instituições, evidenciando-se e 

expressando-se, assim, como padrões ideológicos que imperam no imaginário social 

definindo e expondo determinados sujeitos a experiências de negação da própria humanidade. 

Por exemplo, o racismo e os estereótipos atribuídos às mulheres negras são características 

presentes no discurso, prática e documentos técnicos a que a pesquisadora tinha acesso no 

exercício do trabalho. 

Essa realidade se traduz para nós como uma das expressões do racismo estrutural, 

visto que, conforme Almeida (2018, p. 36), “[...] as instituições são apenas a materialização 

de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus 

componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas porque a 

sociedade é racista”. 

A forma como as famílias são vistas e os atendimentos conduzidos pelas equipes 

técnicas das Unidades de Acolhimento Institucional (UAI), dentre outros, e Sistema de Justiça 

rebatem na qualidade da prestação do serviço. Um indicativo disso pode ser observado, por 

exemplo, no tempo de permanência9 das crianças e adolescentes negros no serviço de 

acolhimento e/ou no quanto de violência é produzida em desfavor das mães- mulheres negras- 

                                                           
9 Atualmente o ECA assegura que crianças e adolescentes não devem permanecer período maior que 18 

(dezoito) meses em acolhimento institucional, salvo se a necessidade for devidamente justificada e acatada pela 

Vara da Infância. No entanto, o estudo realizado para o Levantamento Nacional de Crianças e Adolescentes em 

Serviços de Acolhimento no Brasil, apontou que entre 2009 e 2011 o tempo médio de acolhimento de crianças e 

adolescentes no Brasil era de 24,2 meses (ASSIS e FARIAS, 2013). À época da pesquisa, a mesma normativa 

definia que o tempo máximo era de até 24 (vinte e quatro) meses. O mesmo estudo apontou ainda que o tempo 

médio de permanência no acolhimento institucional era ainda maior entre as crianças de cor preta, chegando à 

época a perfazer 27 (vinte e sete) meses em situação de acolhimento institucional.  
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no percurso para requererem o retorno de seus filhos e/ou filhas à sua convivência. Em muitos 

casos, se tornam histórias de verdadeira peregrinação nos serviços da Assistência Social, 

Saúde, Habitação, bem como no Sistema de Justiça. Tudo isso para demonstrar o quanto 

desejam e buscam melhores condições de vida para reaver o direito da convivência com seus 

filhos. 

Notem que esses apontamentos sugerem haver uma “linha divisória abissal”. Nos 

termos de Boaventura Santos (2007), ao passo em que aquilo que foge do padrão considerado 

socialmente e pelos mais diversos serviços do que seja uma “boa mãe, “esforçada”, “uma 

família estruturada”, por exemplo, se trata de contextos que “[...] desaparece enquanto 

realidade, torna-se inexistente [...]” (p.32), na medida em que as formas de organização das 

famílias, especificamente as negras, e de maternagem das mulheres negras são 

desconsiderados nos atendimentos e nas estratégias de intervenção. Isto, pois, atesta o fosso 

entre a forma como as equipes técnicas enxergam e descrevem as realidades das famílias e o 

conteúdo trazidos nas narrativas das mesmas famílias, dos mesmos sujeitos.  

Suspeitamos frente a isso que as equipes técnicas e o próprio Sistema de Justiça não 

consideram a existência de diferentes formas de organização familiares e nem que as 

especificidades das famílias negras devem ser relevadas. O que implica, pois, por 

desconsiderar que “No âmbito da família negra empobrecida, a pobreza é um fator que leva às 

dificuldades na manutenção dos vínculos familiares, acarretando, assim, em sua maioria, na 

necessidade de políticas específicas.” (BRITO e CUNHA JUNIOR, 2019, p. 234), o que, por 

outro lado, não diz respeito exclusivamente ao acolhimento institucional de crianças e 

adolescentes.  

Em alguma proporção a aplicação da medida protetiva de acolhimento se apresenta 

como um mecanismo de “punição” às famílias pobres pelas vulnerabilidades enfrentadas, pois 

em que pese esse ser um motivo vedado expressamente pela legislação vigente10, de acordo 

com Fávero, Vitale e Baptista (2008) e Barros (2018), os motivos que ainda assim mais 

ensejam o acolhimento de crianças e adolescentes se relacionam com as condições materiais, 

ou melhor, a falta delas, para mantê-los (as) em sua companhia. 

Outrossim, não nos parece descabido afirmar que os procedimentos, as avaliações e 

os encaminhamentos que envolvem crianças e adolescentes em (suposta) situação de violação 

                                                           
10  De acordo com o artigo 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): “A falta ou a carência de recursos 

materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio poder familiar.” 
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ou vulnerabilidade acabam por serem permeados de preconceitos e estereótipos em torno das 

famílias negras, sobretudo das mulheres negras, com o intuito de descredibilizá- las.  

No imaginário coletivo há marcadores sociais que homogeneízam os sujeitos e 

naturalizam identidades por meio das marcas corporais e estabelecem lugares distintos para os 

sujeitos dentro da estrutura social. Esses marcadores são registrados pela literatura e 

reproduzidos também pela mídia, ao passo que expõem massivamente que pessoas negras, 

particularmente as mulheres negras, são sinônimos de selvageria, estupidez, sensualidade, 

entre outros (FERNANDES e SOUZA, 2016). Logo, a identidade presente no imaginário 

social das pessoas é diferente para os negros e para os brancos, preservando assim as 

hierarquias sociais. 

Frente a isso, entendemos que o racismo, a questão de gênero e classe são fatores 

determinantes para a violação de direitos e são também produtores e reprodutores de 

iniquidades, que restam notórias nas condições de vida da população negra e na qualidade da 

assistência e cuidado prestados pelos diversos serviços públicos, vinculados às mais variadas 

políticas públicas setoriais. São processos discriminatórios que criam abismos entre os 

sujeitos com base em sua cor, gênero e classe social, silenciando assim experiências 

relevantes para o planejamento de políticas públicas e procedimentos institucionais que de 

fato corroborassem para dirimir ou minimizar os contextos de vulnerabilidades.  

Num esforço contrário a essa tendência de sileciamento e invisibilização, desde o 

título deste trabalho, qual seja “Memórias de mulheres negras e o acolhimento institucional de 

seus filhos: um debate relevante para o Serviço Social”, buscamos destacar o protagonismo 

das mulheres negras, aqui representadas por Sheila, participante da pesquisa, nas questões que 

se referem ao acolhimento institucional de crianças e adolescentes negros. A memória dessas 

mulheres é o lugar de preservação da história de luta das famílias negras para existirem, ao 

tempo que também é “ferramenta” de denúncia do racismo estrutural e das disparidades de 

gênero, dois marcadores sociais que definem, por exemplo, quais crianças e adolescentes 

efetivamente poderão desfrutar do direito à convivência familiar.  

Vimos no cotidiano de trabalho, frente às demandas de crianças e adolescentes 

negros em acolhimento institucional em Salvador/BA o quanto da história desses sujeitos e de 

suas famílias ficam pelo caminho e acabam sendo indevidamente apropriadas por 

profissionais e juristas que muitas das vezes se sentem acima do bem e do mal e, por isso, 

autorizados e autorizadas a distorcer as histórias. Em verdade foi  isso que aconteceu com a 
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história do povo negro, foi apropriada pelos colonizadores e contadas a seu favor, colocando 

mulheres e homens negros nos porões da história do Brasil, sem qualquer visibilidade.  

Quando pensamos na trajetória de vida de crianças e adolescentes negros em 

acolhimento, em alguma medida vemos o mesmo mecanismo de usurpação da história deles e 

de suas famílias pelos/as profissionais e instituições. Assim, restam apenas as memórias das 

suas mães, mulheres negras obviamente, para trazer à tona a realidade dos fatos e denunciar a 

estrutura racista, sexista e classista que interditam sua maternagem.    

Diante disso, constituiu objetivo central dessa pesquisa analisar como as 

desigualdades de raça, gênero e classe impactam na necessidade do acolhimento institucional 

de crianças e adolescentes negros.  

A fim de organizar e dar sentido aos caminhos traçados para alcançar o objetivo 

geral desse trabalho, entendemos sobre a importância de elencar ainda três objetivos 

específicos:  

1) identificar os processos de lutas e resistência de mulheres negras na construção 

do direito de maternar;  

2) historicizar sobre o acolhimento institucional de crianças e adolescentes negros 

no Brasil;  

3) visibilizar a história de vida de uma mulher negra que teve seus filhos e filhas 

em acolhimento institucional em Salvador/BA.  

Tendo em vista os objetivos mencionados, compreende-se como “objeto11” de 

pesquisa a história de vida da mulher negra participante deste estudo, antes, durante e após o 

acolhimento institucional de seus filhos. Partiu-se e buscou-se responder à seguinte questão: 

de que maneira os processos de racismo, sexismo e classismo que atravessam a trajetória de 

uma mulher negra e pobre colaboraram para o acolhimento institucional de seus filhos?  

Julgamos importante informar, desde já, que o destaque especial à categoria raça 

nessa construção não ocorreu de maneira aleatória ou despretensiosa. Ao contrário, ela foi 

adotada tendo em vista os dados objetivos do acolhimento institucional de crianças e 

                                                           
11 Toda vez que tiver de se tratar sobre o objeto de pesquisa, a palavra será aspeada para sinalizar que não se 

toma aqui a apreensão de passividade da participante. Ao contrário, ela protagonizou todo o processo de coleta 

de dados, na medida em que foi informando sobre sua trajetória quando estava confortável para fazê-lo. 
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adolescentes a partir da realidade de Salvador/BA, que foi a cidade de atuação da 

pesquisadora. 

O desenvolvimento deste estudo se desenrolou à luz do debate acerca do racismo, 

sexismo e classismo enquanto processos estruturantes das relações sociais da sociedade 

brasileira. Implicou em reconhecer também o quanto essas questões refletem no exercício 

profissional de assistentes sociais, uma vez que a profissão não está deslocada da totalidade 

social.  

Compreende-se que ao passo em que o debate étnico- racial e de gênero não são 

incorporados totalmente nas pesquisas e reflexões teóricas da área, cria-se uma lacuna no 

processo formativo dos e das assistentes sociais e isso, por óbvio, reflete diretamente na 

qualidade do serviço prestado por tais profissionais, que acabam por reproduzir 

comportamentos discriminatórios e análises rasas no cotidiano do trabalho profissional. 

 Por muitas vezes não considerar o racismo e sexismo e seus rebatimentos na vida da 

população usuária, os/as assistentes sociais também não conseguem transcender a aparência 

das demandas e elaborar respostas profissionais satisfatórias e que de fato apontem para o 

processo emancipatório vislumbrado no Projeto Ético- Político Profissional (PINTO; 

BORGES, PEREIRA e SILVA, 2010).  

Sob um prisma auto- crítico, reconhecemos que precisamos produzir conhecimentos 

que deem conta de subsidiar ético- política, teórico- metodológica e técnico- 

operacionalmente o trabalho profissional no sentido de basilar efetivamente práticas que 

considerem as especificidades dos diversos sujeitos e grupos demandantes das variadas 

políticas públicas onde atuam assistentes sociais. E que acima de tudo, mobilizem os/as 

profissionais para o desenvolvimento de uma atuação que corrobore para a desconstrução de 

ideias que promovam a negação de direitos e o enfrentamento radical às investidas de 

desumanização de determinadas pessoas.  

Advogamos que sem uma postura radical de rejeição a posturas e avaliações 

carregadas da ideologia racista, sexista e classista, será impossível colaborar verdadeiramente 

para um horizonte emancipatório, tal como propõe o Projeto Ético Político do Serviço Social. 

Contraditoriamente seguiremos colaborando para o aprisionamento de corpos e mentes reféns 
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ainda da lógica colonialista que se mantêm e se impõe, e se imporão, por meio de dispositivos 

ideológicos12. 

Considerando os objetivos deste estudo e os debates que lhe deram sustentação, este 

trabalho está organizado em quatro capítulos. O primeiro trata do percurso metodológico 

elegido e que transervalizou toda a construção teórica, de coleta e análise de dados registrados 

nesta dissertação. Nesse capítulo evidenciamos e fundamentamos nossas escolhas 

metodológicas enquanto instrumentos anticonolonistas, no esforço de ao menos fissurar a 

estrutura eurocêntrica que impera nos modelos de produção acadêmica.  

No segundo capítulo tratou-se de realizar uma imersão à história de mulheres negras 

no Brasil, desde a escravização aos dias atuais. Nesse percurso buscamos evidenciar a 

construção do seu direito [ou não] a gerar e maternar seus filhos. Evidenciamos o 

protagonismo delas na luta pela liberdade, na manutenção de suas famílias e o quanto que a 

subalternidade ainda é o lugar socialmente separado elas, a partir de dados que retratam as 

condições de mulheres negras na atualidade. 

O capítulo três foi construído sobre a proteção à Infância e Juventude no Brasil, 

especialmente naquilo que se refere ao ponto reflexão que mobilizou o desenvolvimento deste 

trabalho: o acolhimento institucional de crianças e adolescentes negros. Ao longo do capítulo 

em comento buscamos na história como o Estado e a sociedade (Igreja e civis) trataram as 

questões que envolviam as crianças e adolescentes no primeiro momento desamparados por 

suas famílias ao longo da história do Brasil.  

 Por fim, no quarto capítulo, apresentamos a história de vida de Sheila13, participante 

deste estudo. Iniciamos o último capítulo com uma apresentação geral da Sheila e seguimos 

organizando-o em mais três subtópicos criados por faixa etária de sua vida: infância, 

adolescenência e adultez, a partir da análise de dados. Nesse capítulo enfatizamos sobre a 

história de vida da Sheila, sempre num movimento de pontuar que a trajetória dela informa 

sobre a realidade de uma coletividade de meninas e mulheres negras. Damos especial ênfase 

às precariedades (materiais, afetivas, institucionais) experimentadas por Sheila, as quais 

                                                           
12 O colonialismo se refere ao processo histórico de exploração das Américas e escravização de negros e índios, 

o qual, contudo, não foi superado com a independência dos países- colônias. Ao contrário, permanece presente 

na medida em que basilou a ideia de modernidade, a qual se faz presente nos padrões ocidentais dos modos de 

viver, pensar e construir conhecimentos.  

Essa concepção de modernidade compreende a Europa como berço do progresso e da civilização ocidental e 

tudo aquilo que parte de outros continentes é desacreditado, descredibilizado, considerado ultrapassado. A esse 

processo essencialmente ideológico, impossível de ser deslocado do movimento histórico do colonialismo, 

denomina-se colonialidade (QUIJANO, 1997; GOMEZ, 2005). 
13 Codinome escolhido pela participante, considerando a necessida ética de preservar sua identidade real.  



27 
 

explicam sobre o afastamento da convivência com seus filhos e filhas em razão do 

acolhimento institucional 
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2- CAPÍTULO I- TRAJETO METODOLÓGICO: sempre uma escolha política 

 

Na vida somos instadas a fazer escolhas a todo momento. Na pesquisa não é 

diferente. Em se tratando de uma pesquisa acadêmica, o (a) pesquisador (a) se esbarra na 

necessidade de escolhas desde o primeiro momento, seja com a definição do tema, o caminho 

teórico e metodológico que vai traçar, os objetivos, os autores e autoras que darão sustentação 

ao estudo, dentre outras decisões.  

Assim, neste capítulo buscamos situar de onde surgiram as escolhas que levaram à 

culminância do estudo que ora apresentamos. Para tanto foi contextualizado o surgimento do 

interesse no tema, bem como foram trazidas pontuações sobre a relevância do estudo e sobre a 

escolha de categorias centrais para sua construção. Em seguida tratamos dos caminhos 

metodológicos, propriamente ditos. 

 

2.1- A RELEVÂNCIA DO ESTUDO: o que nos moveu? 

 

O acolhimento institucional de crianças e adolescentes no Brasil tem sido objeto de 

pesquisa de estudiosos de várias áreas do saber, dentre as quais estão o Serviço Social e a 

Psicologia. Em uma busca eletrônica realizada no Catálogos de Teses e Dissertações da 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) no dia 28 de 

novembro de 2021 foram localizadas 208 (duzentos e oito) dissertações acerca do tema. 

Cumpre registrar que a busca foi feita com o termo “acolhimento institucional de crianças e 

adolescentes”, tendo-se aplicado os filtros de ano (2019), área do conhecimento (Serviço 

Social) e nome do Programa (Serviço Social). 

Notoriamente, à medida que Crianças e Adolescentes ganharam visibilidade política 

enquanto sujeitos de direitos emerge o interesse de compreender as questões afetas ao 

público. Crianças e adolescentes e suas respectivas famílias estão fincadas em um sistema de 

múltiplas exclusões e experimentam diuturnamente incontáveis violações.  

Diante disso, pontua-se que o debate de raça, racismo, sexismo e classismo 

sustentam este trabalho na medida em que se observou, no cotidiano dos atendimentos 

realizados pela pesquisadora, que grande parte do público infanto- juvenil em situação de 

acolhimento institucional da cidade de Salvador, estado da Bahia, era negro, não tinha o nome 
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do pai no registro de nascimento, geralmente eram mulheres a referência familiar para o 

trabalho de retorno ao lar e eram crianças e adolescentes oriundos de famílias empobrecidas. 

Como forma de atestar o que foi dito acerca da raça/cor, por exemplo, das crianças e 

adolescentes em acolhimento, realizamos um levantamento informal entre os dias 30/05 e 

06/06/202014, cujo objetivo foi mapear o quantitativo de crianças e adolescentes negros (entre 

pretos e pardos) nas unidades de acolhimento em Salvador/BA, no período mencionado. 

Refere-se aqui como um “levantamento informal” porque não foi feito nenhum pedido formal 

dos dados, isto é, por meio de ofício ou documento congênere. Os dados foram obtidos por 

meio de contato telefônico diretamente com dirigentes e técnicos, oportunidade em que ficou 

acordado que o nome das unidades não seria exposto, razão pela qual serão representados no 

quadro abaixo aleatoriamente por ordem alfabética: 

Quadro 1: Quantitativo de crianças e adolescentes acolhidos em Salvador/BA do período de 

30/05 e 06/06/2020. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

Tal levantamento apontou que no município de Salvador/BA haviam à época 278 

(duzentos e setenta e oito) crianças e adolescentes acolhidos, sendo que deste total 184 (cento 

e oitenta e quatro) eram negros. Conforme o quadro 2, logo abaixo, esse número representava 

pouco mais de 85% da população total em acolhimento na capital baiana.  

                                                           
14 Considerando todos os percalços que envolveram o desenvolvimento deste estudo, sendo o principal deles o 

contexto da pandemia da Covid-19, optamos por não fazer um levantamento mais atualizado para não atrasar 

ainda mais a apresentação dos dados desta pesquisa. Relevou-se ainda o fato de a pesquisadora está desvinculada 

da Defensoria Pública da Bahia há mais de um ano e, portanto, não atuar mais diretamente com as Unidades de 

Acolhimento Institucional, o que seguramente seria obstáculos para obter dados mais atuais.  
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Quadro 2: Quantitativo de crianças e adolescentes acolhidos em Salvador/BA do período de 

30/05 e 06/06/2020 por cor/raça. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Das quartoze UAIs em funcionamento em Salvador/BA em 2020, apenas uma não 

adotava a categoria “cor/raça”15 no Plano Individual de Atendimento16 (PIA17). O PIA é um 

instrumento técnico que busca sistematizar dados relevantes sobre a criança ou adolescente, 

tais como nome completo, filiação, idade, endereço e contato dos pais ou responsáveis, se 

apresenta alguma deficiência, razão do acolhimento, dentre outras informações pertinentes. 

Tem por finalidade construir o perfil do (a) acolhido (a) e a partir disso orientar o trabalho das 

equipes dos serviços de acolhimento para o direcionamento de ações que sigam no 

aceleramento do processo de retorno ao convívio da criança e adolescente com sua família de 

                                                           
15 Muito embora na realidade de Salvador apenas uma unidade de acolhimento não tenha adotado o quesito 

raça/cor nos formulários e documentos que registram sobre as crianças e adolescentes em acolhimento, essa 

prática ainda não é um caso isolado. Para Nova et.al (2021, p. 4)  “A desatenção em relação à questão racial é 

explicitada pelo escasso registro do quesito raça/cor no conjunto de documentos que instruem os autos 

processuais na Justiça da Infância e da Juventude – conforme veremos adiante –, evidenciando como o racismo 

estrutural e institucional torna-se despercebido, na medida em que persistem naturalizadas no Sistema de Justiça 

a estereotipação e a estigmatização de famílias negras, e a cultura menorista, sobretudo com crianças e 

adolescentes pretos/as. 
16 Ver “ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO INDIVIDUAL DE 

ATENDIMENTO (PIA) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO”, do 

Ministério do Desenvolvimento Social (2018), p. 87 a 106. Disponível em: 

<https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/OrientacoestecnicasparaelaboracaodoPIA.pdf

>.  
17 A partir de agora todas as vezes que precisarmos nos referir ao Plano Individual de Atendimento será adotada 

a sigla PIA. 

https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/OrientacoestecnicasparaelaboracaodoPIA.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/OrientacoestecnicasparaelaboracaodoPIA.pdf
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origem/natural ou extensa/ampliada18. Por essa razão o PIA deve ser preenchido logo na 

chegada da criança ou adolescente na unidade acolhedora. 

Ao questionar à dirigente da unidade de acolhimento que não elencou o quesito 

raça/cor no PIA sobre a razão de não terem adotado a categoria, a qual era uma mulher negra, 

ela respondeu que “não importa a raça. São todas crianças e adolescentes em 

vulnerabilidade independente da raça” (sic.). Assim, nota-se que a questão de raça acaba 

sendo menosprezada por atores da rede de atendimento a crianças e adolescentes e toda a 

complexidade das realidades vivenciadas por eles acaba caindo no reducionismo de que se 

tratam de vulnerabilidades genéricas que incidem na vida de brancos e negros da mesma 

forma. 

Para a construção do PIA deve-se levar em consideração a opinião de todos os 

envolvidos, isto é, das crianças ou adolescentes em acolhimento e dos seus pais ou 

responsável (BRASIL, 2018). De acordo com o documento “Orientações técnicas para 

elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) de Crianças e Adolescentes em 

Serviços de Acolhimento. Ministério do Desenvolvimento Social” publicado em 2018 pelo 

extinto Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) “O PIA, [...], se constitui de duas partes 

complementares: a primeira consolida informações gerais sobre o serviço de acolhimento e 

sobre a criança/adolescente e sua família. Já a segunda parte, por sua vez, se destina à 

elaboração do Plano de Ação. ” (BRASIL, 2018, p. 52). É importante destacar que a 

elaboração do PIA é uma exigência legal prevista no inciso 4º do artigo 101 do ECA.   

Do total de unidades de acolhimento (Quadro 1) oito preenchem o quesito cor/raça 

no PIA (Quadro 2) de acordo com a resposta dos adolescentes, ou seja, por auto- declaração. 

Duas delas preenchem de acordo com a percepção dos profissionais/ técnicos, pois se tratam 

de Unidades cujo público acolhido apresenta grave quadro de múltiplas deficiências, muitos 

deles sequer falam. Três delas adotam ora a auto- declaração, quando acolhem adolescentes, 

ora a definição da cor/raça são atribuídas pela equipe técnica, pois recebem majoritariamente 

                                                           
18 No contexto deste trabalho a expressão “família de origem/natural ou extensa” serão consideradas em suas 

definições previstas no artigo 25 e em seu parágrafo único do ECA. A primeira entendida como 

“[...] comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes” e a família extensa ou ampliada 

como “[...] aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por 

parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade”. 



32 
 

bebês e crianças ainda na fase da primeira infância19 e por isso não há condição de obter a 

resposta por auto- declaração.   

A organização das informações compiladas no Quadro 1 foi na intenção de produzir 

uma cartografia das unidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes na 

cidade de Salvador/BA demostrando o que foi argumentado até aqui, naquilo que tange a 

questão de raça, vez que salta aos olhos o número de crianças e adolescentes negros (as), 

considerando pretos e pardos. Restou evidente que o público infanto- juvenil em acolhimento 

na cidade de Salvador no período do levantamento era majoritariamente advindo de famílias 

negras, isto é, são em sua grande maioria os filhos e filhas de mulheres negras que estão 

afastados da convivência das suas respectivas mães e famílias.  

Considerando a expressividade do número de crianças e adolescentes negros(as) em 

acolhimento na cidade de Salvador/BA, qual seja de 85%, a pesquisadora compreendeu que é 

trivial pensar sobre as relações raciais nesse contexto, na medida em que a categoria raça 

torna-se um elemento que interseccionado com gênero e classe, por exemplo, são 

determinantes para acessar ou não bens e serviços e, consequentemente, ditar sobre a 

capacidade ou incapacidade de famílias proverem proteção as suas crianças e adolescentes. 

 Além disso, relevou-se ainda a importância e urgência da produção do Serviço 

Social ser construída considerando as questões de raça e gênero, colaborado, assim, para a 

desconstrução dos padrões eurocentrados na construção dos saberes. Especialmente por ser 

uma profissão declaradamente aliada a uma proposta de sociabilidade livre de toda e qualquer 

opressão. 

Não trazer à baila a questão racial, de gênero e classe no desenvolvimento dessa 

pesquisa implicaria em ocorrência de duas graves lacunas no desenvolvimento deste estudo: 

representaria, de um lado, significativa perda dos potenciais acadêmicos, profissionais e 

políticos que acredita- se que os resultados da pesquisa evidenciaram, como veremos mais na 

frente, e reproduziria a lógica eurocêntrica, já citada, na produção do Serviço Social. Assim, 

entende-se que a contribuição desta dissertação consiste em três principais questões: 

                                                           
19 De acordo com a Lei federal 13.257 de 8 de março de 2016, a primeira infância compreende o período de 0 

(zero) a 6(seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança.  
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1) Colaboração no rompimento do silenciamento e invisibilização do debate sobre 

as relações raciais e de gênero no Brasil na produção do Serviço Social, ainda que se 

reconheça que já existe uma literatura nesse sentido na área; 

2) Apresentação da necessidade de que os estudos sobre a infância e adolescência, 

especialmente em se tratando de acolhimento institucional, incorporem o debate de gênero e 

raça nas suas construções; 

3) Provocação para a reflexão sobre a necessidade de ser priorizado nos 

atendimentos, e na própria formação profissional, posturas e metodologias que relevem as 

especificidades das famílias negras;  

4) Apontamentos sobre a urgência da implementação de políticas públicas sociais 

que enfrentem verdadeiramente e em sua completude as situações discriminatórias e que 

atendam efetivamente as reais demandas de mulheres, crianças e adolescentes negros. 

Entende-se que a pesquisa realizada ainda contribuiu para contrariar o imaginário 

racista brasileiro, que não concebe reconhecer que as mulheres negras são intelectuais 

(EVARISTO, 2017) e sabem falar sobre si, tendo em vista que aqui se trata da culminância de 

uma pesquisa sobre a história de vida de uma mulher negra e baseia-se na produção teórica de 

mulheres igualmente negras, embora não só. 

 

2.2- HISTÓRIA DE VIDA: uma forma de fazer ecoar vozes silenciadas e 

descredibilizadas 

 

Para Paulo Freire (1992) a construção do conhecimento é um ato essencialmente 

político, portanto, incompatível com a neutralidade. A escolha dos caminhos metodológicos a 

ser percorridos na empreitada de uma pesquisa científica precisa ser coerente com a 

concepção ideológica e política de quem a desenvolve, na medida em que esses componentes 

dão o sentido da ação, nesse caso do ato de pesquisar: “o que fazer?”, “para que fazer?” e 

“para quem fazer?”.  

No caso desse trabalho “o que fazer?” foi a pergunta feita quando os primeiros 

questionamentos apareceram. Na oportunidade em que começamos a observar as disparidades 

nas narrativas de mulheres negras que tinham filhos (as) em acolhimento institucional com 
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relação ao olhar com que as equipes técnicas e o Sistema de Justiça entendiam suas histórias 

de vida. Daí a vontade de ouvi- lás.   

Inicialmente o interesse era realizar a pesquisa com um grupo de mulheres, mas 

ponderou-se sobre as condições concretas, haja vista todas as limitações impostas pela 

pandemia da Covid-1920. 

O “para que fazer?” encontrou resposta no interesse de construir um espaço para 

fazer ecoar a voz de uma mulher negra cuja história de vida possibilitasse alcançar os 

objetivos elencados neste trabalho. Vale registrar que a participante foi acompanhada pela 

pesquisadora no processo de reinserção familiar de suas filhas por meio da Defensoria Púbica, 

e foi nesse acompanhamento que a relação entre ambas começou a se estabelecer.  

Já nos primeiros atendimentos notava-se que a trajetória de vida da participante tinha 

sido marcada por uma série de violências e violações que apontavam a ausência do Estado, 

além de sugerir que o fato de ser mulher negra e pobre, assim como sua mãe e sua avó, 

demarcavam suas vivências ao longo de sua trajetória: trabalho infantil, abandono paterno, 

envolvimento com o tráfico, custódia no sistema carcerário, situação de rua e acolhimento 

institucional dos seus filhos e filhas.  

Assim, era importante ouvir suas experiências e olhares sobre si, sobre sua vida por 

sua própria voz, pois, embora compreenda-se a singularidade da sua história, ela diz também 

sobre incontáveis mulheres negras, pobres e mães solos, mães de muitas das crianças e 

adolescentes quantificados no Quadro 2, que por uma série de precariedades ao longo da vida 

careceram em algum momento ser afastada dos filhos por força de medida de proteção do tipo 

acolhimento institucional.  

“Para quem fazer?”, para nós! É importante fazer saber sobre histórias de vida que a 

história oficial, as burocracias institucionais, os (as) profissionais buscam invisibilizar e/ou 

deturpar, como já foi evidenciado que comumente ocorre. Sabemos que se tratam de 

processos que refletem em verdade discriminações de raça, gênero e classe incutidos no 

ideário social.  

                                                           
20 A pandemia da COVID-19, igualmente conhecida como pandemia do coronavírus, é um contexto de crise 

mundial de saúde pública, ainda em curso, em razão da rápida disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-

2) e do alto risco de letalidade uma vez infectado. A COVID-19 é uma doença respiratória aguda causada pelo 

coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2. O novo coronavírus esta fazendo vitimas fatais em todo o 

mundo, o Brasil, por exemplo, até às 19h30min do dia 02/11/2020 já ultrapassava o lastimável número de mais 

de 160 mil pessoas mortas por Covid-19, segundo dado do Ministério da Saúde. Disponível em:< 

https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html. 

https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
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Considerando tudo isso, optou-se por uma metodologia que viabilizasse o efetivo 

ecoar da narrativa da participante, da sua história de vida, vez que foi justamente a 

terceirização das narrativas de mulheres negras, representadas aqui por ela, que em 

fundamentalmente mobilizou a construção desse estudo. 

Nesse sentido, a história de vida mostrou-se como metodologia mais adequada a esta 

pesquisa uma vez que buscamos romper com paradigmas eurocêntricos na forma de construir 

conhecimento, bem como, evidentemente, levamos em consideração os objetivos da pesquisa. 

Portanto, não seria ético, nem político, contar sobre a trajetória da participante a partir de 

outras vozes que não a sua. Para nós isso seria mais “uma forma simples” de destitui-la 

(novamente) do protagonismo de sua vida (RIBEIRO, 2018). 

A história de vida também foi elegida como técnica mais adequada à proposta da 

pesquisa, na medida em que corroboramos da perspectiva de que seja ela uma “técnica da 

liberdade” (BASTIDE apud QUEIROZ, 1983). Isto porque no uso da técnica prioriza-se as 

expressões genuínas do (a) participante, evitando-se ao máximo as intervenções do (a) 

pesquisador (a) (QUEIROZ, 1983).  

A delimitação do número de participante da pesquisa ocorreu considerando 

limitações objetivas conforme pontuado outrora, vez que seu desenvolvimento se desenrolaria 

em contexto pandêmico, e além disso, não contaria com nenhum apoio financeiro.  

Para além disso, e de forma mais preponderante, ponderou-se ainda por limitar o 

número de participante devido a natureza da proposta metodológica escolhida, qual seja 

história de vida, pois “[...] A coleta de histórias de vida é, portanto, longa, sendo necessário 

maior período para esta fase da pesquisa do que para outras, nos projetos em que é 

empregada, podendo levar inclusive um ano ou mais” (QUEIROZ, 1983, p.49). Portanto, para 

Maria Isaura Pereira de Queiroz (1991) trabalhar com história de vida demanda 

aprofundamento, uma verdadeira imersão em questões pertinentes aos objetivos do estudo, 

por vezes dolorosas e complexas de serem rememoradas pelos (as) participantes.  

Não perdemos de vista que caso tivéssemos adotado número maior de participantes 

tornaria a pesquisa inexequível ao passo que em algum momento do processo poderiam 

emergir questões difíceis de serem administradas pelas eventuais participantes- como de fato 

ocorreu em determinados momentos com a participante desse estudo, cabendo à pesquisadora 

elaborar estratégias de manejo. Isso, evidentemente, se tornaria ainda mais desafiador se 
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tivéssemos que criar alternativas de manobra às situações delicadas para pessoas diferentes e 

por motivos diferentes.  

A história de vida como técnica de coleta designa-se nas Ciências Sociais, segundo 

Queiroz (1983, p. 49), como “documentação oral” ou “documentação viva”.  Essa técnica 

permite “ [...] a longa reconstituição e o relato do passado efetuado pelo próprio indivíduo, 

desde o ponto mais longínquo de que se recorda, até os dias atuais. ” (QUEIROZ, 1983, p. 

49). 

Corroboramos também com Paulilo (1999), quando a autora expressa que a história 

de vida é um: 

[...] instrumento privilegiado para análise e interpretação, na medida em que 

incorpora experiências subjetivas mescladas a contextos sociais. Ela fornece, 

portanto, base consistente para o entendimento do componente histórico dos 

fenômenos individuais, assim como para a compreensão do componente individual 

dos fenômenos históricos (PAULILO, 1999, p. 142-143). 

 

A literatura consultada para a escrita desse trabalho (SILVA et. al, 2007; HOULE, 

2010; HAGUETTE, 2013;OLIVEIRA et. al, 2013) aponta que as principais características da 

história de vida são a: preocupação com o vínculo entre pesquisador e sujeito participante; o 

sujeito participante é primordial no processo, a história é contada da maneira dele (a), sendo 

soberano (a) para revelar e ocultar situações, crenças, pessoas, sentimentos; há uma produção 

de sentido tanto para o pesquisador quanto para o sujeito participante.  

A história de vida pode ser considerada como fonte de dados primária, visto que 

possibilita que as questões abordadas sejam estudadas a partir do olhar genuíno de quem as 

experenciou, permeado por suas incertezas, crenças, arrependimentos e rememoração das 

boas escolhas (HAGUETTE, 2013).  

Logo, acreditamos que a história de vida, enquanto técnica de pesquisa, se 

estabeleceu como o caminho metodológico mais adequado e acertado para a execução da 

pesquisa, na medida em que foi viabilizado à mulher negra participante desfrutar do seu 

direito de fala. Dizemos direito de fala, na medida em que recusamos a expressão comumente 

usada “dar voz”, pois acreditamos que voz ela sempre teve, contudo, sua boca seguia 

amordaçada pelas amarras do racismo, sexismo e classismo que seguem descredibilizando 

histórias e experiências como a dela. A opção por essa metodologia sem dúvidas imprimiu na 
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pesquisa uma riqueza além de teórica, uma possibilidade contra- hegemônica de construção 

de conhecimento, talvez impossível de ser alcançada caso optássemos por outra técnica. 

 

2.3 COLETA DE DADOS: o desafio do exercício da escuta e do respeito 

 

O processo de coleta de dados não foi fácil dado que se desenrolou em um contexto 

mundial sem precedentes na história moderna. Decerto que a pandemia trouxe prejuízos de 

inúmeras naturezas e ainda imensuráveis. Todavia, sabemos que os reflexos da crise sanitária 

atingem as pessoas em diferentes intensidades. No caso de Sheila, ela foi fortemente 

impactada tanto no aspecto econômico, quanto no aspecto emocional. Quebrando o protocolo 

dos modelos hegemônicos de formatação dos trabalhos acadêmicos, ouso-me a trazer a fala da 

participante para situar vocês sobre em quais condições este estudo foi desenrolado:  

[...] porque nessa epidemia ai, eu tô surtano, eu não tô aguentano mais não, eu 

mermo se pudesse eu me matava. Eu mermo não tô me aguentano, tanta situação 

financeira que eu tô ficano doida, eu mermo tem hora que me da vontade de me 

jogar num carro, porque diz que quem fala num faz, mas eu tô numa lôcura que só 

Deus, vei. (Mensagem de voz de Sheila, via whatsapp no dia 24 de abril de 2021, às 

21h29min.). 

 

Percebam que se trata de uma mensagem de voz cuja data aponta que já tinha um ano 

da pandemia em curso. Apesar do tempo, ainda vivíamos num contexto de incertezas e 

desamparo por parte das autoridades federais, na medida em que o processo de vacinação, 

única forma de minorar os efeitos da doença no corpo humano, ocorria a passos curtos e 

morosos. Mas apesar disso, nós (Sheila e eu) seguimos! 

O diálogo com Sheila inicialmente ocorreu intermediado por um instrumento de 

pesquisa criado para esse fim específico, sendo constituído por pontos para direcionar a 

conversa21, como forma de não perder detalhes ricos e importantes do seu caminhar. O 

mencionado instrumento conteve pontos objetivas (idade, escolaridade, profissão, dentre 

outras) considerados relevantes para compreender onde a participante se situa na pirâmide 

social, e pontos que visassem direcionar o processo de diálogo entre a pesquisadora e a 

participante.  

                                                           
21 Apêndice C 
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Tais pontos não foram questões fixas e determinantes, foram inseridos inicialmente 

para atender aos objetivos da pesquisa, mas foram modificados e acrescidos de acordo com a 

fala da participante. Em muitas ocasiões ela foi trazendo espontaneamente questões 

extremamente relevantes para a construção do estudo. 

De acordo com Maria Isaura Pereira de Queiroz (1983) os pontos direcionadores do 

diálogo servem para que a pesquisadora proceda, de tempos em tempos, intervenções que 

tragam o ou a participante para o assunto ou tema que está sendo abordado. Apesar de 

demarcar que o informante tem liberdade de fala, a autora chama atenção para o fato de ser o 

(a) pesquisador (a) quem direciona o diálogo de modo a não desviar do objetivo da pesquisa.  

Considerando isso, elaborou-se um roteiro com alguns pontos, não muito extensos, 

divididos em blocos: pontos mais objetivos acerca de aspectos demográficos, como forma de 

conhecer um pouco dos elementos objetivos que marcam a vida da participante e o segundo 

bloco foi composto por pontos norteadores sobre a trajetória de vida, desde a infância à 

adultez, perpassando, em linhas gerais, pela questão da sua convivência familiar e com a 

comunidade ao longo de sua vida, do acesso a políticas públicas (saúde, educação, habitação, 

assistência social, profissionalização etc.), à percepção sobre o Estado e relação com seus 

filhos, companheiros, família, instituição acolhedora e rede de serviços setoriais. Cabe 

registrar que todo e qualquer dado que pudesse identificar de alguma forma a participante foi 

codificado, de modo a preserva-lhe a identidade.  

Considerando que necessariamente a participante evocou sua memória para 

reconstituir sua trajetória na medida em que os pontos elaborados pela pesquisadora 

invocaram seu passado até os dias atuais, a memória será tomada aqui na perspectiva de 

Halbwachs (1990), que trabalha com a estreita aproximação entre memória individual e 

memória coletiva. A memória individual da participante representa as muitas mulheres 

negras, mães solos, que em algum momento também tiveram filhos(as) em acolhimento 

institucional, apontando, desse modo, para a memória coletiva.  

Para Halbwachs (1990), a elaboração da memória individual só é possível porque o 

sujeito se vale das construções do seu ambiente, das palavras e ideias que se conformaram 

num processo externo a ele.  

Nesse sentido, segundo Halbwachs (1990), a memória individual evocada sobre 

determinadas experiências dos sujeitos, é um ponto de vista sobre a memória coletiva. As 

lembranças que emergem no primeiro plano, são aquelas que foram vivenciadas por uma 
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maior quantidade de integrantes desse grupo. Assim, fica evidente a estreita relação entre 

memória coletiva e memória individual, considerando que o trabalho de recordação e 

localização das lembranças no tempo não pode ser efetivamente analisado desconsiderando os 

contextos sociais que são a base para o trabalho de reconstrução da memória. 

A perspectiva de Halbwachs coaduna com a compreensão da professora Ecléa Bosi 

(1994), tendo em vista que em sua obra “Memória e sociedade: lembrança de velhos” a autora 

considerou a memória, as lembranças, como importante ferramenta de análise social que 

imbrica passado vivido e experiências do tempo atual. Para ela “Não há evocação sem uma 

inteligência do presente, um homem não sabe o que ele é se não for capaz de sair das 

determinações atuais. [...] Uma lembrança é diamante bruto que precisa ser lapidado pelo 

espírito” (BOSI, 1994, p.81). 

Queiroz (1983) recomenda que o tempo médio do diálogo seja de até duas horas por 

encontro, considerando o cansaço do (a) participante e do (a) pesquisador (a). Assim, 

estabelecemos que o período máximo da conversa seria de até duas horas como sendo 

suficiente para a livre expressão da participante. Relevou-se também possíveis desvios do 

objetivo e, sobretudo relevamos que, eventualmente, a rememoração de algumas experiências 

poderia mobilizar e até paralisar a participante o que requereria um tempo para acolhida e 

expressão de suas emoções. Contudo, em que pese termos feito tal previsão no projeto de 

pesquisa, a coleta dos dados não obedeceu a essa dinâmica, pois parte da coleta de dados 

ocorreu via mensagem de voz via aplicativo de whatsapp e nem sempre a participante tinha 

disposição e disponibilidade de tempo para ficar esse tempo ao celular. Como presamos 

irrestritamente pela liberdade de fala da participante, às vezes falou mais, às vezes por menos 

tempo. 

As transcrições das gravações das conversas foram feitas gradativamente, seguidas 

da análise do material. A análise de dados se deu a partir da Análise do Discurso (AD), vez 

que buscamos o sentido do que foi dito pela participante enquanto mulher negra que teve sua 

maternagem interditada, e culminância do acolhimento institucional de seus filhos, por uma 

estrutura social racista e sexista. Neste sentido, o discurso é considerado como “prática 

social”, que informa sobre determinados contextos e como certos sujeitos os vivencia. 

A AD trabalha com o sentido e não com o conteúdo do texto, um sentido que não é 

traduzido, mas produzido; pode-se afirmar que o corpus da AD é constituído pela 

seguinte formulação: ideologia + história + linguagem. A ideologia é entendida 

como o posicionamento do sujeito quando se filia a um discurso, sendo o processo 

de constituição do imaginário que está no inconsciente, ou seja, o sistema de idéias 

que constitui a representação; a históriarepresenta o contexto sócio histórico e a 
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linguagem é a materialidade do texto gerando “pistas” do sentido que o sujeito 

pretende dar. Portanto, na AD a linguagem vai além do texto, trazendo sentidos pré-

construídos que são ecos da memória do dizer. Entende-se como memória do dizer o 

interdiscurso, ou seja, a memória coletiva constituída socialmente; [...] 

(CARGNATO e MUTTI, 2006, p. 680-681). 

 

Quando elegemos a AD, consideramos que seria o instrumento analítico que mais 

corresponderia às expectativas deste estudo, na medida em que nos interessou desde o 

princípio trazer aspectos sociais, históricos, ideológicos e políticos, os quais refletem na vida 

das mulheres negras, assim como de crianças e adolescentes em acolhimento institucional, a 

partir da história de vida da participante. 

Assim, a análise se desenvolveu perseguindo os objetivos que foram elencados, 

verificando a relação do discurso da participante com as referências teóricas acerca das 

inferências que atravessam sua história de vida desde a mais tenra idade até a adultez que 

vivencia. A análise privilegiou as experiências de violações de direitos, violências 

institucionais, escassez material, cárcere, relação afetiva e solidão, maternidade, maternagem.  

O olhar sobre o discurso da participante ocorreu considerando a sociologia das 

ausências e das emergências, que consiste num referencial do campo da teoria crítica 

contemporânea que reconhece a potência de processos imateriais e saberes, presentes no 

contexto das desigualdades sociais e nas alternativas para superação, todavia 

descredibilizadas, silenciadas, sobretudo marginalizadas pela imposição colonial do 

pensamento ocidental (SANTOS, 2002). 

A partir dessa proposta epistemológica visamos ampliar e expandir o domínio de 

experiências sociais, ao passo que foi oportunizado espaço para a participante, uma mulher 

negra cuja trajetória tem sido marginalizada, falar livremente sobre sua própria história de 

vida, sem interferências morais ou burocráticas que historicamente silenciou sua voz por não 

reconhecer suas experiências como credíveis. Frente a isso temos lucidez de consideramos na 

pesquisa saberes não científicos, não filosóficos, e, especialmente, os saberes não ocidentais, 

que imperam até hoje em grande medida fora do debate acadêmico (SANTOS 2002).  

Conforme Boaventura Santos (2002) a sociologia das ausências está direcionada a 

analisar o campo das experiências sociais, como, por exemplo, os projetos de “reinvenção da 

emancipação social”, vistos pelo autor como um caminho de superação da pobreza, e as 

demais formas de desigualdades vivenciadas pelas populações que, historicamente, tem 
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sofrido com a ausência do olhar do Estado, ou mesmo das ciências. Por sua vez, a sociologia 

das emergências propõe ampliar os atributos construídos pelos saberes, para isso dialoga não 

no sentido dual, mas de modo que seja possível visualizar as projeções do futuro atuando 

sobre alternativas e capacidades - pode vir a ser. De maneira sintética cabe explicar que a 

sociologia das ausências e a sociologia das emergências se complementam, estão interligadas; 

enquanto a primeira está relacionada com as experiências sociais já disponíveis, a segunda 

está correlacionada com as experiências sociais possíveis, de redefinição da trágica rota 

estabelecida pela sociedade para determinados sujeitos. 

Dessa forma, buscamos trazer com essa pesquisa a história de mulheres negras no 

Brasil, e mais especificamente a trajetória de vida da Sheila para o centro do debate, haja vista 

que são vivências comumente desconsideradas no âmbito da produção do conhecimento e da 

formatação de políticas públicas. O modelo eurocêntrico da construção dos saberes e das 

políticas públicas costuma excluir as experiências de grupos politicamente minoritários, vez 

que as consideram irrelevantes socialmente. Nesse sentido, buscamos fissurar esse padrão, na 

medida em que nos debruçamos na experiência de vida da Sheila: uma mulher negra que 

viveu boa parte da sua história amordaçada pela estrutural social que desde a infância vem 

investindo em negar sua existência e dignidade como pessoa humana. 

Por fim, cabe ressaltar que esse estudo se baseará nos princípios éticos da pesquisa, 

seguindo as suas normas presentes na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012: 

[...] a eticidade da pesquisa implica em: a) respeito ao participante da pesquisa em 

sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua 

vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de 

manifestação expressa, livre e esclarecida [...] (BRASIL, 2012, p.3). 

 

A participante da pesquisa, em hipótese alguma terá seu nome, ou qualquer outro 

dado que porventura possam identificá-la, revelados, como também está preconizado na 

Resolução supramencionada, 

[...] preservando a voluntariedade da participação e o respeito à dignidade e decisão 

do(a) participante da pesquisa; o equilibro entre os riscos e benefícios que a pesquisa 

possa trazer, [...] a manutenção da confidencialidade e da privacidade, garantindo 

que as informações não sejam usadas para o prejuízo dos(as) participantes; o 

respeito aos valores culturais e sociais e aos costumes dos(as) pesquisados(as)[...] e 

a asseguração do retorno social da pesquisa. (BRASIL apud OLIVEIRA; GUEDES, 

2012, s/p). 
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Sendo assim, foi entregue à participante da pesquisa o TCLE e o Termo de 

Autorização para gravação de voz, ambos com a ressalva expressa de que poderia manifestar 

desinteresse em participar da pesquisa a qualquer momento. 

Por fim, registra-se que o estudo foi construído com a robustez e rigor necessários 

para que se torne fonte de consulta acerca da temática e de fato traga contribuições para as 

mais diversas áreas do conhecimento, bem como das Políticas Públicas Sociais. Além disso, 

assume-se o compromisso de adequação da linguagem do trabalho acadêmico para 

apresentação dos dados à participante. Isto implica, pois o devido cuidado ético, vez que 

acredita- se que o resultado da pesquisa poderá evidenciar/ trazer à tona questões delicadas 

acerca de sua existência. 

Compreende-se ainda a necessidade de apresentação dos resultados a antiga 

instituição empregadora da pesquisadora, haja vista que foi no cotidiano do trabalho 

profissional que esta proposta de pesquisa foi gestada e amadurecida, embora não parida. 

Além disso, considera-se relevante que os resultados possam ser apresentados em eventos 

acadêmicos e não- acadêmicos, e se desdobrem em artigos para publicação sobre o tema, bem 

como inspirem outros(as) pesquisadores(as) a continuar problematizando as novas [e velhas] 

questões que serão levantadas a partir dos resultados. 

Esperamos que o estudo ora em desenvolvido se torne fonte de consulta acerca da 

temática e de fato traga contribuições para as mais diversas áreas do conhecimento, bem como 

das políticas públicas sociais, a partir dos seus achados. 

 Em suma, a expectativa é que os resultados possam ser apresentados em eventos 

acadêmicos e não- acadêmicos, além de que possam ser desdobrado na publicação de um livro 

já que há escassez de trato do tema sob ótica do debate racial e gênero no âmbito do Serviço 

Social. E ainda que sejam elaborados artigos para publicação, de maneira a alcançar os 

diversos sujeitos que atuam nas diversas políticas setoriais e no Sistema de Justiça. 

Os resultados da pesquisa poderão auxiliar na elaboração ou melhoramento das 

políticas públicas voltadas para mulheres negras, bem como aquelas voltadas para crianças e 

adolescentes negros.  

A participante será convidada a assistir à apresentação da dissertação, bem como 

haverá uma apresentação individual para ela e ainda lhe será entregue um exemplar do 

trabalho final como expressão de agradecimento, respeito e reconhecimento da importância da 

sua colaboração para a realização da pesquisa. Além de ser também uma estratégia de 
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democratizar o saber, desafiando a ortodoxia dominante na academia, contribuindo para outra 

leitura e postura – conceitual, metodológica e epistêmica – dos problemas que afetam a 

população negra no Brasil, numa expressão radical de crítica da epistemologia convencional 

eurocêntrica, coloniais e imperiais. Em suma, procura-se a partir disso contribuir para a 

descolonização do saber. 

 

2.4  MAS AFINAL, QUEM É SHEILA? 

 

Sheila é uma mulher negra que teve quatro, dos seus sete filhos, em acolhimento 

institucional na cidade de Salvador/BA. Nascida e criada até a adolescência no interior da 

Bahia, tendo sido educada apenas pela mãe frente ao abandono do genitor. Sheila desde cedo 

precisou exercer o cuidado para com os demais irmãos enquanto sua mãe estava fora 

trabalhando, razão pela qual teve dificuldades de frequentar a escola no período da infância.  

No período da adolescência mudou-se para a capital baiana a convite de uma tia que 

precisava de uma pessoa de sua confiança para tomar conta de suas duas filhas enquanto 

estava trabalhando. Contudo, sua tia foi vítima da violência urbana: levou um tiro que a 

deixou presa a uma cadeira de rodas. A partir de então Sheila precisou construir seus 

caminhos por conta própria, sem muito suporte da família. Nessa mesma época conheceu o 

pai de cinco dos seus sete filhos. Foi aí que sua história foi tomando um rumo jamais cogitado 

por ela, apesar de todas as privações que experimentava desde a mais tenra idade.  

Para o primeiro contato com Sheila, levou-se em conta logicamente a relação 

pretérita mantida entre a participante e a pesquisadora, vez que a fluidez do processo dependia 

do grau de afinidade estabelecido entre ambas, afinal aceitar participar da pesquisa implicaria 

evocar memórias objetivas e subjetivas muito íntimas e em alguma medida demandou estar 

disposta a correr o risco de se deparar com dores já adormecidas.  

Inicialmente a participante havia sido contatada por telefone e convidada a participar 

da pesquisa, considerando o vínculo preexistente em razão dos atendimentos realizados no 

local de trabalho da pesquisadora, quando foi acompanhada para o processo de retorno de 

duas filhas ao seu convívio e pedido judicial de reestabelecimento do poder familiar 

considerando que havia sido destituído. Na oportunidade foi apresentada a proposta, os 

objetivos da pesquisa, a metodologia e a relevância do estudo. Foram também tratados e lidos 

os Termos de compromisso entre a pesquisadora e a participante. 
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Diante da sinalização positiva de Sheila em participar da pesquisa, foi agendado 

encontro presencial, oportunidade em que a participante assinou os Termos de Consentimento 

informado Livre e Esclarecido (TCLE)22, assim como o de Autorização para gravação de 

voz23. Contudo, o primeiro contato para o agendamento do primeiro encontro presencial onde 

seria tratado especificamente da pesquisa foi bem difícil, apesar de ela ter aceitado participar, 

vez que a timidez, e talvez receio, de falar sobre sua história eram evidentes. 

 Para esse primeiro encontro presencial foi solicitado a Sheila que indicasse um dia e 

horário mais propício para o encontro, mas ela ainda muito tímida ainda, foi protelando o 

indicativo de sua disponibilidade. A pesquisadora então propôs um certo domingo pela 

manhã, dia 18 de outubro de 2020. O domingo foi sugerido por ser um dia em que Sheila não 

tinha compromissos externos, seu companheiro estaria em casa para apoiar com as crianças, 

se preciso fosse. Na véspera do encontro Sheila ponderou, de forma legítima e responsável, 

sobre o encontro ser em sua casa, mesmo com os cuidados sanitários para evitar a 

disseminação da Covid-19. Sinalizou o receio de eventual exposição direta de suas filhas e 

seu filho mais novo, sobretudo, ao vírus se recebesse a pesquisadora em sua residência. 

Assim, a conversa ocorreu no carro da pesquisadora, que ficou no banco de motorista e Sheila 

no de trás, atrás do banco do carona, ambas de máscara, com os vidros do carro entreabertos e 

usando álcool em gel.  

Em suma, o primeiro encontro ocorreu mesmo em meio a pandemia, mas seguindo 

rigorosamente as recomendações sanitárias de prevenção da disseminação do novo 

coronavírus: mantido o distanciamento, não houve cumprimentos com aperto de mão, abraço 

e/ ou beijos, além de como já pontuado, ambas fazendo o uso de máscara e álcool em gel.  

 Posteriormente, durante o desenvolvimento da pesquisa foi sendo priorizado o 

contato com Sheila- conversas- por meio do whatsapp24, considerando a gravidade do 

contexto de pandemia da Covid-19. Os contatos seguintes foram ocorrendo por mensagem de 

voz, via whatsapp, porque Sheila também já mostrava mais desenvoltura com o aplicativo e 

por incontáveis vezes ela mesma tomava a iniciativa de acionar a pesquisadora. Sheila 

apontava, nos contatos por sua iniciativa, sobre o quanto sentia-se só, sobretudo após o 

                                                           
22 Apêndice A 
23 Apêndice B 
24 É uma ferramenta tecnológica- um aplicativo- de mensagens instantâneas via celular smartphone por meio da 

conexão por internet. O aplicativo permite troca de mensagens de texto, de voz, imagens e vídeos, além de 

possibilitar chamadas de áudio e de vídeo.  
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isolamento imposto pelo contexto pandêmico e revelava que tinha estabelecido com a 

pesquisadora uma relação de confiança e amizade.  

Foram incontáveis os áudios em que dizia: “bonita, cadê você?” em tom de 

cobrança da lembrança e do afeto trocado nas mensagens, quando passavam dois ou três dias 

sem se falar. Houve muitos momentos em que ao ser convidada a falar mais sobre sua 

história, Sheila relatou tristeza e melancolia, especialmente diante de três períodos:  

1) entre janeiro e abril de 2021, quando o auxílio emergencial pago pelo Estado a 

famílias em situação de vulnerabilidade e inscritas no Cadastro Único para benefícios e 

programas do governo federal como forma de mitigar os impactos econômicos das famílias 

estava suspenso; 

2) em junho do mesmo ano, precisamente no dia 10, quando seu fogão, que há 

algum tempo só funcionava parcialmente, quebrou de vez. Ela relatava muito comovida do 

quanto ficava de “cabeça quente” (sic.) sem o fogão por conta dos filhos: “eu tô preocupada 

não é nem comigo, é com as criança, intendeu? Eu sô adulto, eu guento.” (sic.); 

3) e em outubro também de 2021, após uma discussão que teve com a filha mais 

velha e esta acabou por se afastar e não responder aos seus chamados. Essa circunstância em 

especial a abalou muito porque ela reconhecia que havia agido de forma desproporcional com 

a filha, mas não lhe estava sendo oportunizado pedir desculpas, vez que a jovem ignorava 

suas tentativas de contato. 

Sheila é notadamente a típica “mulher forte e guerreira”, que mesmo em meio a um 

mar de desesperança e desproteção estatal segue firme na provisão das necessidades dos seus 

filhos.  

Não se trata aqui, contudo, de negativar todo o esforço e ressignificação diária 

exercido por Sheila para seguir tocando a vida, mas se trata de pontuar como a sobrecarga das 

responsabilidades que não podem ser divididas com os pais de seus filhos e filhas, e nem 

mesmo com o Estado, machuca, sufoca e segue recoberta por um status de “mulher super- 

poderosa”, que de tão forte e guerreira dispensa qualquer cuidado e apoio, quando sabemos 

que em verdade essa dinâmica se estabelece apenas por não existir outra alternativa e não por 

uma escolha deliberada. 
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3- CAPÍTULO II- MULHERES NEGRAS NO BRASIL: maternidade e maternagem 

interditadas 

 

O desenvolvimento desse capítulo pretendeu dar conta do primeiro objetivo 

especifico da pesquisa, qual seja: identificar os processos de lutas e resistência de mulheres 

negras na construção do direito de maternar. Para tanto buscou-se traçar a trajetória das 

mulheres negras na sociedade brasileira durante e pós- colônia, evidenciando como 

determinados aspectos discriminatórios, tais como o racismo, sexismo e a questão de classe, 

permanecem incidindo sobre suas vidas enquanto mulheres até tornarem-se mães, e como o 

Estado legitima e perpetua o lugar subalterno em que as mulheres negras foram postas, bem 

como permanece a perpetrar violências contra seus corpos e mentes.  

Tratar da condição histórica das mulheres negras no Brasil, especialmente no que diz 

respeito à sua maternagem, impõe resgatar uma história em alguma medida terceirizada, ao 

passo que a história desse grupo nesse país há muito tempo foi contada apenas por homens e 

mulheres brancas (GIACOMINI, 1988). Só muito recentemente as memórias e vivências das 

mulheres negras passaram a ser registradas a partir do seu próprio olhar, de suas próprias 

narrativas, haja vista a inserção de mulheres negras na Universidade e em instâncias de poder, 

muito embora ainda esse processo de inserção e inclusão seja desproporcional em relação às 

mulheres brancas e ainda maior se comparado aos homens brancos.  

A base teórica desse capítulo se amparou na literatura que trata das relações sociais e 

raciais, bem como na produção que trata sobre maternidade e maternagem, a partir da 

historiografia crítica: Elisabeth Banditer (1985), Lélia Gonzalez (1988); Sonia Giacomini 

(1988); Antonio Sergio Guimaraes (1990); Monica Velloso (1990); Jurema Wernek (2005); 

Maria da Penha Silva (2010); Sueli Carneiro (2011); Ângela de Brito (2013; 2019); Henrique 

Cunha Junior (2013; 2019); Ângela Davis (2016); Abdias Nascimento (2016); Djamila 

Ribeiro (2017; 2018); Paulo Rezzutti (2018); Mary Del Priori (2020). 

Todo o esforço empreendido para o desenvolvimento deste estudo vislumbra a 

produção de conhecimento por meio de epistemologias contra- hegemônicas, ao passo que, 

como já pontuado, investe em trazer à tona a trajetória de Sheila, uma mulher negra que teve 

seus filhos em acolhimento institucional, por meio de sua própria voz. Isso significa, pois, 

viabilizar o direito de fala a pessoas silenciadas, que nessa ocasião seguem representadas pela 

participante da pesquisa, guardadas as devidas proporções, e cujas trajetórias são 
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cotidianamente usurpadas pela versão oficial da história e pelo aparato burocrático das 

instituições que lhes prestam  (ou deveriam lhes prestar) serviços.  

Assim, para uma precisa compreensão das etapas do desenvolvimento e dos achados 

dessa pesquisa, realizamos um resgate sobre a história das mulheres negras na sociedade 

brasileira e (a negação) do direito de maternar, desde o período da escravização evidenciando 

como determinados aspectos discriminatórios permanecem incidindo sobre a vida e trajetória 

das mulheres negras até os dias atuais. Identificamos que estudos recentes apontam sobre o 

lugar subalterno que a estrutura racista, patriarcal e classista da sociedade brasileira insiste em 

querer mantê-las e o quanto esses aspectos definem sobre suas condições concretas de 

maternar ou não seus filhos.  

 

3.1. ENTRELAÇAMENTOS ENTRE ESCRAVIZAÇÃO E RACISMO 

 

Para Moura (1983) o período escravocrata se constitui como fato histórico mais 

relevante para a compreensão da formação social do Brasil, tendo em vista que foi o terreno 

das contradições, da subordinação e coisificação da população negra escravizada. Por isso 

toma-se ele como ponto de partida para compreender a trajetória das mulheres negras no 

Brasil, que implica em demarcar as violações históricas a que foram submetidas e os 

mecanismos de insurgência de que lançaram mão em diversos espaços da vida social. 

A história das mulheres negras no Brasil é marcada por lutas e resistências que 

possibilitaram avanços na batalha histórica por condições dignas de ser e existir. Contudo, há 

um longínquo e transtemporal caminho a ser percorrido para desfrutarem da igualdade de 

condições e oportunidades reclamadas desde as suas ancestrais. Propor traçar a trajetória da 

Sheila implicou, portanto, em reconhecer que “nossos passos vêm de longe” e precisam ser 

demarcados no tempo e espaço para que não fique nos porões da historiografia que insiste em 

contar apenas uma parte dos fatos. 

Lamentavelmente a história das mulheres negras desse lado do Atlântico é marcada 

por graves e múltiplas violências, na medida em que foram “[...] capturadas e destituídas de 

tudo: humanidade, individualidade, história, cultura, família e bens.” (REZZUTTI, 2018, p. 

47). Não existe, desse modo, nenhuma dimensão da vida social da mulher negra no Brasil que 

não esteja atravessada pelos resquícios dos processos de escravização e, consequentemente, 

do racismo. 
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O racismo enquanto dispositivo ideológico está presente na vida das meninas e  

mulheres negras desde a formação do Brasil. É um dos determinantes da produção da pobreza 

e das vulnerabilidades que incidem sobre a população negra de modo geral, mas 

especialmente, sobre a vida das mulheres negras brasileiras até os dias atuais. Para Carneiro 

(2017, p. 19): 

 

Raça e sexo são categorias que justificam discriminações e subalternidades, 

construídas historicamente e que produzem desigualdades, utilizadas como 

justificativas para as assimetrias sociais, que explicitam que mulheres negras estão 

em situação de maior vulnerabilidade em todos os âmbitos sociais (CARNEIRO, 

2017, p. 19) 

 

Para compreender como o racismo se consolida no imaginário social e ainda opera na 

vida das mulheres negras na contemporaneidade é importante abordar outra categoria que o 

antecede: raça. A categoria raça trata-se de “construção sociológica e uma categoria social de 

dominação e de exclusão” (MUNANGA, 2003, s/p).  

A noção de raça foi utilizada inicialmente pelas Ciências Naturais (Zoologia e 

Botânica) para classificar espécies animais e vegetais. Posteriormente, conforme Munanga 

(2003), o termo começou a ser empregado por François Bernier25 para classificar a 

diversidade humana em grupos cujas características fenotípicas contrastavam. 

Em que pese do ponto de vista biológico a ideia de raças humanas não se sustentar, 

ela tem efeito incisivo do ponto de vista social, na proporção em que se conforma como “[...] 

construtos sociais, formas de identidade baseadas numa ideia biológica errônea, mas eficaz 

socialmente, para construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios” (GUIMARÃES, 

1999b, p.153). O conceito de raça embora injustificável e descabido do ponto de vista 

biológico é bastante eficaz no âmbito social e político, na medida em que cria e sustenta 

hierarquias entre os sujeitos a partir de suas características fenotípicas.  

A ideia de “raças humanas” serve para “naturalizar desigualdades, justificar a 

segregação e o genocídio de grupos sociologicamente considerados minoritários” 

(ALMEIDA, 2018, p. 24), e nesse aspecto corroboramos com Guimarães (1999a) na defesa da 

utilização da “raça” como categoria sociológica na expectativa de utilizá-la de modo crítico ao 

longo desse trabalho.  

                                                           
25 Médico, físico e viajante Francês, que em 1684 publicou o artigo intitulado “Nouvelle Division de la Terre par 

les differentes Especes ou Races d’hommes quil’habitant, envoyée par un fameux Voyageur à M. Abbé de la 

Chambre, à peu prés en ces termes, no qual introduziu uma forma inédita de apreender a divisão da 

humanidade,cujo critério básico era a diferenciação dos indivíduos segundo características físicas. (SILVA, s/d).  
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Refletir acerca da noção de “raça” nesse estudo, se torna necessidade imperiosa, pois 

“[...] Em um mundo em que a raça define a vida e a morte, não tomá-la como elemento de 

análise das grandes questões contemporâneas demonstra a falta de compromisso com a 

ciência e com a resolução das grandes mazelas do mundo.” (ALMEIDA, 2018, p. 44).   

Retomando agora a reflexão sobre “racismo”, compreendemos que esse dispositivo 

ideológico se manifesta mediante práticas deliberadas, conscientes e inconscientes que 

implicam em desvantagens para indivíduos, conforme o grupo racial ao qual pertençam 

(ALMEIDA, 2018). Tais desvantagens podem ser traduzidas, por exemplo, no acesso à 

educação, saúde, emprego e renda, qualidade dos serviços que acessam e escassez de 

possibilidades concretas de ascensão social, inclusive no que tange a ocupação das instâncias 

de poder.   

Para Silvio Almeida (2018) o racismo estrutura as relações sociais na medida em que 

basila as relações de poder econômico, ideológico, político e social. 

 

[...] o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo 

“normal” com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até 

familiares, não sendo uma patologia social e nenhum desarranjo institucional. O 

racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são 

derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. [grifo do autor] 

(ALMEIDA, 2018, p. 36) 

 

 Considerando a concepção do professor Silvio Almeida (2018), nota-se que o 

racismo é um pilar fundante das relações sociais no Brasil, presente, portanto, no cotidiano da 

vida da população negra. Quando pensamos, por exemplo, na dinâmica de vida das mulheres 

negras que têm seus filhos em acolhimento institucional observamos o quanto que o racismo 

por ser estrutural já repercute nas suas vidas desde a tenra idade, na medida em que começam 

a vida no trabalho muito cedo e ocupam lugares subalternos nesse mercado, ao ponto de não 

conseguir garantir muitas das vezes o mínimo existencial aos seus filhos. 

Notadamente quando se trata da mulher negra, percebemos o quanto o racismo 

interdita inclusive aquela função que a ética moralizadora Cristã concebe como sendo a mais 

genuína e intrínseca às mulheres: a de ser mãe, na medida em que as diferentes formas de 

violências contra as mulheres negras eram [e permanecem sendo] naturalizadas ao ponto de 

desconsiderar por completo sua subjetividade nas múltiplas identidades: como mulher, 

“amante” e inclusive mãe. Nada tinham, nem mesmo os filhos que pusera no mundo, dado 

que eram “objeto” de pertença alheia haja vista que acabavam sendo vendidos como 
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mercadoria. Isto para nós se apresenta como mais um nítido mecanismo violento de investir 

na destituição da humanidade da mulher negra.  

As mulheres escravizadas, além de serem superexploradas no trabalho pelas sinhás 

(mulheres brancas), pelas crianças da casa grande, senhores e capatazes26, ainda sofriam 

violências sexuais perpetradas pelos últimos. Também era comum serem submetidas a 

torturas das sinhás por ciúmes dos seus respectivos maridos: 

 

Não são nem dois nem três, porém muitos os casos de crueldade de senhoras de 

engenho contra escravos inerme. Sinhás- moças que mandavam arrancar os olhos de 

mucamas bonitas e trazê-los à presença do marido, à hora da sobremesa, dentro da 

compoteira de doce e boiando em sangue ainda fresco. Baronesa já de idade que por 

ciúme ou despeito mandavam vender mulatinhas de quinze anos a velhos libertinos. 

Outras que espatifavam a salto de botina nas dentaduras de escravas; ou mandavam- 

lhe cortar os peitos, arrancar as unhas, queimar a cara ou as orelhas. [...] O motivo, 

quase sempre, o ciúme do marido. O rancor sexual. A rivalidade de mulher com 

mulher. (FREYRE, 2013, p.421)27 

 

No período escravista a mulher negra foi incumbida de zelar e cuidar do lar e dos 

filhos dos brancos, o que atesta sua imensurável contribuição na construção e 

desenvolvimento do Brasil. Por outro lado, a literatura nacional brasileira apossa-se dessa 

relação e consolida a figura da “mãe- preta” que aparece como aquela mulher amável, capaz 

de amar mais os filhos dos brancos em detrimento dos seus (SILVA, 2017).  

 

A mãe preta estabelece correspondência com a figura que, no contexto literário, 

cinematográfico e midiático estadunidense fixou - se como mammy, isto é, a 

representação da trabalhadora negra doméstica que, em consonância com a 

explicação de Roncador (2008), sendo escravizada ou liberta, é destituída da relação 

com seus próprios filhos e passa a cuidar e amamentar os filhos das famílias 

senhoriais brancas (SILVA, 2018, p. 245). 

 

 

Importante se faz destacar que a criação de mais esse estereótipo acerca da mulher 

negra, erigida numa imagem de “fidelidade incondicional” e “servilismo absoluto à classe 

senhorial” (SILVA, 2017), em verdade “[...] vai sendo ajustada ao projeto do Estado de 

construção de uma identidade nacional mestiça” (SILVA, 2017, p. 136), dando espaço para a 

ideia de mestiçagem e  democracia racial tão advogada por Gilberto Freyre (2013) em sua 

                                                           
26 Homens contratados pelos senhores de engenho para exercer a fiscalização e aplicar castigos ao povo 

escravizado. 
27 Embora tenhamos recorrido ao fragmento extraído do livro clássico de Gilberto Freyre (2013), popularmente 

conhecido como “Casa Grande e Senzala”, cabe salientar que acerca da obra citada cabem críticas as quais 

exporemos mais à frente.  
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obra clássica “Casa Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o regime da 

economia patriarcal”.  

Na investida de sustentar a ideia de que o Brasil é um país onde as raças convivem de 

forma harmônica e democrática onde todos desfrutam dos mesmos direitos e deveres, Freyre 

(2013) descreveu uma realidade harmoniosa entre brancos, negros e indígenas e 

desconsiderou o processo de escravização como prática criminosa, embora legal à época. 

Ocorre, no entanto, que a ideia de democracia racial e mestiçagem carrega o intento de negar 

o racismo no Brasil ao sustentar sobre uma suposta igualdade de oportunidades efetivamente 

nunca vista nesse país (CUNHA JUNIOR, 2013). 

Na perspectiva de Cunha Junior (2013), Ciconello (2008) considera que o mito da 

democracia racial é produto do “racismo científico” que se consolidava nos anos de 1930 e 

serve para encobrir a realidade do racismo na sociedade brasileira a partir da naturalização 

dos espaços de subalternidade impostos a negros e negras. Uma vez que os resultados das 

desigualdades não aparecem, não são debatidos, o problema parece não existir, daí coloca-se 

tudo na conta da pobreza, da desigualdade social. 

Cunha Junior (2013) é ainda mais incisivo na crítica à obra de Freyre (2013) ao 

afirmar que ela passa longe de ser uma referência na descrição fidedigna das relações raciais 

entre brancos, negros e indígenas:  

 

Outro grande erro de interpretação do livro se estabelece em pensá-lo como um 

modelo que descreve as relações escravistas brasileiras e a formação das famílias 

patriarcais de toda a nação, quando não descreve nem mesmo de maneira sistemática 

a forma de vida e de habitação e relações sociais da fazenda de produção de açúcar 

como sistema produtivo do nordeste (CUNHA JUNIOR, 2013, p. 87). 

 

Dessa maneira, compreende-se que a produção “Casa Grande e Senzala” colaborou 

sobremaneira para a reafirmação no imaginário social de uma imagem estereotipada de 

homens e mulheres negras, reforçando uma suposta dinâmica de cordialidade entre os grupos 

raciais que construíram o pais. Em nada coopera no reconhecimento das bases racistas em que 

foi forjada a sociedade brasileira. Ao contrário, informa sobre a suposta “democracia racial” 

frente ao processo de “mestiçagem”, que também foi pouco problematizado ao longo da obra 

em comento à proporção que desconsiderou os estupros perpertrados por homens brancos 

contra as mulheres negras e indígenas.  
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3.2. A CONSTRUÇÃO DO LUGAR DAS MULHERES NEGRAS NA SOCIEDADE 

BRASILEIRA: da escravização à contemporaneidade 

 

À vista do racismo e sexismo as mulheres negras são diminuídas a meros objetos 

sexuais, estéries, preteridas no “mercado afetivo e matrimonial” (PACHECO, 2013), cuja 

imagem estereotipada lhes atribui e reduz a uma característica de servilismo profissional e 

sexual (GONZALEZ apud PACHECO, 2013). 

Ana Claudia Lemos Pacheco realizou uma pesquisa entre os anos de 2000 a 2005 

que culminou em sua tese de doutorado e posteriormente no livro “Mulher Negra: 

Afetividade e solidão” (2013), onde a autora discute mais especificamente sobre as 

experiências afetivos- sexuais de mulheres negras ativistas e não-ativistas. Ao longo da obra 

em comento a autora apontou e debateu como as assimetrias de raça e gênero refletem nas 

múltiplas dimensões da vida das mulheres negras. 

 

Torna-se difícil não reconhecer como os discursos de ideologias raciais e de gênero 

são estruturantes e ordenam um conjunto de práticas corporais racializadas vividas 

pelo gênero, na sexualidade, no trabalho, na afetividade e em outros lugares sociais 

que são “destinados” às mulheres negras, na Bahia e no Brasil. (PACHECO, 2013, 

p. 24).  

 

Corroboramos com Pacheco (2013) que as questões de raça, gênero, e acrescemos 

classe, são indispensáveis para compreendermos os lugares sociais construídos historicamente 

para mulheres negras, ao passo que são dimensões constitutivas dos sujeitos e, portanto, 

carecem de ser consideradas de maneira indissociável. 

 Assim, discorreremos nesse item sobre o debate de gênero conjugado à raça sob a 

perspectiva da interseccionalidade, a fim de pensar o processo de construção do lugar- ou não- 

lugar- das mulheres negras na sociedade brasileira na medida em que “A combinação de 

opressões coloca a mulher negra num lugar no qual somente a interseccionalidade permite 

uma verdadeira prática que não negue identidades em detrimentos de outras. ” (RIBEIRO, 

2016, p. 102). 

A interseccionalidade é útil para a proposta deste trabalho, vez que propõe uma 

análise das experiências dos sujeitos a partir do “cruzamento” das múltiplas formas de 

opressão que de forma conjugada e simultânea ditam normas e definem os lugares para os 

diversos sujeitos na sociedade brasileira.  O conceito foi cunhado pela norte-americana 

Kimberlé Crenshaw em sua tese de doutoramento, no ano de 1989: 
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A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 

consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 

subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 

patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 

desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, 

etnias, classes e outras (CRENSHAW, 2002, p. 177).   

 

Eleger a interseccionalidade como categoria analítica importante para esse estudo 

baseou-se em considerar que  

Pensar a interseccionalidade é perceber que não pode haver primazia de uma 

opressão sobre as outras e que, sendo estas estruturantes, é preciso romper com a 

estrutura. É pensar que raça, classe e gênero não podem ser categorias pensadas de 

forma isolada, mas sim de modo indissociável. (RIBEIRO, 2016, p. 101) 

 

À mulher é socialmente atribuído o papel de única detentora da capacidade de cuidar. 

Mas em que pese essa responsabilidade sexista recair sobre as mulheres, nem todas têm o 

direito de exercer cuidados sobre os seus familiares de modo geral, na medida em que 

historicamente mulheres negras são impossibilitadas, por exemplo, de terem seus filhos 

consigo. E isto ocorre por diversos motivos: pela morte prematura de sua prole ou pelo tempo 

que passam afastadas de casa por conta da extensa carga horária de trabalho ou mesmo pela 

aplicação de uma medida protetiva à sua cria, como é o caso de Sheila, participante desta 

pesquisa.  

Tal como o racismo se estrutura e se sustenta na criação e manutenção de 

preconceitos a partir de imagens estereotipadas e inferiorizantes acerca da população negra, 

para justificar o tratamento desigual (GOMES et al., 2017; ALMEIDA, 2018), igualmente 

ocorre do ponto de vista do sexismo, dado que há expectativas diferentes acerca da conduta de 

mulheres e homens na sociedade, e ainda de mulheres e homens negros. 

O sexismo está vinculado a processos discriminatórios considerando o sexo dos 

indivíduos. A sociedade determina os papéis sociais de homens e mulheres e de brancos e 

negros, com base em suas características biológicas.  

O movimento feminista, por sua vez, na busca de compreender a raiz da opressão 

vivenciada pelas mulheres iniciou, por volta do século XX, o debate acerca dos “papéis 

sexuais” na medida em que se percebeu que tais papéis não se tratavam de fatalismos 

biológicos, mas diziam respeito a questões culturais (STOLCKE, 1991). 

A ideia de gênero aparece nesse debate para “[...] designar as relações sociais entre 

os sexos. [...] O gênero é, segundo essa definição, uma categoria social imposta sobre um 

corpo sexualizado” (SCOTT, 1990, p.4). Ainda nesse sentido, para Stolcke (1991, p. 103-

104), 
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O conceito analítico de “gênero” se destina a desafiar a máxima essencialista e 

universalista de que “a biologia é o destino”. Ele transcende o reducionismo 

biológico, interpretando as relações entre homens e mulheres como formulações 

culturais resultantes da imposição de significados sociais, culturais e psicológicos 

sobre identidades sexuais. 

 

A hierarquia entre os gêneros é marcada por uma relação simultânea de dominação e 

submissão do masculino sobre o feminino.  

 

[...] as mulheres não são necessariamente desprovidas de poder em relação aos 

homens; no entanto esse “poder feminino” raramente é legitimado. Historicamente o 

“feminino” tem sido construído como subordinado ao “masculino”, sendo que, no 

Brasil, como, de resto, na maioria das sociedades ocidentais contemporâneas, 

dominam as relações de gênero “patriarcais”. (SARDENBERG, 2010, p. 46) 

 

O que se espera de mulheres e homens é tão desigual, inclusive do ponto de vista das 

responsabilidades parentais, que ditos populares ratificam tais assimetrias, como por exemplo 

a expressão “mãe é mãe”, sendo capazes até de se tornarem “pãe28”. Ocorre, contudo, que por 

trás das mães que assumem esse lugar existe uma mulher que abdicou de si e um pai, um 

homem, perdoado pelo patriarcado (RIBEIRO, 2018). 

Essas expressões populares se materializam em atitudes cotidianas que evidenciam 

ideias introjetadas historicamente e consolidadas no imaginário social de que “toda” mulher 

tem que ser mãe e ao se tornar mãe deve a tudo suportar e arcar com todo o ônus de atender às 

necessidades objetivas e subjetivas de um filho. Por outro lado, a realidade demonstra que 

cabe ser mãe a toda mulher branca, uma vez que a ideia de maternidade não inclui as 

mulheres negras, salvo, todavia, na condição de amas-de- leite, o que na contemporaneidade 

seriam as babás.  

Na medida em que as mulheres negras são reduzidas a objeto sexual e força de 

trabalho, a maternidade, que se ancora também por uma apelação cristã, não lhe cabe. Para a 

enfermeira Emanuelle Góes (2016)29 “Tornar-se mãe para as mulheres negras parece missão 

quase impossível, pois o racismo que hierarquiza a reprodução e a maternidade concedida só 

se for transferida – babas, mães ou amas de leite.”  

Considerando que os lugares e os comportamentos são definidos socialmente de 

forma diferenciada para homens e mulheres, e para brancos e negros, nos tempos da 

escravização o trabalho no interior da casa grande ficava sob encargo das mucamas. As 

mucamas eram mulheres negras escravizadas escolhidas conforme seu “tipo físico e 

                                                           
28 Designação popular às mulheres que criam seus filhos, sem dividir o encargo com o pai dos seus filhos e 

filhas. 
29 Artigo “Mãe preta pode ser? Mulheres negras e maternidade”, no Portal Géledes: Link: 

<https://www.geledes.org.br/mae-preta-pode-ser-mulheres-negras-e-maternidade/> 
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características culturais mais semelhantes aos da população culturalmente dominante.” 

(KOFES, 2001, p.135). Suas tarefas eram basicamente fazer companhia às sinhás e dar conta 

das tarefas domésticas.  

Num paralelo aos tempos atuais, não nos parece descabido afirmar que no processo 

de “abolição” do sistema escravagista permaneceu a cruel dinâmica das mulheres negras 

como mucamas e amas-de-leite e da “casa grande” e senzala, com novas roupagens: 

empregada doméstica e cuidadora dos filhos dos brancos, comumente conhecida como babás 

e a senzala moderna sendo os minúsculos “quartinhos da empregada”, tal como informa o 

livro “Eu, empregada doméstica: a senzala moderna é o quartinho da empregada”, da 

historiadora e rapper Preta- Rara (2019). 

Se as mulheres brancas precisaram lutar para romper as barreiras do espaço privado 

para exercer atividades laborativas, a rua, o trabalho fora de casa já era realidade das mulheres 

negras desde o período colonial. Biroli (2014, p. 13) afirma que: “[...] elas sempre 

trabalharam, e frequentemente em condições degradantes, de exploração e de alienação[...]”. 

Ao contrário do que ocorrera com as mulheres brancas, para as mulheres negras “ [...] a vida 

doméstica significou muitas vezes um espaço dotado de sentido e no qual havia mais 

humanização e autonomia do que no mundo do trabalho” (BIROLI, 2014, p. 13).  

O trabalho doméstico e de cuidados a crianças, idosos, doentes e pessoas com 

alguma deficiência que demande suporte de terceiro, historicamente foi incumbido às 

mulheres negras. A política de valorização do trabalho imigrante em relação à mão- de- obra 

da população negra impôs a essa última a ocupação de postos de trabalhos subalternos, 

precarizados e informais, sem cobertura da proteção garantida pela legislação trabalhista.  

As mulheres negras ainda são maioria no trabalho doméstico e com baixo 

rendimento salarial. 

 

A relevância do trabalho doméstico e de cuidados exercidos de forma remunerada 

evidencia, no caso brasileiro, a intersecção de três características de nossa sociedade: 

i) as heranças escravocratas de um passado muito recente no qual cabia à população 

negra o lugar da servidão, e às mulheres negras também a servidão no espaço da 

casa, ainda que não somente; ii) nossa formação enquanto uma sociedade 

tradicionalmente patriarcal; e iii) a expressiva desigualdade de renda que permite 

que trabalhadores assalariados 

contratem e remunerem com seus salários outros trabalhadores. (PINHEIRO et al., 

2019, p. 8) 

 

 

Conforme Pinheiro et al. (2019) o panorama atual do trabalho doméstico remonta o 

aprisionamento de mulheres negras na realização de atividades semelhantes, se não em 

alguma medida as mesmas, àquelas desenvolvidas na casa grande no tempo da escravização.  
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As mulheres negras representam um contingente de 63% das trabalhadoras domésticas no 

Brasil, geralmente oriundas de famílias pobres. (PINHEIRO, et al., 2019). 

Não bastassem às violências comuns à população negra de modo geral, as mulheres 

negras se tornavam, e se mantêm, ainda mais vulneráveis pela condição de ser mulher. Isso 

aponta, pois para o legado patricarcal herdado de Portugal (NASCIMENTO, 2016) e que se 

faz presente até hoje.  

De acordo com hooks (1995), o sistema escravocrata desumanizou o corpo das 

mulheres negras para garantir a reprodução do próprio sistema que as oprimia e as explorava. 

Para justificar tamanha perversidade, “a cultura branca teve de produzir uma iconografia de 

corpos de negras que insistia em representá-las como altamente dotadas de sexo, a perfeita 

encarnação de um erotismo primitivo e desenfreado” (hooks, 1995, p. 469). Esse pensamento 

sustenta a ideia de hiperssexualização da mulher negra, que ainda persiste, e notoriamente se 

apresenta como mais uma estratégia de objetificação e destituição de sua humanidade.   

Os três séculos de escravização da população negra têm impactos inequívocos na 

realidade atual, os quais são expressos nas condições de vida dos sujeitos negros, 

especialmente em se tratando das mulheres negras.  

A herança patriarcal e escravocrata que estruturam questões política, social, cultural 

e econômica, ainda definem as formas de o povo negro ser e de se posicionar na sociedade, 

isso afeta em especial as mulheres negras.  

Ainda que se reconheça o esforço recente da legislação brasileira em manter todos os 

cidadãos em status de igualdade, há um fosso abissal na operacionalização dessa premissa. No 

cotidiano da realidade social ainda impera a noção de que alguns sujeitos são mais ou menos 

humanos por suas características fenotípicas e suas histórias de vida mais ou menos válidas. 

Isso, por sua vez, naturaliza as desigualdades e as violências direcionadas a determinados 

grupos, especialmente às mulheres negras. 

Quando pensamos nas questões levantadas ao longo desse trabalho e buscamos dados 

que retratem as condições de vida da população negra, especificamente das mulheres negras, 

vez que constitui objetivo desse estudo “analisar como as desigualdades de raça, gênero e 

classe impactam na necessidade do acolhimento institucional de crianças e adolescentes da 

cidade de Salvador/BA”, nos esbarramos em uma série de dados estatísticos que apontam 

sobre um projeto de extermínio objetivo e subjetivo desse grupo. 

Para elucidar nossa constatação trazemos que o Atlas da Violência de 2020, 

produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) aponta que 
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corpos negros permanecem sendo o alvo preferencial da violência. De acordo com o 

mencionado estudo, no Brasil “[...] as taxas de mortes de negros apresentam forte crescimento 

ao longo dos anos [...]” (IPEA, 2020, p. 47), sendo precisamente 75, 7% das vítimas mortas 

por homicídio no ano de 2018.  

Lamentavelmente, o Atlas da violência de 2021 seguiu retratando o mesmo cenário, 

ao passo em que constatou que em 2019 “[...] a taxa de violência letal contra pessoas negras 

foi 162% maior que entre não negras.” (IPEA, 2021, p. 49). 

Não obstante, a análise dos dados sob a perspectiva de gênero e raça constatou que 

“Em 2018, 68% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras”. (IPEA, 2020, p. 37). O 

Atlas da Violência de 2020 foi desenvolvido considerando o período de 2008 a 2018 e 

verificou ainda que nesse período, embora a taxa de assassinato de mulheres não-negras30 

tenha tido uma queda de 11,7%, entre mulheres negras aumentou 12,4%. 

Diante desses dados, cabe pontuar que são filhos e filhas, netos e netas de mulheres 

negras que estão morrendo, quando não são elas mesmas as vítimas fatais. Tais dados 

apontam para a concepção racista de que a vida da população negra, e em especial das 

mulheres negras, são de menor valor.   

As mulheres negras ainda experimentam cotidiamente uma série de desvantagens e 

violências por sua raça e gênero. As investidas na desumanização e imposição do lugar da 

subalternidade paras as mulheres negras atravessam suas trajetórias, na medida em que se 

identifica no transcorrer da história uma atualização das estruturas de exclusão e violência.  

Nascer mulher negra no Brasil significa estar socialmente predestinada a ocupar 

lugares subalternos demarcados pela estrutura racial, patriarcal e burguesa que exclui pessoas 

que destoem da população dominante. Os marcadores de raça, gênero e classe expõem as 

mulheres negras a violências e violações em razão da cor da sua pele, do seu sexo e da sua 

condição econômica. Tais mecanismos de opressão se operacionalizam por meio do racismo e 

sexismo que transversalizam todas as instâncias da vida social das mulheres negras brasileiras 

e se expressam concretamente nas condições de vida que vivenciam.  

Contudo, cabe frisar que há uma tendência a naturalização das desigualdades sócio- 

raciais, enquanto componente político- ideológico, que é fundamental para conciliar, apesar 

do insucesso, uma suposta igualdade de oportunidades para todos os sujeitos, 

                                                           
30 No estudo em comento a classificação de raça/cor do IBGE, denominando de “não negras” agregou a soma de 

brancas, amarelas e indígenas. (IPEA, 2020). 
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independentemente dos marcadores sociais que atravessam sua vida, inclusive como forma de 

deslegitimar as demandas de determinados grupos e desviar as demandas da agenda política.  

Nesse sentido, podemos elucidar essa afirmativa a partir da realidade discutida neste 

estudo quando voltamos o olhar para a população infanto-juvenil em acolhimento 

institucional em Salvador/BA, haja vista que se tratam de filhos e filhas de mulheres negras, 

conforme demonstra o quadro 2. Paralelo a isso, observarmos a inexistência de políticas 

públicas efetivas que deem conta das realidades experimentadas especificamente pelas 

famílias negras e pobres da periferia, que de tão fragilizadas não conseguiram prover proteção 

social a seus filhos, inclusive porque estão igualmente desprotegidas e não raras as vezes 

permaneçam, muito embora a legislação prescreva a obrigatoriedade de o poder público ter 

como prioridade a articulação de esforços, de forma intersetorial, para o breve desligamento 

do serviço de acolhimento.  

 

3.3. FAMÍLIAS NEGRAS: apontamentos sobre suas especificidades 

 

A família é um espaço contraditório na medida em que representa aconchego e 

proteção, mas também se conforma como terreno de conflitos e tensões. Muito embora haja 

consenso dos estudiosos de que “família” seja um fenômeno universal, não há uma definição 

única e estanque do seu conceito, visto que depende do contexto histórico e cultutral em que 

ela acontece (PINTO, 2009).  

Para pensar as famílias negras na contemporaneidade é válido nos remetermos ao 

período da escravização, de modo que a história da população negra no Brasil está 

notadamente marcada por esse lamentável processo de usurpação e violência.  

Os homens e mulheres trazidos criminosamente de África precisaram construir 

formas de sobrevivência e resistência à dinâmica a que foram impelidos. A preservação dos 

laços familiares e de solidariedade foi o caminho encontrado para não sucumbir e resistir à 

desumanização (REIS, 1998). 

Todavia, de acordo com Pinto (2009, p. 125) “Há um intenso debate no meio 

acadêmico brasileiro acerca da existência ou não da instituição familial entre os escravos”. O 

autor demarca que a celeuma foi arrolada, especialmente, a partir da polêmica obra de Freyre 

(2013), na qual o sociólogo pernambucano negou a família escrava e afirmou, ancorado na 

ideia de harmonia entre senhor e escravizados, que a família desses últimos existia apenas 

integrada a família senhorial.   
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Em estudos realizados por Velloso (1990) e Reis (1998) as autoras afirmam que a 

separação das famílias negras decorreu do próprio contexto de escravização. Reis (1998) 

aponta que “[...] O comércio de escravos, o aluguel de escravos para ama-de-leite e até 

mesmo a libertação de um de seus membros promoveram muitas vezes a desagregação da 

família, vitimando homens, mulheres e crianças” (REIS, 1998, p. 33). 

A literatura (VELLOSO, 1990; BRITO, 2013a) aponta que a incorporação da mulher 

negra ao processo de reprodução da família branca, por meio dos estupros perpetrados contras 

elas, fragilizou a constituição e manutenção das famílias negras, na medida em que as 

relações entre os negros eram passageiras, haja vista que imperava o interesse dos senhores 

em assegurar a reprodução da força de trabalho escrava, desconsiderando assim 

perversamenteb os laços de afetividade.  

Por outro lado, Reis (1998, p. 6) aponta, amparada na sua pesquisa de dissertação 

realizada a partir da análise documental sobre “ [...] os aspectos da experiência de vida 

familiar e afetiva do negro dentro do contexto escravista baiano do século XIX”, que foram as 

mulheres negras “[...] as principais protagonistas de nossas muitas histórias de resistência e 

luta pela preservação da família negra no período escravista” (REIS, 1998, 41).   

Slenes (1998) adverte que a família dos escravizados não deve ser analisada pela 

ótica fatalista da estrutura opressora da escravização, uma vez que houve insurgências para 

garantir a formação e manutenção das famílias negras. Brito (2013), inspirada no autor, 

aponta sobre a existência da família negra mesmo em condição de cativeiro, que, porém, 

impôs à população negra da época, dado o contexto de repressão, a necessidade de um modelo 

organizativo específico, que se diferiu dos moldes da família burguesa.  

A família negra que se constituía e se formava nas senzalas tinha caráter 

contraditório, dado que ao mesmo tempo que contribuía para a autonomia dos seus 

componentes, também os mantinham reféns do sistema (BRITO, 2013a).  

 

“[...] [a família] provavelmente ajudou escravos a reterem sua identidade e lidarem 

efetivamente com as pressões psicológicas da escravidão. Ao mesmo tempo, no 

entanto, [...] a família também forneceu ao senhor um instrumento efetivo de 

controle social.” (SLENES, 1999, p. 14).  

 

Brito (2013a) chama a atenção para o fato de que “A legislação escravista enfatizava 

sempre a unidade “mãe-filhos”, preocupando-se mais com a separação dos filhos em relação à 

mãe do que ao pai, desconsiderando também a separação entre os próprios cônjuges.” 

(BRITO, 2013a, p. 83), recaindo assim à mulher a responsabilidade unilateral por seus filhos: 
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“[...] a mãe acaba assumindo sozinha a responsabilidade da prole, já que os parceiros estão 

sempre de passagem. [...] Depois da Abolição essa situação pouco se modifica.” (VELLOSO, 

1990, p.5) e as mulheres negras permanecem tendo que “se virar sozinha”. 

Essa dinâmica está intimamente vinculada à percepção de que a população negra era 

mera mercadoria intercambiável entre os senhores, a preocupação desses residia apenas em 

não separar filhos e mãe, pouco se importavam em desagregar o pai, o cônjuge do grupo 

familiar a que compunha.  

O modelo de família tradicional burguesa que subsiste no imaginário coletivo da 

sociedade, e decerto que dos profissionais que operam as mais diversas políticas públicas 

sociais, dá margem para a associação das mulheres negras a famílias consideradas 

desestruturadas, desorganizadas e incompletas, justamente porque “Nas camadas populares 

não se sustentava o modelo burguês de família que delega à mulher o espaço do lar, a criação 

dos filhos e a submissão, e ao homem o trabalho, a subsistência da família e o poder de 

iniciativa” (VELLOSO, 1990, p. 5).   

Importante se faz pontuar que a liberdade era o horizonte desejado pela população 

negra. Diante disso, foram desenvolvidas por esse grupo redes de solidariedade, às vezes por 

afinidade de origem étnica, para fortalecer as famílias na busca da alforria dos seus membros. 

As cartas de alforrias são exemplo nítido da dinâmica de ajuda mútua entre livres e 

escravizados para possibilitar a alforria dos seus pais, mães, irmãos, filhos, conforme explana 

Reis (1998, p. 84): 

 

Um fato importante é que muitas pessoas participaram do projeto de alforria desta 

família e dentro as sete que emprestaram dinheiro ao africano para que ele pudesse 

libertar a mulher e a filha, quatro eram africano da mesma “nação”, o que é 

ilustrativo da solidariedade étnica, ao lado da familiar. 

 

A autora destaca também o protagonismo das mulheres escravizadas no 

protagonismo para libertação dos seus filhos. Lançava-se mão de diversificadas formas de 

negociação, desde acumular valores auferidos com o trabalho, o que era muito difícil mesmo 

aos negro e negras livres dada à dinâmica de exploração, como ao empréstimo de dinheiro aos 

senhores, tal como ilustrado a seguir: 

 

A crioula Joanna Anastácia, de 18 anos, foi alforriada em 2 de junho de 1815 graças 

à sua mãe, a escrava Joaquina da Silva, que, por diversas vezes emprestou dinheiro à 

sua senhora, para socorrê-la “em suas precizoens”, ficando as quantias por conta de 

amortização da alforria de sua filha. (REIS, 1998, p. 90). 
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Não é novidade que a ilegalidade da escravização formalizada em 1888 a partir da 

Lei Áurea foi seguida de políticas públicas de reparação destinadas à população negra. Isso 

pois, empurrou homens, mulheres, crianças, adolescentes e idosos negros para as periferias 

das cidades, uma vez que no Centro se estabeleceram as famílias mais abastadas. A mão-de-

obra negra não foi absorvida pelo mercado que se estabeleceu pó- abolição, considerando que 

foi prontamente substituída pela força de trabalho de imigrantes europeus. 

Decerto que essa dinâmica determinou as condições de vida das pessoas ex- 

escravizadas que seguiram carecendo de desenvolver mecanismos de sobrevivência frente a 

fome e a pobreza.  

Em estudo realizado por Pinto (2009), na cidade de Salvador, acerca da herança 

histórico- cultural africana e da escravidão e as relações de formação das famílias negras de 

Salvador, o qual elegeu como localidades para realizar a pesquisa os bairros da Liberdade e o 

Bairro da Paz, apontou dados que demonstram que as famílias negras seguem no processo de 

precarização de suas relações familiares em razão da estrutura social. O estudo sobre as 

famílias negras no Bairro da Paz ocorreu por meio da análise de quarenta e cinco fichas 

cadastrais de uma instituição filantrópica que atendia a comunidade do bairro com vagas de 

pré- escola e assistência à saúde. 

Pinto (2009) informa que na comunidade do Bairro da Paz, tal como em inúmeros 

outros bairros periféricos das metrópoles a mulher é a principal mantenedora da família, os 

homens apenas “[...] passam pelas residências durante determinado períodos, vão-se e deixam 

novos filhos, que serão mantidos e educado pelas mães. Essas ficam vivendo com seu filho e 

com o auxílio de algum parente, mediante a rede de parentesco estabelecida à sua volta[...]” 

(PINTO, 2009, p. 202). 

Em referência ao trabalho de Cláudia Fonseca (1989) realizado em Porto Alegre/RS, 

Pinto (2009) apresenta outros fatores que impactam na desagregação das famílias negras: 

necessidade de buscar trabalho noutras localidades, isso implica muitas vezes em longo 

afastamento da família ou mesmo no abandono e ainda, as demandas de saúde que quando 

não tratada devidamente culminava na morte da pessoa. 

Nota-se assim, que a população negra, especialmente as mulheres negras, sofre no 

próprio corpo o peso da estrutura racista e excludente da sociedade brasileira, tendo que 

lançar mão de muitas das estratégias de formação e manutenção dos laços familiares 

utilizados outrora, tipo os compadrios.  

Os compadrios podem ser traduzidos na realidade de hoje como as redes 

comunitárias de solidariedade e proteção que são construídas nas comunidades como 
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alternativas a inexistente, ou pelo menos ineficiente e limitada, rede de serviços estatais, a 

exemplos de creches em tempo integral, onde as mulheres negras possam deixar seus filhos 

para irem trabalhar.  

As redes de solidariedade permanecem sendo uma forma relevante e eficaz de 

proteção e cuidados mútuos, basta voltar o olhar para a organização das famílias negras das 

grandes periferias, especialmente das capitais brasileiras que apesar das mazelas que 

vivenciam, seguem se apoiando e consolidando suas redes familiares e comunitárias que 

inclusive operam como verdadeiras redes de proteção contra violências, a exemplo das 

violências policiais e do próprio tráfico de drogas.   

Portanto, pensar as famílias negras, e aí se inclui as famílias de crianças e 

adolescentes em acolhimento institucional, bem como a população negra de modo geral, 

demanda considerá-la em suas especificidades, vez que historicamente precisaram 

desenvolver estratégias de sobrevivência frente ao processo de margilização a que foram 

impelidas. Decerto que se considerada sob as lentes do modelo de família branca, importado 

da Europa, os modelos de famílias negras conformados no Brasil vão destoar e serão 

rebaixadas ao status de “famílias patológicas”, ou como comumente se vê e ouve: “famílias 

desestruturadas”, “negligentes” ou taxativamente “incapazes”.  

 

3.4 SER MÃE NEGRA: reflexões sobre maternagem, maternidade e condições de vida 

 

Davis (2016) argumenta que a exaltação ideológica da maternidade que imperou no 

século XIX não alcançou as mulheres escravizadas.  A capacidade de gestar uma criança era 

vista como um negócio rentável pelos senhores de engenho, vez que garantia, pela 

reprodução, o crescimento da força de trabalho escravo. Perante aos “seus proprietários” essas 

mulheres não eram em verdade mães. Logo, “Uma vez que as escravas eram classificadas 

como “reprodutoras”, e não como “mães”, suas crianças poderiam ser vendidas e enviadas 

para longe, como bezerros separados das vacas” (DAVIS, 2016, s/p).  

Os casos de negligência e descaso com relação às mulheres negras grávidas eram 

inúmeros, não lhes concediam a menor condição de gestar seu filho em condições mínimas de 

dignidade e desenvolvimento saudável para o bebê. Isto porque, por óbvio, o que interessava 

aos senhores de engenho era explorar a força de trabalho dos negros, fossem homens ou 

mulheres.  

Uma mulher negra escravizada independente de estar grávida ou não era submetida à 

mesma lógica de trabalho forçado e aos mesmos castigos caso não tivesse bom rendimento. 
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Aos filhos dessas mulheres não era dada a menor importância, sendo em alguns casos 

abandonados por representar inicialmente despesas para os senhores, além de implicar em 

menor dedicação da mãe ao trabalho, uma vez que demandariam atenção e cuidado. Por vezes 

eram de pronto arrancados de sua mãe, como pode ser observada na narrativa de um médico 

da Santa Casa de Misericórdia, reproduzida no trabalho de Deiab (2006, p. 9):  

 

[...] Adormecida a pobre parturiente, quando ela procurava pelo sono recuperar as 

forças exaustas no doloroso trabalho de parto, tiravam-lhe o seu inocente filhinho e 

mandavam colocá-lo na roda; mais tarde, quando a desgraçada acordava e procurava 

com ansiedade o fruto das entranhas, é que sabia que ele havia sido levado para a 

roda, desfazia-se em lágrimas e mergulhava-se em uma grande tristeza. [...] 

 

A forma de organização das famílias brasileiras, muito moldada à luz do modelo 

burguês e europeu, culminou na vinculação das mulheres (brancas) à maternagem e à 

maternidade como vocação meramente de ordem biológica, tendo sido reforçada pela 

medicina e pela Igreja. A primeira estabelecendo formas ideais para o cuidado do bebê e a 

segunda amparada na noção Católica da imaculada Santa Maria mãe de Jesus (BANDITER, 

1985)31.  

Banditer (1985) em sua obra “Um amor conquistado: o mito do amor materno” 

questionou o lugar da maternidade na vida das mulheres como algo instintivo e universal. A 

autora pautou a sua discussão pontuando o quanto que a noção da maternidade, do ser mãe, 

sofreu mudanças ao longo da história da humanidade. Segundo ela, a construção sobre o lugar 

imaculado da mãe, diz respeito a sua funcionalidade no contexto histórico e político em que 

se situa.  

Diante disso, se faz relevante demarcar que maternidade e maternagem ao contrário 

do que parece, não são palavras sinônimas. Vale distinguir que “Enquanto a maternidade é 

tradicionalmente permeada pela relação consanguínea entre mãe e filho, a maternagem é 

estabelecida no vínculo afetivo do cuidado e acolhimento ao filho por uma mãe.” 

(GRADVOHI, OSIS e MAKUCH, 2014, p. 2016). Não se trata, portanto, de uma condição 

meramente biológica e natural, ao contrário, implica uma dimensão objetiva que frente às 

desigualdades que estruturam a sociedade capitalista, racista e sexista asseguram ou não a 

algumas mulheres, a exemplo das negras, o direito à maternagem. 

Considerando que a maternagem implica, pois, na possibilidade concreta de criação 

de vínculo entre mãe e filho, depreende-se que para que seja possível é necessário que uma 

                                                           
31 Muito embora os estudos de Élisabeth Banditer (1985) referirem-se especificamente as experiências de 

mulheres européias, no valeremos da sua construção em alguns momentos para a discussão sobre o imaculado 

lugar da maternidade.  
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série de fatores em âmbitos: social, econômico, cultural, de espaço e tempo convirjam para 

esse fim. À vista disso, constatamos que o direito a maternar alcançou apenas algumas 

mulheres, na proporção que, desde a era colonial, apesar de não exercerem diretamente o 

cuidado e não amamentarem os filhos, somente as mulheres brancas tinha o direito de tê-los 

por perto. Cabe observar ainda que do mesmo modo, apenas as crianças brancas desfrutavam 

da possibilidade de crescer junto aos pais. 

Ao passo em que recorremos à história das mulheres negras no Brasil ficou evidente 

que a elas restou apenas o direito de cuidar dos filhos de outrem em detrimento dos seus.  

As mulheres negras escravizadas estavam suscetíveis aos estupros perpetrados pelos 

“seus senhores” e muitas delas engravidavam no ato da violência. Em alguns momentos da 

história foram obrigadas a abortar, noutros, foram obrigadas a manter a gestação, mas logo 

que pariam tinham seus filhos- “a mão-de-obra” que acabara de pôr no mundo- arrancados 

dos seus braços em detrimento da necessidade do aleitamento dos filhos dos senhores. Assim, 

o leite que produzia servia para amamentar os filhos dos seus violentadores (SOARES, 2007).  

A perversidade e coisificação da mulher negra escravizada foram tamanhas que 

usurpavam dessas mulheres o direito de maternar32. Seus filhos eram violentamente retirados 

dos seus braços sem o menor constrangimento e compaixão, esse último sentimento era o 

mínimo que se esperava dos ditos “cristãos”.  

Considerando o discorrido até aqui, nos parece evidente que a usurpação do direito 

das mulheres negras em maternar se materializa no cotidiano delas, seja pela morte precoce 

dos seus filhos ou quando os entregam à própria sorte do dia ao saírem de manhã para 

trabalhar e só retornarem ao anoitecer, por exemplo. Assim, o acesso, ou não, a educação, 

emprego e renda, moradia, transporte público, previdência social, assistência social e saúde 

definem direta e objetivamente sobre a capacidade de as mulheres negras protegerem aos seus 

filhos, ou seja, implica diretamente nas condições de que dispõe para maternar ou não.  

Ser mulher negra e mãe num contexto de desigualdades sociais geradas pela questão 

de raça, gênero e classe é bastante desafiador, considerando que o acesso ou não a políticas 

públicas tem impacto direto nas condições de vida das mulheres negras e daqueles que estão 

sob sua proteção e responsabilidade, uma vez que as políticas públicas sociais são 

                                                           
32 O “maternar” diz respeito ao cuidado, à educação/ orientação e a relação entre quem assume o papel de 

responsável da criança ou adolescente. Não necessariamente deriva, todavia, do processo de maternidade. Ao 

contrário, vincula-se ao processo de maternagem.  
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instrumentos de mitigação mínima33, sobretudo quando pensa-se o contexto do 

neoliberalismo, dos processos de expropriação a que estruturalmente são submetidas.  

À proporção em que as mulheres negras foram coisificadas, as violações a que são 

submetidas acabam naturalizadas. O mito da mulher negra forte é um importante e eficiente 

dispositivo para as investidas na destituição da humanidade das mulheres negras, 

considerando que aparece no imaginário social como sendo essa uma característica positiva, 

enquanto anula seus quereres e suas reais necessidades.  

Não raras vezes não restam alternativas às mulheres negras a não ser buscar dar 

conta, por vias próprias, de tudo que lhe é demandado, visto que não dispõem ou dispõem 

precariamente de políticas públicas estatais materializadas por meio da prestação direta ou 

indireta dos serviços. 

Para Carneiro (2011) o Estado brasileiro segue ignorando as especificidades de vida 

da população negra, para a filósofa: “[...] o governo ainda aposta nas chamadas políticas 

universalistas para enfrentar problemas que são notadamente de maior urgência entre a 

população negra. ” (CARNEIRO, 2011, p.51).   

As responsabilidades da mulher negra diante do contexto de precariedades dos 

sujeitos negros como um todo se estendeu, para além dos filhos, para com os companheiros 

também no pós- abolição, dado que os homens negros se depararam com mais dificuldade 

para as atividades remuneradas. Acerca disso, Velloso (1990, p.5) aponta que: 

 

Por meio do trabalho doméstico, da culinária e dos mais variados biscates, as 

mulheres conseguiam garantir, mesmo que em bases precárias, o sustento dos seus. 

Era comum que as crianças tivessem apenas mãe. A figura do pai, quando não era 

desconhecida, tinha pouca expressividade. Nesse contexto, cabiam sempre à mulher 

as maiores responsabilidades e encargos. Geralmente, era ela que assegurava a teia 

de relações do casal, cujo rompimento põe em risco a própria sobrevivência do 

homem. 

 

Sobrevém, no entanto, que nesse caminho da exausta labuta para conseguir meios de 

sobrevivência da família, muitas vezes ocorrem os rompimentos, as violências e as violações 

contra crianças e adolescentes e culminam eventualmente no afastamento familiar por 

aplicação de medida protetiva do tipo acolhimento institucional determinada pelas Varas da 

Infância e Juventude.  

                                                           
33 Consideramos aqui que as políticas públicas existentes ainda estão longe de atender efetivamente à população 

negra, haja vista que via de regra são formuladas sem considerar as desigualdades raciais. (CARNEIRO, 2011).  
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Além disso, vale trazer à baila sobre a própria violência estrutural que incide dia e 

noite sobre as mulheres negras, bem como em seus filhos, e precisam lidar cotidianamente 

com os processos discriminatórios.  

É sob “bases precárias” de busca do “sustento dos seus” que por falta de creche ou 

outro serviço congênere, muitas mulheres negras deixam filhos mais velhos incumbidos do 

cuidado dos mais novos, quando na realidade ambos são demandantes de cuidado, vigilância e 

atenção às suas necessidades, mesmo que em proporções diferentes. Aliás, de cuidado são 

demandantes os três: o filho mais velho, o mais novo e a mãe de ambos. 

Ribeiro (2018) reflete sobre essa engrenagem perversa argumentando que a ideia de 

mulher negra forte, super- heroína tem a ver com as estratégias de sobrevivência que 

careceram ser desenvolvidas frente a um Estado omisso e que negligencia sem o menor 

constrangimento as demandas de mulheres negras. Porém, enquanto se perpetua o imaginário 

de que a mulher negra é uma pessoa naturalmente forte, continuam calhando sobre a vida 

dessas mulheres violências que acabam por serem camufladas ou menosprezadas. 

A excessiva responsabilização da figura materna materializada pela cobrança social 

do exercício do papel de protetora e sustentada no discurso secular do amor materno, àquele 

tido como inato a toda e qualquer mulher que se torna mãe, expõe mulheres, especialmente as 

negras, a julgamentos fundados em aspectos morais quando desviam do script socialmente 

imposto. Tais juízos de valor configuram, notoriamente, expressões do racismo, sexismo e do 

processo de criminalização da pobreza, conformando assim terreno fértil para o adensamento 

de violências e violações.  

A compreensão do amor materno vinculado a uma percepção biológica é um 

mecanismo eficaz para justificação da exploração e responsabilização unilateral das mulheres. 

Na sociedade ocidental, questionar o amor materno, aquele que é supostamente inato, tornou-

se desde sempre um processo desafiador diante do caráter apelativo de que revestiram o afeto 

entre mãe e filho.  

Na obra “Um amor conquistado: o mito do amor materno”, a filósofa francesa 

Badinter (1985) se propôs a questionar a vinculação biológica e instintiva do amor materno.  

Para ela a ideia do amor materno é mais uma construção social e que, portanto, sofre 

influências do tempo histórico em que as relações se desenvolvem. 

De acordo com Alvarenga e Souzas (2017, p. 281) “A centralidade da figura materna 

no ato de cuidar e de produção do cuidado, particularmente nas famílias negras, ainda é uma 

questão importante a ser considerada no âmbito dos estudos de gênero” e, para nós, nos 
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estudos de raça também, uma vez que ambas as categorias dizem respeito a dimensões 

constitutivas do ser mãe negra.  

O olhar sobre a maternagem precisa romper a visão messiânica e romantizada que 

vem sendo mantido há séculos. Esse processo carece de ser politizado e isso perpassa 

necessariamente fundar o debate à luz das discussões de gênero e raça. No caso dessa última 

tendo em vista que a trajetória de vida de mulheres brancas e negras, antes mesmo de se 

tornarem mães, se distingue, e o que se vê é que “Cabe ainda mais às mulheres negras e 

pobres o julgamento pelo que acontece com seus filhos; o julgamento pelo que seus filhos são 

acometidos.” (OLIVEIRA, BATTISTELLI e CRUZ, 2019, p. 119). 

 A partir da construção de gênero, entende-se que o ponto de partida deve consistir 

na compreensão de que para criar, amar e desenvolver todo o trabalho de cuidado (físico e 

psíquico) não há pré-requisito biológico, podendo, portanto, ser exercido por homens e 

mulheres. 

O fenômeno biológico de parir diz sim respeito “unicamente” às mulheres, 

diferentemente do “amor materno” que, como qualquer outro sentimento, pode ou não aflorar, 

trata-se, portanto, como já apontado, de uma construção (BANDITER, 1985).  

A parte biológica, que diz respeito ao sistema reprodutivo exclusivamente da mulher, 

após o nascimento da criança em nada implica no exercício do cuidado e zelo pela cria até que 

se torne independente física, emocional, educacional e financeiramente. Até a amamentação, 

que diz respeito a um processo também biológico, pode ser substituído por leite artificial 

numa eventual necessidade, embora não seja recomendado pelos órgãos da Saúde.  

Sob as lentes da questão racial, refletir acerca da maternidade e maternagem das 

mulheres negras, implica compreender todo o processo de racismo que atravessa a trajetória 

de vida desse grupo. A solidão da mulher negra, por exemplo, é um fenômeno a ser 

considerado nas experiências de maternagem das mulheres negras, uma vez que esta é uma 

realidade com que se deparam desde muito cedo.  

Em estudo realizado por Pacheco (2013) sobre os processos de afetividade de 

mulheres negras de Salvador, a autora apresenta que pesquisas realizadas nos anos 1980 

informaram sobre o preterimento de mulheres negras no campo das relações afetivas:  “[..] as 

mulheres negras (pretas + pardas) são aquelas que têm menores chances de encontrar um 

parceiro na disputa do “mercado matrimonial”, perdendo para as mulheres de outros grupos 

raciais, como as mulheres brancas, por exemplo. ” (PACHECO, 2013, p. 20) 

Diante das urgências do cotidiano, as mulheres negras aprenderam há tempos a 

desenvolver importantes redes de sociabilidade como alternativas aos processos de 
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marginalização e destituição de sua cidadania e identidade (VELLOSO, 1990). Contudo, os 

vários rebatimentos da solidão na vida das mulheres negras, impõe a elas a necessidade de 

terem de chefiar sozinhas seus lares, assumir a criação e educação dos seus filhos sem 

qualquer apoio, visto que muitas vezes, quase que inevitavelmente, esgotam-se os recursos da 

família e da comunidade a que pertencem. 

Na Bahia, por exemplo, a chefia de família por mulheres negras era um movimento 

predominante e crescente desde o pós- abolição.  

 

Em 1950, 45,5% de todas as mulheres adultas eram mães solteiras, comparadas á 

proporção de 29,95% em S. Paulo! Azevedo associa essa elevada taxa à alta 

concentração, na Bahia, de descendentes de escravos colocados na precária situação 

de sub proletariado miserável. (WOORTMAN apud PACHEO, 2013, p. 70) 

 

 As histórias que resultam sobrecarga das mulheres negras ao tornarem-se mães são 

as mais diversas. Tem as situações em que acabam não sendo assumidas publicamente por seu 

companheiro e acabam engravidando durante a relação e ao anunciar a gravidez são 

abandonadas e àqueles casos em que terminam abandonadas por contrariar a proposta de 

aborto dada pelo companheiro.   

Importante notar que a responsabilidades dessas mulheres em muitas realidades se 

estendem por gerações, alcançam também netos e netas, considerando que suas filhas acabam 

por igualmente experimentar da mesma dor: negação e solidão.   

O assédio vivenciado pela juventude negra para ingresso no tráfico de drogas ou a 

violência sexual sofrida por filhos e filhas de mulheres negras são notadamente exemplos de 

violências e violações por vezes inevitáveis. À medida em que as mães negras não dispõem de 

dinheiro para custear um(a) cuidador(a) para seus filhos, muito menos de serviços públicos a 

quem possa confiar à co-educação e co-orientação da sua cria acabam por de algum modo 

vulnerabilizá-los. 

Em muitos casos só restam para essas mulheres a rede solidária de apoio estabelecida 

na comunidade, que embora trivial no suporte a essas mulheres, não é suficiente para 

efetivamente evitar tais situações. Ao sair logo cedo para trabalhar, há mães que deixam seus 

filhos sozinho e incumbe a vizinha de “passar o olho34”.  

As formas de desqualificação das mulheres negras no exercício de sua maternagem 

ocorrem de diversas formas, dentre tantas e a que mais nos interessa para os objetivos desse 

trabalho está no afastamento dos seus filhos por uma suposta negligência atribuída pelo 

                                                           
34 Expressão popular usada para designar pedido de vigilância a outrem, geralmente vigilância a crianças ou 

adolescentes. 
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Conselho Tutelar ou pelas Varas da Infância e Juventude. No entanto, desconsidera-se que o 

que a olho nu pode configurar negligência, aponta no fundo para uma estrutura de 

desigualdades secular.  

Neste prisma, ao desenvolver uma reflexão crítica sobre as demandas que chegam à 

Defensoria Pública de São Paulo, Barros (2018, p. 53) considera o encarceramento e o 

acolhimento institucional de crianças e adolescentes como “[...] duas expressões da questão 

social que evidenciam o movimento de criminalização dos pobres e delegam à invisibilidade a 

vida dos sujeitos alvos de politicas que ainda punem mais que garantem proteção social no 

judiciário”.  

Para Barros (2018), o processo de acolhimento institucional de crianças e 

adolescentes tem por base o entendimento de que se trata de famílias, na maioria das vezes 

chefiadas por mulheres negras: “[...] perigosa [...] que deve ser contida ou destituída de seus 

próprios filhos, porque sua forma de viver não segue a ordem estabelecida por um conjunto 

dominante de sujeitos que também são decisores dessas vidas.” (BARROS, 2018, p. 53).  

Diariamente as mulheres negras são instadas a desenvolver sua capacidade de 

ressignificação como forma de (re)xistir, considerando que experimentam cotidianamente os 

efeitos das discrepâncias étcnico- raciais e de gênero que se expressam por meio das 

iniquidades de acesso a bens e serviços.  

Drasticamente são ainda hoje violentadas, massacradas e estupradas, seja dentro ou 

fora de casa, o que as coloca no topo dos altos índices estatísticos como já apontado aqui. São 

também as mulheres negras que mais sofrem com as investidas no desmonte e sucateamento 

das políticas públicas sociais: educação, saúde, assistência social, emprego e moradia, dentre 

outras. Sofrem com os mais variados mecanismos de interdição do seu direito de maternanr, 

vez que seus filhos e filhas “são retirados” das suas entranhas pelo sistema capitalista, racista 

e sexista.  

A interdição do direito à maternagem à mulheres negras, pode se materializar pela 

retirada da sua cria por meio da violência policial, violência obstétrica, ou, como no caso do 

objeto de estudo desta pesquisa, por encaminhamento de crianças e adolescentes a serviços de 

acolhimento institucional, os quais muitas vezes se apresentam muito mais como mecanismo 

de punição35, que de proteção.  

                                                           
35 Essa afirmação decorre do fato de algumas unidades de acolhimento instituírem demandas e fluxos que em 

verdade violam os direitos das crianças e adolescentes, bem como de suas famílias, a partir da inobservância do 

quanto previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse debate, no entanto, não será aprofundado aqui 

para evitar desvio dos objetivos deste estudo e também porque não existem dados que tenham reais condições de 

afirmar o quanto exposto.  
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Logo, é razoável afirma que o afastamento das crianças e adolescentes representa o 

atestado de que a família, especificamente a mãe, por toda cobrança social que recai sobre 

seus ombros, “falhou” na sua função protetiva.  

 

3.5. MOBILIZAÇÃO, INSURGÊNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS: a busca pela 

sobrevivência 

  

Os estudos sobre os processos de escravização vêm abrindo espaço para amplos 

debates sobre a mulher escravizada, conforme buscam recuperar de maneira paulatina sobre a 

vida daquelas que por muito tempo ficaram invisibilizadas, ao passo que “O papel da mulher 

negra é negado na formação da cultura nacional; a desigualdade entre homens e mulheres é 

erotizada; e a violência sexual contra as mulheres negras foi convertida em um romance” 

(GILLIAM apud CARNEIRO, 2003, p.50). 

Decerto o sistema escravocrata não permitiu grande margem de escolha às mulheres 

negras escravizadas. Contudo, elas se mobilizavam dentro dos espaços sociais em que se 

encontravam: “negociando, exigindo seus direitos e construindo suas redes de solidariedades” 

(SILVA, 2010, p. 5).  

Alguns estudos que levam em consideração as experiências das mulheres negras 

escravizadas permitem uma revisão crítica da história oficial, além de possibilitar entender, a 

partir de suas próprias narrativas, sobre o período escravocrata, sobre a história do país e, 

sobretudo, sobre as estratégias de sobrevivência e mobilidade social das mulheres negras num 

aspecto mais amplo (SILVA, 2010). 

A possibilidade de circulação, ainda que limitada, desfrutada pela mulher 

escravizada foi um importante fator para minar as bases da escravização no Brasil, na medida 

em que a prática do pequeno comércio possibilitava o intercâmbio de informações, 

organização de fugas e apoio aos escravizados fugidos (VELLOSO, 1990). Assim, nota-se o 

protagonismo assumido pelas mulheres negras e importância na vida comunitária da 

população escravizada.  

Considerando as dificuldades vividas pelas mulheres negras desde a sua chegada 

compulsória ao Brasil, resgatamos o conceito de interseccionalidade para elucidar o quanto os 

marcadores de raça, gênero e classe definem as condições de determinados sujeitos ser e estar 

no mundo nos mais diversos aspectos: família, comunidade, religião, política e no mundo do 

trabalho.  
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Com relação ao mundo do trabalho36, especificamente, a opressão vivenciada pelas 

mulheres, singularmente pelas mulheres negras, é funcional à manutenção do capitalismo na 

medida em que:  

[...] tem se beneficiado da exploração direta do trabalho feminino na produção, 

pagando-lhe salários inferiores ao trabalho masculino, o que contribui para a 

desvalorização da força de trabalho como um todo. De outro lado, o capital se serve 

da exploração indireta do trabalho feminino, beneficiando-se das atividades 

desempenhadas “de graça” pela mulher no âmbito doméstico para os membros da 

família. Pode assim pagar salários menores ao trabalhador, já que o trabalho da 

mulher/mãe/esposa atende (pelo menos em parte) às necessidades de reposição física 

do trabalhador e, em última instância, à reprodução da mercadoria “força de 

trabalho” (SARDENBERG apud SARDENBERG, 2015, p. 71). 

 

De modo que se racializa essa constatação, a situação fica ainda mais delicada, se 

observado que mulheres negras recebem os menores salários do mercado, ainda que tenham o 

mesmo grau de instrução de homens negros e mulheres brancas. A condição de desprestígio 

das mulheres negras no Brasil resta evidente no já citado Dossiê mulheres negras: retrato das 

condições de vida das mulheres negras no Brasil publicado pelo IPEA (2013), quando aponta 

que: 

Muitos dos estudos apresentados informam que, além de haver um diferencial de 

raça e gênero, a combinação destes atributos leva a uma considerável desvantagem 

deste grupo no que diz respeito à sua forma de inserção no mercado de trabalho e, 

principalmente, às disparidades de rendimentos. (IPEA, 2013, p. 57) 

 

Em estudo recente publicado pelo IBGE (2019), o rendimento das mulheres negras 

no Brasil representou apenas 57,5% da remuneração recebida por mulheres brancas e menos 

da metade, precisamente apenas 44,4%, dos rendimentos de homens brancos no ano de 2018. 

Independente do tipo de ocupação- se formal ou informal- as mulheres negras continuam 

tendo os índices mais baixos de rendimento e condições mais precárias de trabalho.  

O acesso à educação formal é também uma barreira com a qual se depara as 

mulheres negras brasileiras. No Brasil Colônia a população negra era deliberadamente 

impedida de poder se escolarizar. Na Constituição de 1824, por exemplo, estava previsto no 

trigésimo segundo parágrafo do artigo 179 a garantia à formação primária e gratuita a todos os 

cidadãos. Ocorre, todavia, que os negros, que compulsoriamente habitavam as terras 

                                                           
36 O mundo do trabalho foi tomado como exemplo considerando que desfrutar ou não de condições dignas de 

vida e usufruir de capacidade objetiva de exercer proteção e cuidados aos seus filhos, está intimamente vinculado 

a posição que se ocupa no mercado de trabalho. A forma em que se insere e se mantém no mercado de trabalho.  
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brasileiras, sequer desfrutavam do status de pessoa humana, tão pouco de cidadão. A 

educação era para homens e brancos. 

Tendo em vista que a educação formal é uma importante etapa para vislumbrar a 

mobilidade no interior da pirâmide social, a raiz racista e sexista sob qual ela se erigiu na 

sociedade brasileira reflete até hoje nas condições de vida das mulheres negras, vez 

continuam tendo menor inserção no ensino superior (DOSSIE MULHERES NEGRAS... , 

2013) e “para que [...] alcancem os mesmos padrões salariais das mulheres brancas com 

quatro a sete anos de estudos, elas precisam de mais quatro anos de instrução, ou seja, de oito 

a 11 anos de estudos.” (CARNEIRO, 2011, p. 101). 

As mulheres negras são numerosas nas periferias das cidades, não por liberalidade, 

mas por ser nesses espaços que concretamente encontram estratégias de manutenção de suas 

necessidades e daqueles que estão sob seus cuidados e responsabilidade.  

Os valores do aluguel de imóveis nessas áreas urbanas, por exemplo, são atrativos 

para as mulheres negras solos, pois são mais acessíveis que na região do centro das grandes 

cidades. Embora essas localidades sejam marcadas por escassez de uma série de serviços 

públicos essenciais, se torna a possibilidade concreta de viver, haja vista que também 

visualizam possibilidades palpáveis de construção de redes de solidariedade e proteção junto à 

comunidade local.  

Como forma de evidenciar a precariedade de serviços essenciais mencionada, 

tomaremos a cobertura de serviços de saneamento básico como exemplo. Enquanto que 6,0% 

da população branca não tem acesso à coleta de lixo, entre a população negra esse número 

mais que dobra, perfazendo um quantitativo de 12,5%. O mesmo ocorre em relação ao acesso 

à água por rede geral se observado que apenas 11,5% da população branca não usufrui do 

serviço enquanto que alcança 17,9% da população negra. Igualmente aos demais serviços, a 

população negra fica em desvantagem também com relação ao esgotamento sanitário se 

observado que 42,8% não dispõe do serviço, contra 26,5% dos brancos (IBGE, 2019). 

Dentre tantas outras políticas, consideramos importante problematizar também o 

acesso de mulheres negras à Previdência Social, na medida em que esta é uma política 

pública, de ordem contributiva diretamente vinculada ao status do trabalho formal, que visa 

amparar os cidadãos e seus dependentes, no caso de impedimento temporário ou definitivo 

dos segurados em exercer suas atividades laborativas, em razão da velhice, adoecimento, 

nascimento ou adoção, acidente ou morte. Ocorre que, mais uma vez, as mulheres negras são 

as que menos usufruem dessa proteção uma vez que a cobertura da Previdência para esse 
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segmento só alcança 56,0% do total de mulheres negras, enquanto que entre os homens 

brancos o alcance é de 70,7% (RETRATO [...], 2011). 

Haja vista os dados sociais e raciais serem tão díspares entre brancos e negros, 

especialmente quando observada a questão das mulheres negras, nos parece que tratar de 

maternidade e racismo é pauta urgente para a população negra, considerando que são as mães 

negras que mais sofrem com as violências estruturais e com as violações ora perpetradas pelo 

Estado, ora pela sociedade.   

Um exemplo emblemático e cruel são as notícias de violência obstétrica, em que 

resta notório o fato de como o racismo reflete na qualidade do cuidado e assistência prestada a 

determinados grupos.  

A visão estereotipada da mulher negra forte, que suporta dor, “excelente parideira”, 

corrobora para que elas não sejam submetidas ao procedimento de anestesia para atenuar a 

dor do parto, por exemplo. Nota-se, portanto, que desde o início do processo de maternidade e 

maternagem as mulheres negras são marcados pelo racismo. 

Os dados denunciam que as mulheres negras, dentre outras inúmeras violências e 

violações, são as que mais sofrem discriminação nos serviços de saúde:  

 

Na relação com os serviços de saúde, as desigualdades se reproduzem tanto no 

acesso a um pré-natal adequado quanto no momento do parto. Menos de um quinto 

das mulheres negras de nível de instrução menor realizou um pré-natal considerado 

adequado e mesmo no grupo de maior instrução, esse benefício não cobre a metade 

delas. As pardas mostram o mesmo padrão, ligeiramente atenuado (LEAL, GAMA e 

CUNHA 2005, p. 105). 

 

São também as mulheres negras que mais enterram filhos jovens por violência letal 

(CERQUEIRA et al., [...], 2020). Cabe registrar ainda que, como já apontado, são as mulheres 

negras também maioria no trabalho doméstico (RETRATO [...], 2011), o que significa dizer 

que elas deixam seus lares e filhos para conseguir o sustento da própria família por meio da 

prestação do serviço de cuidados noutros lares e a filhos de outros. 

Cabe registrar também que só muito recentemente, isto é, há cerca de apenas nove 

anos, as trabalhadoras domésticas passaram a desfrutar da garantia legal da proteção 

trabalhista37 já usufruída por outras categorias há tempos, a exemplo do: salário mínimo 

fixado em lei, proibição de redução de salário, salvo disposto em convenção ou acordo 

coletivo, salário não inferior ao mínimo para quem recebe remuneração variável, décimo 

                                                           
37 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 72, DE 2 DE ABRIL DE 2013. Altera a redação do parágrafo único do 

art. 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores 

domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. 
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terceiro salário, jornada diária de oito horas diárias ou quarenta e quatro horas semanais, 

repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, horas extras remuneradas, 

férias anuais e pagamento da gratificação de 1/3 (um terço) a mais que a remuneração, 

licença-maternidade de cento e vinte dias, licença-paternidade, dentre outros.  

Frente a essa conquista básica tão recente, nos resta o questionamento, mesmo que 

retórico: se a função de empregada doméstica fosse majoritariamente desenvolvida por 

homens e mulheres brancas, demoraria tanto o reconhecimento e garantia legal da proteção 

trabalhista? 

São as mulheres negras que mais se deparam com dificuldades de acessar serviços 

públicos e quando acessam são as que mais sofrem com o racismo institucional, 

considerando-o como mais que uma prática, um projeto de sociedade amparado na 

manutenção dos privilégios dos brancos. 

Werneck (2005) compreende o racismo como componente ideológico, corroborando 

com autores e autoras já citados neste capítulo, é eficaz na produção de iniquidades e 

promoção da violação de direitos, o qual se expressa nas condições concretas de vida da 

população negra, sobretudo das mulheres negras, isto é, nas condições precárias de moradia, 

de trabalho, de renda, dentre outros. Também percebe-se o quanto o racismo é eficaz quando 

volta-se o olhar para a “[...] qualidade do cuidado e assistência prestada, nos perfis e 

estimativa de mortalidade infantil, nos sofrimentos evitáveis ou mortes precoces, nas taxas de 

mortalidade da população adulta e nos perfis, indicadores e coeficientes de mortalidade 

materna”. (BATISTA, MONTEIRO e MEDEIROS, 2013, p. 682). 

Cabe demarcar que o desenvolvimento do capitalismo, entre os séculos XVII e XIX, 

foi marco definidor entre a esfera pública e privada, o que, por conseguinte, também 

influenciou no padrão de família que se estabelecia à época, evidentemente que, como já 

informado, inspirado no modelo europeu, funcional à ideia de modernidade que se estabelecia 

no Brasil. Nesse contexto se estabeleceram também os papéis de gênero (BIROLI, 2014; 

GRADVOHI, OSIS e MAKUCH, 2014). Tais mudanças refletiram, decerto, na dinâmica de 

criação das crianças, vez que passaram a ser responsabilidade dos pais: o pai responsável pelo 

sustento e a mãe pelo cuidado e afeto. A partir de então caberia exclusivamente à mãe tais 

tarefas (GRADVOHI, OSIS e MAKUCH, 2014). 
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4. CAPÍTULO III: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NO BRASIL: os filhos e filhas de mulheres negras 

 

Neste capítulo será apresentada uma breve revisita a história do afastamento de 

crianças e adolescentes negros do seu seio familiar a partir do acolhimento institucional. O 

acolhimento institucional de crianças e adolescentes no Brasil está amparado mais 

recentemente, precisamente a partir do final do século XX, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e compõe uma das medidas de proteção a crianças e adolescentes em 

situação de violência ou violação de direitos.  

Os contextos que culminam no acolhimento de crianças e adolescentes são diversos e 

geralmente estão relacionados à pobreza, à falta de acesso a políticas públicas e fragilidades 

da rede de proteção social, que se materializam em contextos de violências, negligência, 

abandono e, de maneira mais infrequentemente, a orfandade. Decerto que o acolhimento 

institucional de crianças e adolescentes não diz respeito apenas ao público-alvo dessa medida 

protetiva, mas informa também sobre a realidade de suas famílias.  

Em que pese poder demarcar que, atualmente, o afastamento de crianças e 

adolescentes do seu lar em razão de medida protetiva de acolhimento institucional diz respeito 

a uma política pública social, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade da 

Política de Assistência Social, não podemos perder de vista o transcurso histórico do 

afastamento de crianças e adolescentes do seu lar de origem, haja vista não ser uma realidade 

apenas a partir do ECA e da Política de Assistência Social. Ao contrário, mesmo sob a égide 

da doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, cabe a reflexão crítica do quanto 

de perpetuação de violências, violações e exclusão ainda permanece na sociedade 

contemporânea. 

Como visto no capítulo anterior, a história nos informa sobre o afastamento de 

crianças e adolescentes da convivência familiar desde a época da escravização, tendo suas 

interseções com as investidas da classe senhorial na desarticulação das famílias negras e, 

especialmente, sobre a interdição do exercício da maternagem das mulheres negras, apesar de 

todos os mecanismos de resistência expostos no capítulo anterior. 

Compreendemos que subsistem na atualidade mecanismos de afastamento de 

crianças e adolescentes negros e pobres das suas famílias de origem que se atualizam a cada 

contexto sócio- histórico e carecem de ser problematizados. Nesse sentido envidamos 
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esforços em fazê-los ao longo desta seção e ainda no último capítulo deste trabalho a partir da 

história de vida da participante desta pesquisa.  

A institucionalização de crianças e adolescentes no Brasil é notadamente marcada 

pela questão de raça, gênero e classe, vez que as primeiras ações de atenção à infância, ainda 

na era colonial, se dirigiram ao mote mais pauperizado da sociedade, dado o número elevado 

de bebês abandonados: os chamados expostos, os quais eram em muitos casos “filhos 

ilegítimos”, portanto, em tese, fruto de ato de “desonra” praticado por sua mãe, o que demarca 

de maneira bem evidente a questão de gênero; filhos de mulheres escravizadas, apontando a 

questão de raça; e crianças nascidas em famílias que não reuniam condições de arcar com suas 

necessidades, o que evidencia a questão de classe (RIZZINI e RIZZINI, 2004). 

Assim, este capítulo foi pensado com intento de atender ao seguinte objetivo 

específico: historicizar sobre o acolhimento institucional de crianças e adolescentes negros no 

Brasil. Para tanto buscamos apontar questões que suscitem a reflexão crítica acerca do 

acolhimento institucional como política de proteção direcionada a Infância e Juventude, bem 

como focamos em evidenciar como marcadores de raça, gênero e classe se manifestam nesse 

contexto.  

A construção do capítulo se desenvolveu especialmente à luz da vasta produção 

teórica- individual e conjunta- da professora Irene Rizzini (2004 e 2008); Maria Luiza 

Marcilio (1998); Eunice Teresinha Fávero, Maria Amália Faller Vitale e Myrian Veras 

Baptista (2008); Mary Del Priore (2012); bem como das produções técnicas no âmbito da 

Política de Assistência Social e de demais autores e autoras que discutem o assunto numa 

perspectiva racial.  

4.1.  “PROTEÇÃO” À CRIANÇA NEGRA NO BRASIL COLÔNIA 

 

A história do acolhimento de crianças e adolescentes não deve ser contada como um 

processo que emerge e se encerra em si, deslocado da realidade, e ideologias, da época em 

que acontece. Ao contrário, deve ser analisado e debatido como mais um fenômeno que 

advém de uma estrutura social racista, violenta e excludente para alguns sujeitos.  

Como já colocamos, o acolhimento institucional de crianças e adolescentes no Brasil 

na atual formatação foi pensado como uma política de proteção a esse público, o qual é em si 
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considerado vulnerável pela questão etária, na medida em que dependem, necessariamente, de 

terceiros para lhes prover proteção e atender suas necessidades básicas.  

O acolhimento institucional está circunscrito como um serviço de Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade no âmbito da política pública de Assistência Social, definido 

segundo a Tipificação Nacional de Serviços socioassistenciais38 como um serviço:  

[...] provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, 

inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 

do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, 

cujas famílias ou responsáveis encontrem- -se temporariamente impossibilitados de 

cumprir sua função de cuidado e proteção. As unidades não devem distanciar-se 

excessivamente, do ponto de vista geográfico e socioeconômico, da comunidade de 

origem das crianças e adolescentes atendidos. Grupos de crianças e adolescentes 

com vínculos de parentesco – irmãos, primos, etc., devem ser atendidos na mesma 

unidade. O acolhimento será feito até que seja possível o retorno à família de origem 

(nuclear ou extensa) ou colocação em família substituta. (BRASIL, 2009, p. 44) 

 

A necessidade desse serviço foi fomentada a partir de mobilizações e discussões 

históricas como um dos mecanismos para efetivação do princípio da proteção integral e do 

melhor interesse da criança inaugurado pela Declaração Universal dos Direitos da Criança em 

1959 e ratificado anos depois pelo Brasil, mas ainda distante de ser materializado naquela 

época. Essa Declaração é um importante documento internacional que reconhece os Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes.  

O Brasil também ratificou a Convenção das Nações Unidas pelos Direitos da Criança 

em 1990. Os países que ratificaram a Convenção39 assumiram como compromisso, conforme 

Rizzini e Rizzini (2004, p. 79-80): 

a) evitar que as crianças sejam privadas do cuidado familiar, provendo apoio à 

família e combatendo a discriminação; b) recorrer ao cuidado institucional somente 

como um último recurso e de forma temporária;c) desenvolver, financiar, 

implementar e monitorar sistemas alternativos de cuidados às crianças, inspirados 

em princípios que caracterizam a vida familiar; d) regularizar e supervisionar as 

instituições que permanecerem em funcionamento, seguindo padrões estabelecidos 

nacional e internacionalmente e consoante com a Convenção das Nações Unidas 

pelos Direitos da Criança (Declaração de Estocolmo: 2003). 

 

                                                           
38 A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais foi aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS) por meio da Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009. A Tipificação foi aprovada como 

estratégia de consolidar, em âmbito nacional, a padronização dos serviços socioassistenciais. 
39 Tratado entre os países signatários que objetiva à proteção de crianças e adolescentes. 
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A Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente em 1990, instituíram o compromisso do Estado brasileiro com as crianças e 

adolescentes desse país, bem como com suas famílias. Todavia, a história aponta que nem 

sempre foi assim e questões emergentes na contemporaneidade nos levam a questionar os 

mecanismos de proteção ofertados hoje pelo Estado às crianças e adolescentes e às suas 

famílias, especialmente, àquelas marcadas socialmente pelo racismo.  

Portanto, é importante ressaltar que em que pese o ECA, o qual trataremos 

especificamente mais à frente, seja um instrumento legal de proteção à criança e ao 

adolescente relevante, as garantias prescritas em seus artigos, parágrafos e alíneas não dão 

conta de se efetivar na vida de incontáveis crianças e adolescentes brasileiros negros e pobres 

das favelas das grandes cidades, bem como daqueles que estão nos rincões deste país sem 

condições sequer de acessar a educação e saúde.  

Retomando a história da assistência à infância no Brasil, localizamos que a primeira 

modalidade institucional de assistência a crianças surgiu ainda no século XVIII: a Roda dos 

Expostos, em 1726. A Roda dos Expostos surge num contexto de preocupação com as 

crianças “sem família”, sob uma forte apelação religiosa na medida em que havia uma 

preocupação com o batismo dos bebês recém-nascidos e perdurou até o século XX, tendo sido 

definitivamente extinta em 1950 (MARCILIO, 1997).  

Figura 1: Roda dos expostos 

Fonte: Guia geográfico, Igrejas de Salvador- BA. 
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Pellegrini (2014, p. 26), por outro lado, faz uma crítica contundente a Roda dos 

Expostos enquanto modelo de assistência e proteção às crianças da época, na medida em que 

avalia que “[...] o objetivo principal não era proteger as crianças abandonas, mas, sim 

preservar a “moral e a honra” das famílias, que podiam desfazer-se de seus bebês sem serem 

identificadas”, uma vez que o mecanismo de entrega da criança mantinha o anonimato do 

responsável pelo seu abandono, haja vista que a Roda consistia num equipamento giratório, 

aberto onde a criança era colocada e em seguida recebida por uma pessoa na parte interna da 

instituição. 

A Roda dos Expostos foi implantada no Brasil por iniciativa da Santa Casa de 

Misericórdia, que se inspirou no modelo de assistência Europeu, especificamente no de 

Lisboa (MARCILIO, 1998) e costumavam ser instaladas nas paredes dos conventos e igrejas.  

A estratégia da exposição de um bebê na Roda é assim descrita pelo viajante inglês 

Kidder, que andou pelo Rio de Janeiro no século passado: "Esta Roda ocupa o lugar 

de uma janela dando face para a rua e gira num eixo perpendicular. É dividida em 

quatro setores por compartimentos triangulares, um dos quais abre sempre para o 

lado de fora, convidando assim a que dela se aproxime toda mãe que tem tão pouco 

coração que é capaz de separar-se seu filho recém-nascido. Para tanto tem apenas de 

depositar a criança na caixa e, por uma volta da roda, fazê-lo passar para dentro, 

seguindo, depois, seu caminho, sem ser vista." (MARCILIO, p. 145, 1998). 

 

De acordo com Rizzini e Rizzini (2004), a instalação das Rodas foi um importante 

mecanismo para evitar que bebês fossem abandonados à própria sorte na rua ou na porta das 

Igrejas, como comumente ocorria. Na ânsia de ocultar o ato de desonra ou mesmo por não ter 

condições de criar os filhos, as mães os deixavam ao relento.40  

A Roda dos Expostos também foi de logo utilizada pelos senhores de engenho para 

despachar os filhos dos seus escravos como forma de não se responsabilizar pelos encargos de 

sua criação (MARCILIO, 1998).  Conforme Rizzini e Rizzini (2004), os filhos das mulheres 

escravizadas eram deixados na Roda pelos senhores, que mais tarde retornavam para busca-

los, quando “tivessem  idade” para iniciar as atividades de trabalho, geralmente por volta dos 

sete anos.  

O aleitamento dos bebês da Roda ficava sob incumbência das amas-de-leite, as quais 

geralmente eram mulheres escravizadas alugadas por seus senhores às Santas Casas. Isto 

                                                           
40 Infelizmente a literatura consultada não traz dados quantitativos das crianças expostas na Roda segundo o 

quesito raça/cor, nem mesmo o gênero.   
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ocorreu devido ao alto índice de mortalidade infantil nessa época, devido à amamentação 

artificial representar sérios riscos aos bebês (RIZZINI e RIZZINI, 2004; ARANTES, 2011).  

Diante disso, não carece muito de esforço para inferir que para alimentar as crianças 

da Roda a mulher tinha que ter passado pela experiência de gestação recentemente: “[...] Para 

ter condições de aleitar um filho branco, era necessário que a escrava tivesse engravidado 

tendo, portanto, também um filho ou filha natural. Este último muitas vezes morria, era 

vendido, [...] , ou levado para a Roda. [...]” (DEIAB, 2006, p. 7). Assim, a chance de 

amamentar seu rebento talvez estivesse na sorte do destino, de prestar o “serviço” de 

aleitamento justamente na instituição onde seu filho ou filha tivesse sido deixado ou deixada, 

visto que eram basicamente os filhos das mulheres escravizadas que eram entregues na Roda 

(CIVILETTI, 1991; LIMA e VENÂNCIO, 1988).  

De acordo com Lima e Venâncio (1988), em uma produção sobre a realidade das 

crianças negras pós 1871 (ano da Lei do Ventre Livre) na cidade do Rio de Janeiro, 

apresentaram que após a aprovação lei o número de crianças negras abandonadas teve um 

crescimento signitifcativo. Os autores apontam que entre 1864 e 1881, o número de crianças 

“pardas e negras” dobrou no primeiro caso e triplicou no segundo.  

Em determinado momento o destino das crianças deixadas na Casa da Roda era a 

casa de amas-de-leite, isto porque notou-se que não cabia manter institucionalizadas os 

aglomerados de crianças sadias e doentes. A criação externa mostrou-se uma estratégia menos 

perniciosa, muito embora as amas tiverem sido acusadas de maus tratos (RIZZINI e RIZZINI, 

2004). A essas mulheres era repassado valor mensal para criação da criança41.  

O processo de objetificação das pessoas negras sempre se deu desde a mais tenra 

idade, vez que nessa sistemática de “assistência”, crianças pretas e pardas “[...] muitas vezes 

foram vendidas, trocadas ou dadas de presente, como escravos [...]” (MARCILIO, 1998, p. 

274).  A pouca importância dada à vida de crianças negras era reiterada quando nota-se que a 

própria Roda de Expostos sabia da recorrência com que tais crianças eram tornadas escravas, 

mas pouco fazia- se para coibir tal prática (MARCILIO, 1998). 

Quando não desapartadas abrupta e perversamente de suas mães, às crianças negras 

restava incorporar-se ao trabalho que às suas respectivas mães era imposto (CIVELETTI, 

1991). Num ato de afeto e de preservação da vida dos seus filhos, as mulheres negras 

                                                           
41 A remuneração pelo cuidado dispensado às crianças atesta aquilo que tratamos no capitulo anterior à luz de 

Banditer (1985), naquilo que diz respeito sobre a maternidade não ser algo instintivo, biológico. Afinal, se assim 

fosse, muitas mulheres o faria apenas por vocação.  
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escravizadas amarravam eles às costas, como estratégia de conciliar o cuidado com seus filhos 

e o trabalho forçado.  

A assistência prestada à Infância durante os séculos XVIII e XIX é demarcado na 

literatura como a fase caritativa, cujas ações eram mobilizadas pela moral cristã, sem 

aspirações de mudança social (MARCILIO, 1998). Nesse contexto, as Santas Casas da 

Misericórdia, se constituíram como instâncias de assistência públicas às crianças 

abandonadas. 

[...] as Misericórdias foram instituições fundamentais como instâncias de garantia do 

sistema de assistência pública, instrumentos moralizadores das comunidades, 

núcleos de poder local e, portanto, estruturas homogeneizadoras de um império 

espacialmente descontínuo e com especificidades tão diversas como as que se 

refletem nos modelos institucionais e administrativos adotados. (ABREU, 2002, p. 

591) 

 

A Igreja teve um papel preponderante ao incentivar o acolhimento das crianças 

abandonas, sempre argumentando a salvação futura como estratégia de adesão das famílias. 

Contudo, Marcilio (1998) argumenta que não apenas imperava o viés religioso no 

acolhimento dessas crianças no seio familiar, mas também o econômico, na medida em que:  

Em uma sociedade escravista (não-assalariada), os expostos incorporados a uma 

família poderiam representar um complemento ideal de mão-de-obra gratuita. Por 

isso, criar um exposto poderia trazer vantagens econômicas; apenas com o ônus da 

criação - que, em alguns casos, recebia ajuda pecuniária da Câmara local ou da Roda 

dos Expostos - o "criador" ou uma a ama-de-leite teriam mão-de-obra suplementar, e 

gratuita, mais eficiente do que a do escravo, porque livre e ligada a laços de 

fidelidade, de afeição e de reconhecimento. (MARCILIO, 1998, p. 137)  

 

A essa modalidade de assistência às crianças abandonadas, nominadas filhos de 

criação42 quando criadas por uma família, Marcílio (1998) coloca-a no âmbito da assistência 

informal, facultada à sociedade, em que pese reconhecer a grande apelação moral cristã. Já a 

assistência formal considerada pela mencionada autora era aquela prestada, ou que pelo 

menos deveria ser prestada, pelas Câmaras Municipais.  

Sobre a atuação das Câmaras Municipais perante as crianças “desvalidas43” da época, 

Marcílio (1998) expõe que era ínfima, apontando que no caso da Bahia, por exemplo, “[...] em 

                                                           
42 Crianças deixadas na Roda dos Expostos que eram tomadas por pessoas que manifestavam o interesse em lhes 

perfilhar ou “adotar” e lhes criavam em sua família. (Marcilio, 1998).  
43 De acordo com a literatura consultada essa era mais uma forma de como eram chamadas as crianças pobres e 

que careciam da intervenção do Estado e da Igreja à época. 
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136 anos a Câmara só manteve perto de 50 enjeitados” (MARCILIO, 1998, p.140). Apenas 

aqueles que não eram acolhidos por uma família, e nas cidades em que não tinha Roda dos 

Expostos, eram encaminhados à Câmara a fim de que identificasse uma criadeira que 

receberia um valor para prestação do serviço de criar a criança. Isto aponta, pois, que desde a 

formação do Brasil, o Estado partilhou a incumbência de assistência a crianças com a 

sociedade civil. O que subsiste até hoje, embora reconheça-se o indiscutível avanço que se 

desenrolou ao longo do século XX naquilo em que diz respeito as obrigações do Estado. 

A noção de adolescente, por sua vez, nem existia à época comentada44. A 

necessidade de proteção a crianças ocorria até os sete anos, quando regressavam à Casa da 

Roda, e de lá eram encaminhadas para instituições de educação, ou eram escravizadas por sua 

família de criação ou retornavam para os senhores de sua genitora.   

No período mencionado os meninos e meninas eram vistos como adultos a partir dos 

doze anos de idade, isto tanto do ponto de vista da aptidão para o trabalho quanto do ponto de 

vista da sexualidade (CIVILETTI, 1991). Com relação a esse último aspecto, Sônia 

Giacomini (1988) traz à tona o olhar de rivalidade estabelecido pelas sinhás com relação as 

adolescentes negras escravizadas, na medida em que: 

O desenvolvimento físico da escrava adolescente marca a passagem da escrava 

“animal de estimação” para escrava “objeto sexual”, com suas inevitáveis 

consequências na relação senhora-escrava. A ideologia corrente que associa a negra 

ao prazer sexual do branco, identificando em seu corpo o agente do estupro 

institucionalizado, fez recair também sobre a escrava, como se não bastasse a 

objetificação sexual, inconfessáveis sentimentos de inveja das senhoras. As 

mutilações, extirpações, deformações e outras atrocidades praticadas por senhoras 

no corpo das negras, das quais abundam exemplos na literatura da época, 

privilegiaram, não por acaso, as regiões corporais comumente identificadas a seu 

poder de sedução: nádegas, dentes, orelhas, faces, etc. (GIACOMINI, 1988, p.79). 

 

Percebe-se com isso que os processos de violências e violações a que eram expostas 

as mulheres negras começava muito cedo, ainda na infância e adolescência, ao passo em que a 

forma em que as adolescentes brancas eram vistas pela sociedade, se diferiam da imagem das 

adolescentes negras. Tratava-se, portanto, de um processo retroalimentado pelo sistema 

escravocrata e patriarcal, que não perdoava sequer as pessoas em condição de 

                                                           
44 O reconhecimento da adolescência como período intermediário entre a infância e adultez decorre de uma 

construção social recente no Brasil, a partir da Doutrina de Proteção Integral na década de 1990. O contexto 

social, político e econômico ao longo da história do Brasil trataram de evidenciar sobre a necessidade de tutela 

da família e do Estado por um período mais longo, para que o futuro adulto se estabelecesse definitivamente na 

vida social.  
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desenvolvimento, visto que crianças e, especialmente, adolescentes negros eram vistos e 

vistas como naturalmente maliciosos. 

Ocorre, no entanto, que mesmo passados mais de trezentos anos do processo formal 

de Abolição da Escravatura ainda percebe-se o quanto que o ideário depreciativo com relação 

à população negra permanece vivo e incidindo sobre a vida de meninas e meninos negros. Os 

rostos que vemos nas unidades de acolhimento institucional de Salvador, por exemplo, são 

rostos negros. E numa disposição, mínima que seja, de ouvir sobre as trajetórias das famílias 

de onde tais crianças vieram, notaremos o quanto de colonialismo ainda há entre nós, ditando 

lugares e determinando experiências [negativas] em nascer negro ou negra. 

4.2. CRIANÇAS E ADOLESCENTES NEGROS NO PÓS “ABOLIÇÃO” DA 

ESCRAVATURA 

 

Na historiografia da escravidão no Brasil quase não se vê o cotidiano das crianças 

negras, “em geral, aparecem apenas como vestígios, invisíveis e ocultas” (ABRAMOWICZ 

et.al., 2011, p. 264). Essa constatação informa sobre uma dupla invisibilização: do ser criança 

e negra.  

A abolição legal da escravatura não foi acompanhada de ações estatais que 

possibilitassem condições de vida digna aos homens e mulheres libertos. A população negra 

sempre foi lançada à própria sorte, sem moradia, trabalho e acesso à educação. Nem mesmo a 

Lei do Ventre Livre datada de 1871, a qual assegurava a liberdade a todos os negros nascidos 

após a data de sua promulgação, foi seguida de condições efetivas de sobrevivência e efetiva 

proteção para seu desenvolvimento seguro e saudável. 

A Lei do Ventre Livre, na prática, se mostrou de logo ineficaz e ambígua para as 

crianças negras, considerando que “[...] os senhores ainda mantinham o poder sobre essas 

crianças, na medida em que eram responsáveis por sua criação até os oito anos de idade. Essa 

determinação fazia com que os mesmos optassem por libertá-los ou não até os 21 anos de 

idade” (PELLEGRINI, 2014, p.26). Ou seja, muito embora os negros nascidos a partir de 

1871 desfrutassem do status formal de liberto, permaneciam, na prática, escravizados.  

Na passagem do século XIX para o século XX, no processo de consolidação do 

Brasil como República e na expectativa de construção de uma Nação referenciada no padrão 

europeu, uma série de medidas de enquadramento da população mais pobre do país foi 
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demandada. O discurso e aspirações da elite, especificamente de juristas e higienistas, naquilo 

que correspondia ao futuro do país, dizia respeito especificamente a cuidar e educar as 

crianças pobres à luz dos valores morais da elite da época (RIZZINI, 2008). Para Pellegrini 

(2014, p. 27), nessa fase é inaugurada “[...] a concepção de que é dever do Estado garantir a 

ordem e a moral sociais através da educação e da moralização dessas famílias [...]”. [grifos 

nossos] 

Del Priore (2012, p. 247) demarca, acerca das crianças e adolescentes negros, que no 

início do século XX “[...] com a explosão do crescimento urbano em cidades como São Paulo, 

esses jovens dejetos do que fora o fim do escravismo encheram as ruas. Passaram a ser 

denominados 'vagabundos' ”. De acordo com Rizzini (2011), uma série de fatores eram 

considerados como produtores de criminosos, dentre eles a “raça” e “tendências hereditárias”, 

evidenciando, assim, o forte teor racista sobre a visão da infância de meninos e meninas 

negras e pobres desamparados pelo Estado, tal como sua família.  

O país vivia uma verdadeira encruzilhada. Estava em jogo a concretização de seu 

projeto civilizatório- tomaria finalmente o rumo de uma nação culta, civilizada. 

Como conceber uma nação com aquele povo que ali estava- com sua conhecida 

indolência, debilidade física e moral, ignorância e promiscuidade? (RIZZINI, 2011, 

p. 123) 

 

A marginalização da criança e adolescente pobre, e negro, se institucionaliza e se 

evidencia inequivocamente quando se concebe a esses a denominação de “menor” e 

estabelece-se qual o perfil de crianças e adolescentes deveria ser alvo das ações reformadoras 

estatais. Enquanto que as demais permanecem sendo a grande promessa para o futuro da 

nação, os “menores” careciam de ser moldados e mantidos sob vigilância. Isto, decerto, teve 

rebatimentos no gozo de direitos de cidadania para a população infanto-juvenil, na medida em 

que 

[..] Tal opção implicou dicotomização da infância: de um lado, a criança mantida 

sob cuidados da família, para a qual estava reservada a cidadania; e do outro, o 

menor, mantido sob a tutela vigilante do Estado, objeto de leis, medidas 

filantrópicas, educativas/repressivas e programas assistenciais, e para o qual, poder-

se-ia dizer com Jose Murilo de Carvalho, estava reservada a “estadania”. (RIZZINI, 

2011, p.29) 

 

As crianças e adolescentes que vivenciavam situação de vulnerabilidade 

encontravam na rua mecanismos de sobrevivência a partir do cometimento de pequenos furtos 

e da mendicância. Contudo, evidentemente, que isso passou a incomodar uma parcela da 

sociedade e a resposta dada pelo Estado foi a institucionalização.  
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O recolhimento de crianças às instituições de reclusão foi o principal instrumento de 

assistência à infância no país. Após a segunda metade do século XX, o modelo de 

internato cai em desuso para os filhos dos ricos, a ponto de praticamente ser 

inexistente no Brasil há vários anos. Essa modalidade de educação, na qual o 

indivíduo é gerido no tempo e no espaço pelas normas institucionais, sob relações de 

poder totalmente desiguais, é mantida para os pobres até a atualidade. (RIZZINI e 

RIZZINI, 2004, p. 22) 

 

Esse novo modelo de assistência à infância surgiu como resposta às pressões por 

ações que dessem conta dos candidatos à criminalidade, a partir da instituição do primeiro 

Código de Menores em 1927. Travestido na ideia de que a educação pareceu à época a 

alternativa mais acertada para lidar com a situação “do menor abandonado ou delinquente” 

em suposto detrimento da lógica punitivista. Para Rizzni (2011) o Código de Menores 

estabeleceu a cultura da institucionalização que perdura até hoje, especialmente para crianças 

e adolescentes negros, vez que seguem engrossando as filas das unidades de acolhimento no 

Brasil e do cadastro de adoção, vez que em muitos casos esse é o desdobramento dos 

processos de afastamento do lar de origem.  

Demandas relacionadas a crianças e adolescentes em vulnerabilidade eram tratadas 

pelo “Juizado de Menor” trazido pelo mencionado Código, na medida em que estabelecia em 

seu artigo 1º que “O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver 

menos de 18 annos de idade, será submettido pela autoridade competente ás medidas de 

assistência e protecção contidas neste Código.” (BRASIL, 1927). 

Para Faleiros45 (2011) o primeiro código de menores se apresentou ambíguo, pois em 

que pese a situação da infância e adolescência permanecer sendo tratada sob viés repressivo, 

de outro lado representava um marco legal da responsabilidade do Estado perante a tais 

sujeitos. 

Se é bem verdade que, na orientação prevaleceb, a questão da política para a criança 

se coloque como problema do menor, com dois encaminhamentos, o abrigo e a 

disciplina, a assistência e a repressão, há emergência de novas obrigações do Estado 

em cuidar da infância pobre com educação, formação profissional, encaminhamento 

e pessoal competente. (FALEIROS, 2011, p.48) 

 

                                                           
45 Mesmo reconhecendo que o autor não acumula produções que tragam contribuições considerando a categoria 

“raça” em suas análises, avaliamos ser relevante o trecho citado, haja vista que nos despertou para uma reflexão 

crítica, da qual trataremos mais na frente. O autor chama atenção para o fato de que o Código de Menores, apesar 

de equivocado, assegurava que cabia ao Estado à assistência às crianças pobres. Atualmente sob a égide do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, indagamos do quanto das concepções discriminatórias do Código de 

Menores ainda se fazem presentes na assistência do Estado a crianças e adolescentes negros. 
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Basicamente a assistência prescrita no Código de Menores de 1927 se tratava da 

internação de crianças e adolescentes em asilos ou orfanatos, sob perspectiva de prevenção à 

criminalidade, onde aprendiam uma profissão. Tais instituições também tinham caráter 

reformista moralizador para aqueles (as) que já haviam delinquido.   

O Código de 1927 foi um nítido instrumento jurídico de cerceamento da liberdade 

infanto- juvenil, ao passo que a proposta de intervenção na realidade das crianças e 

adolescentes empobrecidos, e negros, diga-se de passagem, era o isolamento por meio do 

“internamento” nos chamados reformatórios46. Muito embora o Código em comento tenha 

trazido inovações do trato do Estado para com a infância, na medida em que, por exemplo, 

elevou a maioridade penal para 18 anos e “abolia” a ideia de punição do “menor infrator” na 

mesma medida que o adulto que cometeu crime, não se pode perder de vista que foi uma 

ferramenta funcional à política higienista47 da época. 

Em que pese na literatura consultada a questão da classe ser posta sem tratar com o 

devido aprofundamento da questão de raça, nos parece, diante de toda denuncia histórica 

acerca do tratamento dado a crianças e adolescentes brasileiros, que a infância que carecia de 

ser vigiada e institucionalizada era a infância pobre e negra, vez que não se deve perder de 

vista “[...] a presença de um ideal eugênico” (PELLEGRINI, 2014, p. 29) perfeito à 

expectativa da construção do Estado- Nação que a elite nutria. 

Considerando Del Priore (2012), a dinâmica de assistência à infância trazida pelo 

Código de menores se assemelhava aos institutos para onde eram encaminhadas as crianças 

negras quando do início da vigência da Lei do Ventre Livre: “as crianças negras aprendiam 

leitura, escrita, aritmética, mas aprendiam, sobretudo, o trabalho manual capaz de reproduzir, 

por si só, a desigualdade social na qual estavam mergulhadas.” (DEL PRIORE, 2012, p.237). 

Depreende-se desse fragmento que a raiz do trabalho infantil, considerado atualmente como 

grave violação do Direito Humano de crianças e adolescentes, atravessa séculos e hoje pode 

ensejar, dependendo da situação, inclusive na aplicação da medida protetiva na modalidade do 

acolhimento institucional, mas outrora foi uma realidade fomentada pelo próprio Estado na 

perspectiva da dignificação do homem de bem.  

                                                           
46 Instituições criadas pelo governo brasileiro com o fito de “reformar” o caráter da criança ou adolescente que 

estivesse em situação de abandono, vadiagem ou cometido algum ato análogo a crime.  
47 Refere-se nesse trecho a ações adotadas pelo Estado para tirar da cena e da agenda pública problemas sociais 

complexos e que incomodam, especialmente, as elites. Medidas higienistas em verdade só escondem os 

problemas, empurram “a poeira para debaixo do tapete”. 
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Muito embora esteja-se tratando de uma sociedade pós-colonial, nota-se o quanto de 

colonialismo ainda persistia na mentalidade da época, ao passo em que se observa no artigo 

202 do Código de 1927 ofícios a serem aprendido pelas meninas: Costura e trabalhos de 

agulha; Lavagem de roupa; Engomagem; Cozinha; Manufatura de chapéus; Jardinagem, 

horticultura, pomicultura e criação de aves.  

Resta evidente que a ideia sempre foi continuar empurrando as meninas negras, as 

quais mais tarde seriam mulheres, para as atividades da casa e cuidado com terceiros e o 

trabalho do campo, ofícios que não possibilitavam reais condições de oportunidades de uma 

vida verdadeiramente digna: “Os asilos e instituições reforçaram a formação de crianças para 

o trabalho subalterno, seja de doméstica para as meninas, seja de mão -de-obra 

semiqualificada para os meninos. ” (FALEIROS,2011, p. 88). Tais instituições exerciam 

ainda um elevado controle sobre a sexualidade das meninas.  

Até meados do século XX, os asilos femininos manterão o regime claustral, que 

dificultava enormemente o contato das internas com o mundo exterior. O controle 

sobre a sexualidade feminina foi intensamente exercido nos asilos de meninas, 

inclusive no século XX, quando foram criados os órgãos nacionais de assistência, 

como o Serviço de Assistência a Menores (SAM), em 1941, e a Fundação Nacional 

de Bem-Estar do Menor (FUNABEM), em 1964. (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 27). 

 

A sociedade pós- escravocrata anos após anos tentava se firmar e mudanças no 

campo político e econômico foram inevitáveis nesse percurso. A Era Vargas (1930-1945), por 

exemplo, significou um relevante, embora contraditório, momento para a assistência a 

crianças na medida em que, segundo Pellegrini (2014, p. 29-30): 

 

“[...] no início da década de 40 do século XX, inaugurou-se uma política mais nítida 

de proteção e assistência à infância, com o surgimento de órgãos federais 

especializados nesse atendimento [...]. Um exemplo desses órgãos é o Serviço de 

Assistência ao Menor (SAM), criado em 1941, no Distrito Federal, com a finalidade 

de organizar os serviços de Assistência, retirando parte das atribuições que se 

concentravam nos Juizados. Esse órgão contratava instituições para a execução do 

atendimento, iniciando a parceria público- privada, tão presente até os nossos dias, 

na atenção à infância. Com o tempo, na década de 50, o SAM adquiriu uma imagem 

muito negativa junto à população e passou a representar mais um perigo às crianças 

do que uma medida de proteção. 

 

O Serviço de Assistência ao Menor (SAM), instalado na época da ditadura varguista, 

passou a ser avaliado negativamente não apenas pela sociedade civil, mas por parte de atores 
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governamentais também visto que “[...] Alguns juízes passam a condenar o SAM como 

fábrica de delinquentes, escolas de crime, lugares inadequados.” (FALEIROS, 2011, p. 61). A 

impressa igualmente colaborou para o declínio do SAM, haja vista que colaborou na 

construção da imagem do Serviço como espaço que formava bandidos perigosos, ainda que 

denunciasse os abusos contra os “internados” (RIZZINI e RIZZINI, 2004). À época até o 

STF- Supremo Tribunal Federal- dirigiu carta ao presidente Juscelino Kubitschek expondo 

que considerava o SAM uma estratégia falida e apontando como sugestão àquele serviço a 

criação da FUNABEM- Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FALEIROS, 2011). 

Com a decadência do SAM, já por volta da segunda metade do século XX, e sob a 

atmosfera da Ditadura Militar de 1964, foram criadas as FEBEM- Fundação Estadual do 

Bem-Estar do Menor, as quais deveriam executar as diretrizes instituídas pela FUNABEM- 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, alinhadas igualmente à política de Segurança 

Nacional. O objetivo das FEBEMs era receber os “menores abandonados” e os “infratores”, 

onde se podia notar que “[...] Os rostos de crianças negras são os mais frequentes nas imagens 

mostradas sobre a FEBEM.” (DEL PRIORE, 2012, p. 238). 

Em uma pesquisa desenvolvida pela FEBEM entre 14/03/2006 a 13/04/200648, 

considerando o universo de internos49 no estado de São Paulo, verificou-se que um total de 

67% eram negros, isto relevando pretos (as) e pardos (as), em detrimento de 31% de brancos.  

A fim de demonstrar os marcadores sociais que incidem historicamente sobre essa 

realidade, trazemos que a pesquisa apontada ainda apontou que do público da instituição 51% 

moravam apenas com mãe e 24% não moravam com a genitora porque já era falecida. No que 

dizia respeito à profissão dos pais, a FEBEM apontou que 57% das mães do público da 

Fundação eram classificadas como “Trabalhadores não qualificados”, segundo a Classificação 

Brasileira de Ocupação (CBO),e apenas 27% trabalhavam de carteira assinada. Nota-se, 

portanto, forte demarcação de aspectos concernentes à raça, gênero e classe enquanto 

determinantes que informam sobre as vulnerabilidades das famílias do público da FEBEM. 

Embora nos anos seguintes a legislação acerca da assistência à infância tenha 

avançado, ainda era bastante presente o cariz punitivista e de criminalização da pobreza. As 

condições de vida das famílias pobres e negras saltavam aos olhos. A falta do apoio concreto 

                                                           
48 A pesquisa foi acessada pelo link:<https://criancaeconsumo.org.br/wp-

content/uploads/2014/02/Pesquisa_Internos.pdf>, em 08 de junho de 2022. 
49 Forma como eram chamados os adolescentes “acolhidos” na Fundação.  

https://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/Pesquisa_Internos.pdf
https://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/Pesquisa_Internos.pdf
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do Estado na promoção dos direitos das crianças e adolescentes, obrigavam a estes a buscar 

por conta própria mecanismos de sobrevivência. 

No Brasil, o problema de crianças sobrevivendo nas ruas ganhou ampla visibilidade 

nos últimos 20 anos, atrelado a fatores como a situação de pobreza das famílias e a 

falta de alternativas para melhorar suas condições de vida. Este quadro acaba por 

reproduzir a situação de desamparo das famílias, levando a que todos os membros 

tenham que buscar quaisquer meios de subsistência, inclusive as crianças. O que se 

constata é que aqueles que conseguem mais recursos são os que se envolvem em 

atividades ilegais, como o tráfico de drogas e outras formas de infração penal, 

mesmo sabendo que terão vida curta. Os que se mantêm fora deste circuito não 

conseguem sair do ciclo de miséria e têm seus filhos na mesma situação de pobreza 

que suas famílias. De acordo com depoimentos de crianças e adolescentes nestas 

circunstâncias, as trajetórias de vida são caracterizadas por intensa mobilidade da 

casa para as ruas e por diversos tipos de instituições, entre elas: entidades de 

triagem, abrigos, casas de acolhida, clínicas de desintoxicação (drogas) e instituições 

de privação de liberdade31. (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 74) 

 

Em 1979 foi instituído um novo Código de Menores, por meio da Lei 6.697 de 1979, 

que do ponto de vista ideológico pouco destoou do modelo de assistência do Código de 1927, 

inclusive no que dizia respeito às famílias dos chamados “menores”. De acordo com Rizzini e 

Rizzini (2004), ambos os Códigos de Menores traziam a perspectiva de que as famílias pobres 

eram incapazes de educar seus filhos.  

O Código de 1979 estabeleceu a categoria de “menor em situação irregular”, 

definindo em seu artigo 2º que “considera-se em situação irregular do menor” aqueles em 

“privação de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória”, 

reforçando a ideia de que as famílias das classes populares careciam da intervenção do Estado 

por suas condições precárias de vida. Ou seja, a “irregularidade” era ser pobre. 

Conforme Faleiros (2011), a situação irregular cunhada pelo Código de Menores de 

1979 ficava reduzida “[...] à ação dos pais ou do próprio menor, fazendo-se da vítima um réu 

e tornando a questão ainda mais jurídica e assistencial, dando-se ao juiz o poder de decidir 

sobre o que seja melhor para o menor: assistência, proteção ou vigilância.” (FALEIROS, 

2011, p. 70). 

Notadamente o Código de menores em comento diz respeito diretamente a crianças e 

adolescentes pobres sob um olhar completamente fragmentado e fatalista, a partir de uma 

leitura deslocada da totalidade social. 

A ideia de “menor em situação irregular” do código de 1979 permaneceu a apontar 

muito mais para a criminalização de crianças e adolescentes pobres em detrimento da defesa e 
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promoção dos direitos fundamentais desse público, na medida em que crianças e adolescentes 

que cometessem ato infracional acabavam por serem encaminhadas a instituições como a 

FUNABEM e FEBEMs.  

A FUNABEM, tal como o SAM, tinha notoriamente uma dinâmica de verdadeiros 

reformatórios, inclusive fortemente marcado pelo enclausaremento do público do serviço.  

Semelhantemente como ocorreu com o SAM, a FUNABEM foi avaliada como mais uma 

inexitosa e equivocada investida do Estado brasileiro na assistência à infância e adolescência 

brasileira. Dessa vez as críticas vieram pela própria equipe, que considerou o método de 

assistência ineficaz ao que se pretendia, na medida em que isolava “os menores” da 

convivência social não permitindo, assim, o desenvolvimento de habilidades comportamentais 

consideradas imprescindíveis para o convívio social.  

Nota-se, portanto, que as estratégias do Estado brasileiro de “assistência” a crianças e 

adolescentes negros foram, desde o Brasil colônia à República, notadamente marcada pela 

criminalização, repressão e punição das camadas populares, baseada inclusive num ideário 

eugenista50, uma vez que a delinquência, por exemplo, era tida como uma questão biológica. 

A preocupação não era em proteger crianças e adolescentes, mas circundava em prol da 

necessidade de criar mecanismos para zelar por valores morais e preservar “bons costumes”, 

para a construção do Estado- Nação forte e sólido barganhado, especialmente, pela elite 

brasileira.  

 Somente na década de 80 do século XX, época marcada por profundas 

transformações sociais e políticas com o declínio da Ditadura militar e o fortalecimento dos 

movimentos sociais, pairaram sob o Brasil ares democráticos. Nesse contexto a prática de 

institucionalização de crianças e adolescentes passou a ser mais visivelmente questionada do 

ponto de vista da sua ineficácia (RIZZINI e RIZZINI, 2004; FALEIROS, 2011), haja vista 

que “ [...] tomava corpo a compreensão de que o foco deveria recair sobre as causas 

estruturais ligadas às raízes históricas do processo de desenvolvimento político- -econômico 

                                                           
50 O processo eugenista diz respeito à defesa da existência de raças bilogicamente denegeradas. O termo 

“eugenia” significa “bem nascido” e foi criado pelo matemático Francis Galton no final do século XIX. A 

proposta eugenista se afirmou no Brasil por volta do século XX, tendo como principais defensores dessa ideia a 

classe médica, a exemplo de Nina Rodrigues. A eugenia amparava-se em teses racialistas e parecia uma solução 

para os países misceginados, na medida em que propunha evitar a reprodução de pessoas “biologicamente 

degeneradas” por meio do controle das relações afetivas e sexuais daqueles considerados de “raças inferiores”, a 

exemplo da população negra. (SCHWARCZ, 1993). 
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do país, tais como a má distribuição de renda e a desigualdade social. ” (RIZZINI e RIZZINI, 

2004, p. 47).   

Portanto, apenas a partir desse novo contexto houve possibilidades de fissuras 

significativas, do ponto de vista legal e ideológico, com a herança autoritária e discriminatória 

em diversos segmentos da sociedade, dentre eles com relação ao olhar sobre a infância e 

adolescência empobrecida [e negra]. Contudo, sabe-se que muito do ranço autoritário e racista 

ainda permanece imperando e retroalimentando iniquidades de raça, gênero e classe no 

âmbito da infância brasileira.  

 

4.3. O ECA E A DESIGUALDADE RACIAL: permanências e descontinuidades 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tem seu nascedouro numa conjuntura 

social e política de notória efervescência, haja vista os estremecimentos do regime ditatorial 

no Brasil ao longo da década de 1980. O processo de construção do ECA, diz respeito ainda 

sobre a dinâmica das relações internacionais que se moldavam para dar sustentação ao modelo 

de acumulação flexível do capital que se estabelecia à época rumo ao neoliberalismo (SILVA, 

2005). 

O declínio do regime militar foi fortemente marcado pelo enfrentamento dos vários 

segmentos progressistas da sociedade pela retomada democrática no país, dentre os quais os 

movimentos sociais tiveram um papel significativo de resistência àquele modelo de governo. 

Além disso, a lógica empreendida pela Ditadura Militar já não dava conta de responder à 

realidade que se impunha nas ruas e vielas, pois as desigualdades sociais se sobressaltava 

frente a um contexto marcado pela concentração de renda, sendo impossível ser contida 

mesmo pelo regime declaradamente repressivo da época.  

Nesse contexto, Silva (2005, p.36) pontua de forma precisa que “[...] o ECA nasceu 

em resposta ao esgotamento histórico- jurídico e social do Código de Menores de 1979” e, 

portanto, não se constituiu como “[...] uma dádiva do Estado, mas uma vitória da sociedade 

civil, das lutas sociais e reflete ganhos fundamentais que os movimentos sociais têm sabido 

construir”. Ou seja, o que se construiu em termos de direitos da criança e do adolescente com 

a institucionalização do ECA não foi concessão do Estado, mas fruto de mobilização de 

diversas frentes da sociedade civil.  
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Até aquela época as políticas implementadas para a infância e adolescência não 

tinham dado conta de abafar a realidade de miserabilidade das crianças e adolescentes, de 

maneira especial os negros, que encontrava nas ruas formas de sobrevivência, mesmo que 

precárias. Como já exposto, a FUNABEM, tal como o próprio Código de Menores e todas as 

investidas anteriores do Estado, já era um modelo de assistência considerado ineficaz e 

ineficiente (VOGEL, 2011).  

Conforme Vogel (2011), os ares de declínio do regime ditatorial dos primeiros 

quatros anos da década de 80 possibilitou uma abertura para o compartilhamento de práticas 

exitosas no atendimento a crianças e adolescentes que viviam em comunidades empobrecidas. 

Essa dinâmica de intercâmbio de experiências culminou na formação de uma “[...] rede de 

lideranças, com abrangência nacional e concepções compartilhadas.” (VOGEL, 2011, p. 309), 

que mais tarde, já em 1985, foi corporificado no Movimento Nacional dos Meninos e 

Meninas de Rua (MNMMR). Esse Movimento foi formado por educadores, agentes da 

pastoral do Menor, lideranças comunitárias, educadores e por crianças e adolescentes que 

encontraram na rua um lugar de sobrevivência. 

A contundência dos debates levantados pelo MNMMR nos espaços de discussão, isto 

é, Seminários e Congressos, “[...] conseguiu transformar em preceito constitucional as 

concepções fundamentais da Convenção Internacional da Criança [...]” (VOGEL, 2011, p. 

310), qual seja, fundamentalmente, a vertente da “doutrina de proteção integral à criança e ao 

adolescente”, numa rejeição declarada à perspectiva de “menores em situação irregular”.  

Segundo Silva (2005, p. 42),  

O ECA foi a primeira lei brasileira e latino-americana que instituiu mudanças 

jurídicas descontínuas e significativas em relação ao Código de Menores, de modo a 

“eliminar” a perversidade do sistema antigarantista contido no paradigma da 

“situação irregular”, suprimindo as bases da PNBM, que estavam fundamentadas na 

ideologia da segurança nacional.  

 

O transcorrer da história rumo à efetivação da retomada democrática no Brasil 

consolidada a partir da Constituição Federal de 1988 demarcou no país um novo modelo de 

relação entre sociedade, família e Estado. Considerando que a Carta Magna de 88 reconhece e 

elenca direitos sociais e estabelece em seu artigo 226 que “A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado” e ainda em seu artigo 227 que crianças e adolescentes são 

públicos que devem desfrutar de absoluta prioridade na promoção e garantia dos seus direitos 
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fundamentais tendo-os resguardados e promovidos pela família, sociedade e Estado, demarca-

se o início de uma nova era ideológica e jurídica frente ao público e suas famílias.  

Dois anos mais tarde à promulgação da Constituição Federal, com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente instituído pela Lei Federal 8.069 em 1990, inaugurou-se mais 

especificamente mecanismos formais de real proteção à infância. O ECA, portanto, “revoga o 

Código de Menores de 1979 e a lei de criação da FUNABEM, trazendo detalhadamente os 

direitos da criança e do adolescente já em forma de diretrizes gerais para uma política nessa 

área” (FALEIROS, 2011, p. 81).   

O “rompimento” com a ótica da “situação irregular”, pelo menos do ponto de vista 

oficial, abriu espaço para concretização da perspectiva da proteção integral à criança e ao 

adolescente, a qual basilou todo os direitos prescritos no ECA. 

A base filosófica menorista prevista no Código de Menores de 1927 e 1979 se 

manteve quase que inalterada desde sua origem, por um longo período de 63 anos, 

até a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente que introduziu o paradigma 

da “proteção integral”. (SILVA, 2005, p. 35) 

 

A inovação trazida pela doutrina da proteção integral a crianças e adolescentes 

consiste na responsabilidade do Estado e da sociedade em tratar crianças e adolescentes, sem 

distinção de qualquer natureza, como cidadãos titulares de direitos e proteção. Na lógica da 

proteção integral, crianças e adolescentes passam a ser público absolutamente prioritário na 

execução de políticas públicas, conforme assegurado pelo artigo 4º do ECA.  

Um dos desdobramentos do Estatuto aqui mencionado, que especialmente nos 

interessa, foi a distinção muito bem balizada de instituições protetivas e punitivas:  

[...] Foram instituídas mudanças na lei em relação à questão da internação, 

dependendo da natureza da medida aplicada: o abrigo, como uma medida de caráter 

provisório e excepcional de proteção para crianças em situações consideradas de 

risco pessoal e social; e a internação de adolescentes em instituições, como uma 

medida sócio-educativa de privação de liberdade. Em ambos os casos, a lei buscará 

prever mecanismos de garantia dos direitos da criança e do adolescente. (RIZZINI e 

RIZZINI, 2004, p. 48) 

 

Todavia, é imperativo pontuar que, apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente 

representar um importante marco legal na garantia de direitos de crianças e adolescentes, as 

relações sociais no Brasil permanecem sob a égide da estrutura racista, sexista e classista. Isto 

porque são perspectivas de hierarquização dos sujeitos que efetivamente substistem apesar da 
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dos processos de lutas de grupos politicamente minoritários para o reconhecimento dos seus 

direitos e o avanço formal da igualdade trazido pela Constituição Federal de 1988. A letra fria 

da lei não é suficiente para romper com o racismo, o sexismo e o classismo já tão cristalizados 

no ideário social e na prática das instituições.  

 Evidentemente que tais processos de exclusão refletem nos direcionamentos dos 

atendimentos das instituições, até mesmo aquelas de caráter eminentemente protetivo, tais 

como as unidades de acolhimento institucional, na medida em que:  

[...] uma conduta alicerçada em preconceitos, muitas intervenções profissionais no 

atendimento às famílias são realizadas, contribuindo para uma estigmatização das 

mesmas e corroborando para a manutenção de um senso comum que tende a atrelar 

pobreza à incapacidade protetiva, reduzindo a análise estritamente ao campo 

individual, sem problematizar [...] (LOIOLA e BERBERIAN, 2020, p. 164) 

 

Ressaltamos ainda que não se pode perder de vista que o Estatuto traz em seu texto 

um sujeito de direitos universal, onde as questões de raça, gênero e classe não são pautadas, 

percebe-se a lacuna que ainda hoje, 32 (trinta e dois) anos após sua aprovação, há na proteção 

e promoção dos Direitos Humanos de crianças e adolescentes negros que vivem nas periferias 

das grandes cidades, assediados o tempo inteiro pelo tráfico para serem “aviãozinho”51, 

quando não têm sua vida ceifada pela “bala perdida” que só em 2020 encontrou destino nos 

corpos de 12 (doze) crianças e adolescentes negros do Rio de Janeiro52. Tal como aconteceu 

também com Andrew (09 anos) e Micael (11 anos), em 2021 e 2020, respectivamente, na 

cidade de Salvador. Ambas as crianças foram vítimas da violência policial nas comunidades 

onde residiam53. 

A proteção integral trazida pelo ECA não se efetiva também na vida de muitas 

meninas e adolescentes negras que acabam sendo exploradas sexualmente em troca de 

materiais de higiene básica: sabonete, shampoo, creme de cabelo, absorvente e creme dental. 

Entendemos que esse tipo de violação é mais uma expressão das condições precárias de vida 

                                                           
51 O tráfico tem a dinâmica de recrutar crianças e adolescentes para fazerem o transporte de drogas ilícitas, na 

medida em que, em tese, não levantam suspeitas ou se ainda forem abordados pela policia não sofrem o mesmo 

enquadramento criminal que um adulto. Em troca “do serviço” o tráfico dão valores a tais crianças e 

adolescentes como forma de remunera-los. Vale dizer que essa realidade é considerada como trabalho infantil e 

está no rol de uma das piores formas de trabalho infantil previstas na Lista das Piores Formas de Traballho 

Infantil aprovada pelo Decreto Nº 6.481, de 12 de junho de 2008. 
52 Matéria disponível na íntegra: < https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/12/07/conheca-as-

historias-das-criancas-mortas-baleadas-no-rio-em-2020.ghtml>. Acesso em 12 jun. 2022. 
53 Noticia disponível em :< https://www.brasildefato.com.br/2022/03/19/maes-cobram-o-fim-do-exterminio-da-

infancia-e-da-juventude-negra-da-bahia>. Acesso em 12 jun. 2022. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/12/07/conheca-as-historias-das-criancas-mortas-baleadas-no-rio-em-2020.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/12/07/conheca-as-historias-das-criancas-mortas-baleadas-no-rio-em-2020.ghtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/19/maes-cobram-o-fim-do-exterminio-da-infancia-e-da-juventude-negra-da-bahia
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/19/maes-cobram-o-fim-do-exterminio-da-infancia-e-da-juventude-negra-da-bahia
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de muitas famílias negras, que acabam por não conseguir prover as necessidades materiais de 

seus membros que em razão disso acabam sendo alvo da exploração e violência sexual. 

Logo, crianças e adolescentes, e de sobremaneira os negros (as) e pobres, convivem 

com os reflexos diretos de inúmeros processos discriminatórios sobre suas vidas, uma vez que 

isso implica, por exemplo, em colocar unilateralmente na conta das suas famílias a 

inexistência de condições concretas delas atenderem suas necessidades mais básicas, isto é, 

alimentação, educação, acesso à saúde e proteção.  

Assim, consideramos que o racismo enquanto elemento estruturante da formação da 

sociedade brasileira é um relevante obstáculo para que crianças e adolescentes negros 

usufruam dos direitos previstos no ECA. Entendemos a necessidade de políticas públicas 

específicas para a população negra, inclusive voltadas à infância e adolescência, que dêem 

conta de enfrentar e combater o racismo estrutural. 

Muito embora seja inconteste o fato de que o ECA tenha inaugurado uma lógica de 

proteção que não apenas negou iniciativas punitivistas de assistência a infância e adolescência 

brasileira, mas que também previu iniciativas articuladas entre família, Estado e sociedade, 

para efetivação da proteção a esse público, evidentemente que não possui por si só potência 

revolucionária. Ao contrário, demanda a cooperação de um conjunto de forças políticas, 

sociais e econômicas para lhe dar materialidade. 

Quanto a isso, vejamos a lucidez e contundência com que Silva (2005, p. 46) pondera 

sobre o cariz revolucionário do ECA:  

 

É claro que o ECA se diferenciou da lei que o antecedeu, mas não rompeu 

visceralmente com os pressupostos do projeto de sociedade consolidado pelos 

Códigos de Menores brasileiros (1927 e 1979), que vêm desde o final do século 

XIX. Nesse sentido, procuramos desvelar o mito de que o ECA é um projeto 

revolucionário de sociedade, já que ele não propôs “rupturas” da sociedade em 

curso, e sim operou uma reforma que acompanhou as mudanças sociais. 

Desse modo, compreendemos que “[...] não é suficiente a criação de leis e 

normativas, se as mesmas não forem discutidas pela sociedade e compreendidas em sua 

profundidade e extensão.” (PELLEGRINI, 2014, p. 32) ”. Não há criação de legislação 

progressista que se sustente e se concretize em contextos em que vige a exclusão, a 

intolerância, as ideologias acríticas à barbárie e o meio termo como contraponto ao 
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radicalismo necessário para a efetivação da garantia de direitos de determinados grupos, tais 

como os de crianças e adolescentes, especificamente aqueles que são negros e pobres. 

 

4.4. “FAMÍLIAS DESESTRUTURADAS E NEGLIGENTES”? REFLEXOS DO 

RACISMO, SEXISMO E CLASSISMO NA REALIDADE DO ACOLHIMENTO 

INSITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NEGROS 

 

Rizzini e Rizzini (2004) expõem em seu estudo que na fase menorista a história das 

famílias das crianças e adolescentes quase não aparecia nos documentos, impondo, assim, 

dificuldades para o levantamento preciso sobre a trajetória de tais famílias. As autoras 

consideram que “[...] o silêncio era a tônica predominante com relação à família [...]” (p.30).  

Somente com a “ [...] consolidação da assistência oficial, famílias e menores estarão 

exaustivamente inseridos nas práticas discursivas das instituições produtoras de saberes sobre 

essa população. ” (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 30). 

A criação de instrumentos de registros e de sistematização da assistência à infância 

ocorreram com a criação do SAM e se manteve igualmente necessário para a FUNABEM. O 

resultado desse processo de registro era divulgado por meio de revistas, relatórios e folhetos, 

na medida em que se tratavam de “[...] um enorme esforço de construção de saberes que 

tentam dar conta das causas da delinqüência e do abandono de crianças, dos comportamentos 

dos menores e das famílias, [...] e justificar ideologicamente a necessidade da intervenção 

junto a este grupo social. ” (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 30-31).  

A família passa a aparecer mais nos debates sobre o acolhimento institucional de 

crianças e adolescentes a partir de 1980 quando surge um novo paradigma para a intervenção 

estatal sobre o público, trazido especialmente pela Constituição Federal em 1988 e, 

posteriormente, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ambos os instrumentos legais 

dão centralidade à família. Isto é, convocam a família para prover proteção e cuidados a seus 

membros, especialmente quando se tratam de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com 

algum tipo de deficiência. 

Muito embora a Constituição em vigência exponha em seu artigo 226 que a família 

“tem especial proteção do Estado”, nota-se que as políticas públicas, a exemplo da Saúde e 

Assistência Social, vêm trazendo expressamente em sua redação a responsabilidade das 

famílias para a provisão objetiva e subjetiva das necessidades dos seus componentes, isto 
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sustentada na crença de que essa é uma estratégia eficiente e eficaz para o enfrentamento das 

desigualdades sociais e promoção da proteção aos sujeitos. 

Sob essa perspectiva, a família e o Estado estabelecem uma relação de “parceria” de 

tal modo em que o primeiro entra como coadjuvante no processo de promoção e viabilização 

dos direitos dos sujeitos considerando que “[...] o enfoque na família pode limitar-se à 

transmissão de conhecimentos, comportamentos e atitudes esperadas” (TEIXEIRA, 2015, p. 

214), e a família, por sua vez, assuma sozinha o ônus do cuidado e proteção.  

De acordo com Teixeira (2015), essa dinâmica se trata de uma tendência familista54 

nas políticas públicas e ainda reforça as disparidades de gênero e de classe, acrescentaríamos 

de raça também, uma vez que as obrigações do cuidado recaem fortemente sobre as 

mulheres55, as quais ficam impedidas de estabelecer uma rotina de trabalho ou de outros 

projetos que efetivamente deem conta de superar os contextos de vulnerabilidades em que as 

famílias demandantes de políticas públicas, via de regra, vivem.  

Interessa-nos aqui tratar mais especificamente sobre a Assistência Social, haja vista 

que o acolhimento institucional de crianças e adolescentes, fenômeno sobre o qual circundou 

todo nosso debate nesse capítulo, se situa como um serviço de proteção a esse público no 

âmbito da mencionada política pública. Vale trazer que ela- a Assistência Social- foi 

reconhecida como direito de cidadania da população e responsabilidade do Estado nos anos 

iniciais do século XXI. No entanto, percebe-se que “[...] em relação ao sistema de proteção 

social, é visível adoção do princípio da subsidiariedade da intervenção do Estado que, nunca 

exclusivamente estatal, e só aparece quando a família falha na proteção e cuidados.” 

(TEIXEIRA, 2015, p. 217).  

Em um estudo organizado por FÁVERO, VITALE e BAPTISTA (2008), acerca das 

famílias de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional na cidade de São 

Paulo entre 2007 e 2008, das quais apontaram que 57% das famílias eram negras (35% pardas 

e 22% pretas), identificou-se que: “[...] a inclusão das famílias em programas de assistência 

                                                           
54 Nas palavras de Teixeira (2015, p. 219): “Termo utilizado por Saraceno (1992) e Esping- Andersen (1999) 

para tratarem da orientação das políticas sociais que responsabilizam as famílias por grande parte da proteção 

social, considerando o princípio de que o Estado só deve intervir quando elas não conseguem resolver os 

problemas. A consequência é um subdesenvolvido sistema de serviços para as famílias.  

 
55 No caso da Política Pública de Assistência Social, por exemplo, de acordo com Costa (2017), as mulheres 

negras são as que mais buscam os serviços e são, em sua maioria, as beneficiarias de Programas de Transferência 

de Renda (93% são mulheres e 68% destas são negras). 
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social é mínima. Muitas comentaram que procuraram acessar os programas, mas não 

conseguiram se inserir. Os critérios de inclusão não ficam claros para as famílias.” 

(FÁVERO, VITALE e BAPTISTA, 2008, p.139). Em que pese o levantamento em comento 

tratar de uma realidade de mais de dez anos, a realidade atual não destoa disso56. 

Outrossim, o mesmo estudo aponta que o desemprego (13%) aparecia como a 

principal motivação de abrigamento de crianças e adolescente naquele período, seguido de 

negligência familiar (11%) e falta de moradia (10%), indicando que: 

O movimento que norteia a vivência social dessas famílias evidencia a necessidade 

de formalização e implementação de políticas públicas capazes de enfrentar, de fato, 

problemas de ordem inter e extrafamiliar, os quais interferem no crescimento e 

desenvolvimento das crianças e adolescentes partícipes desse contexto. ” (FÁVERO, 

VITALE e BAPTISTA, 2008, p.140). 

 

Muito embora o acolhimento institucional da infância e adolescência no Brasil surja 

como mecanismo de proteção, a história já demonstrou sobre o caráter contraditório dessa 

medida que por vezes aparece muito mais sob viés punitivo que protetivo. Nesse sentido, 

corroboramos com Barros (2018, p. 53) que “[...] o encarceramento e o acolhimento 

institucional de crianças e adolescentes são duas expressões da questão social que evidenciam 

o movimento de criminalização dos pobres e delegam à invisibilidade a vida dos sujeitos 

alvos de políticas que ainda punem mais do que garantem proteção social no judiciário”.  

À luz do “melhor interesse” da criança, por vezes o Estado comete arbitrariedades, 

tal como a aplicação da medida protetiva de acolhimento institucional em detrimento de uma 

série de outras medidas que poderiam ser adotadas para apoiar e fortalecer as famílias para 

que seus filhos se mantivessem na convivência familiar. 

Observa-se que sob o discurso do melhor interesse da criança cria-se uma falsa 

dualidade, uma disputa entre os direitos das crianças e dos adolescentes e os direitos 

de sus famílias, como se fossem antagônicos por si só. Um falso dilema que se 

adequa perfeitamente e uma sociabilidade capitalista, permeada por interesses e 

valores de classe dominante, num contexto em que a “família que deseja adotar” 

aparece como a “família ideal” e capaz de cuidar e “salvar” o destino e a vida de 

crianças e adolescentes institucionalizados (LOIOLA e BERBERIAN, 2020, p. 172)   

 

Entendemos que o “desvirtuamento” do acolhimento institucional ocorra também por 

falta de uma articulação de serviços em rede, haja vista que “O atendimento de crianças em 

                                                           
56 Ver levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça: “Diagnóstico sobre o Sistema Nacional de 

Adoção e Acolhimento” (2020). 
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instituições deve ser visto como parte de uma gama de serviços que pode ser oferecida a 

crianças e adolescentes em circunstâncias especiais. Ele não pode ser um fim em si, mas um 

recurso a ser utilizado quando necessário.” (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 79). Todavia, 

sabemos que ainda persiste nas políticas públicas brasileiras um cariz focalizador e 

desarticulado no atendimento das demandas da população. 

O caráter punitivista se revela ainda na crescente investida de colocação de crianças e 

adolescentes acolhidos em família substituta, e ainda os insistentes projetos de lei enviado ao 

Congresso propondo alterações no ECA naquilo que corresponde a encurtar o processo de 

destituição do poder familiar. Para Fávero (2020), projetos de leis desse teor têm como alvo as 

famílias empobrecidas, e acrescentamos as negras, como forma de sustentar e enfatizar a ideia 

de que são incapazes de criar e educar seus filhos.    

Sobrepomos que se trata de um processo que diz respeito particularmente à 

população negra na medida em que desde o princípio a categoria raça foi elegida como 

fundamental para a compreensão do debate proposto, sob risco inclusive, de não trazer à baila 

questões importantes e imprescindíveis para o alcance dos objetivos elencados neste estudo. 

Além disso, estudos informam a prevalência de crianças e adolescentes negros- pretos e 

pardos- quando o assunto é acolhimento institucional, afinal de contas já ficou demonstrado 

que não se trata de um procedimento deslocado da totalidade social, ileso à estrutura racista, 

classista e sexista.  

Em estudo publicado pelo IPEA (2004)57, acerca do Direito Familiar e Comunitário 

de Crianças e Adolescentes, foi identificado acerca do perfil do público infanto- juvenil em 

acolhimento institucional no Brasil que, naquela época, 48% eram pobres e 40% viviam em 

condições de miserabilidade.  Isto porque se tratavam de crianças e adolescentes oriundos de 

famílias “[...] cuja renda per capita não ultrapassa meio salário mínimo” (IPEA, 2004, p. 43). 

O mesmo estudo aponta que do ponto de vista da raça/etnia, são as crianças e adolescentes 

negros que ocupam as vagas do acolhimento institucional, perfazendo um total de 63% da 

população total em acolhimento.  

Semelhantemente aos dados encontrados pelo IPEA (2004), Fávero, Vitale e 

Baptitsta (2008), identificaram que em São Paulo entre 2007 e 2008, 57% das famílias 

                                                           
57 A publicação do IPEA baseou-se no Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes da Rede 

SAC/MDS. 
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envolvidas na pesquisa sobre a realidade do acolhimento institucional naquela cidade eram 

negras- 35% parda e 22% preta. Acerca da renda dessas famílias, o estudo em comento traz 

que a renda familiar mensal era de um a dois salários mínimos vigentes à época em 42% das 

famílias. Em 14% delas vivia-se com menos de um salário mínimo e 10% sequer tinham 

renda (FÁVERO, VITALE e BAPTISTA, 2008).  

Tais dados apontam, portanto, que: 

Crianças não deveriam ser institucionalizadas por serem pobres, mas ainda são. Esta 

é uma questão da esfera das políticas públicas. Há que se criar alternativas, 

respeitando-se as necessidades das crianças e seus direitos. Outras formas de 

cuidado às crianças precisam ser desenvolvidas. (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 78). 

 

Em um levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), publicado 

em 2020, a realidade não mudou muito, crianças e adolescentes negros continuam submetidas 

à lógica da institucionalização para fins protetivos. O levantamento apontou que 65% das 

crianças e adolescentes em acolhimento institucional são negros. A situação racial não muda 

quando se trata do processo de adoção: 56% das crianças e adolescentes acolhidos no Brasil 

que vivenciam essa realidade são negros. Na região Nordeste, são mais de 75%, sendo 68% 

pardas e 8% pretas (CNJ, 2020). 

Esses dados recentes nos despertam para uma reflexão crítica acerca do Estatuto da 

Criança e do Adolescente: o ECA realmente é um instrumento de garantias de direitos e 

proteção a crianças e adolescentes negros? Em que medida a prioridade absoluta trazida no 

ECA tem estado na agenda pública quando o assunto é a infância e juventude negra? 

Suspeitamos que, especialmente no que diz respeito ao direito de convivência familiar e 

comunitária, o ECA não tem sido capaz de isentar crianças e adolescentes negros de sofrerem 

diretamente, e desde a mais tenra idade, os reflexos do racismo estrutural. Seria messiânico 

demais acreditar que o Estatuto alcançaria a todas as pessoas de zero a dezoito anos de 

maneira uniforme, como se tais sujeitos fossem genéricos.  

Não carece de muito esforço para depreender que se crianças e adolescentes em 

acolhimento institucional os quais são em sua maioria negros, são, obviamente, filhos de 

mulheres negras. Assim, não podemos perder de vista que essa realidade de inviabilização do 

direito de crianças e adolescentes negros permanecerem junto as suas famílias também diz 

respeito à herança escravocrata de interdição da maternagem e exercício do afeto das 
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mulheres negras, à luz da concepção racista de que elas falham miseravelmente na missão de 

cuidar e educar os seus. 

A literatura (FÁVERO, 2007; FÁVERO, VITALE e BAPTISTA, 2008; BARROS, 

2018; LOIOLA e BERBERIAN, 2020) aponta que na realidade do acolhimento institucional 

são as mulheres58, as mães, que permanecem vinculadas às crianças e adolescentes, buscando 

os serviços e mobilizando esforços para o retorno dos seus filhos ao lar. Outro fator 

importante a ser destacado aqui sobre serem as mulheres as principais referências familiares 

das crianças e adolescentes em acolhimento institucional consiste na realidade de que muitos 

filhos sequer tiveram a paternidade reconhecida, logo, apenas sua mãe e sua avó materna 

figuram no registro de nascimento. Noutro “Levantamento nacional das crianças e 

adolescentes em serviço de acolhimento”, cuja produção foi organizada por Assis e Faria 

(2013), fora identificado que, em 2011 ano da conclusão da pesquisa, “O nome da mãe consta 

na certidão de nascimento de 94,4% das crianças e adolescentes e o do pai em apenas 61,1%, 

o que confirma a matrilinearidade na responsabilidade com os filhos, notadamente nas classes 

populares.”  (COSTANTINO, ASSIS e MESQUITA, 2013, p. 165-166) 

Num paralelo ao objetivo principal deste estudo, que foi o de analisar como as 

desigualdades de raça, gênero e classe impactam na necessidade do acolhimento institucional 

de crianças e adolescentes da cidade de Salvador/BA, vale destacar, com base na discussão e 

dados apresentados ao longo deste capítulo, que essas mães que seguem vinculadas e 

labutando pelo desligamento dos seus filhos, via de regra são mulheres negras, tais como as 

atendidas pela pesquisadora na Defensoria Pública da Bahia. Mulheres negras cuja história é 

notadamente marcada pelo racismo, sexismo e escassez de recursos, bem como pelo 

sentimento de desamparo, visto que às vezes não desfrutam de apoio familiar, comunitário e 

especialmente estatal para o desenvolvimento das condições favoráveis para a criação do ser 

que agora está sob sua total dependência. 

E para elucidar isso, trazemos um fragmento da história de vida de uma mulher, 

negra e não- participante dessa pesquisa, de que tivemos notícia por meio de relatórios 

sociais, ainda no tempo de atuação na Curadoria Especial da Defensoria Pública. 

Coincidentemente a filha mais velha (cinco anos) dela esteve acolhida na mesma unidade em 

que os filhos da participante desta pesquisa. Rememoramos essa situação por se tratar 

                                                           
58 As produções consultadas não trazem expressamente sobre a cor/raça dessas mulheres. Loiola e Berberian 

(2020), por exemplo, expõem que por mais que os dados permitam inferir que se tratam de mulheres negras, são 

dados que não vieram expressos nas informações processuais acessadas para a construção do estudo. 
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exatamente da realidade ora comentada: a situação exposta em relatório noticiava que uma 

criança de cinco anos estava acolhida há alguns dias por “negligência” e “abandono de 

incapaz” cometido por sua genitora. 

Se tratava de uma criança negra, filha de uma mulher negra, mãe solo e irmã de outra 

criança (dois anos), que havia sido acolhida na ocasião de um acidente com sua irmã mais 

nova, a qual não pode impedir que sua irmãzinha fosse queimada por uma vela que a mãe 

deixara velando o sono de ambas ao sair no início da noite para fazer um “bico” como 

garçonete. A mãe era sozinha, não tinha rede de apoio familiar por perto, do pai das crianças 

não se tinha notícia e a relação com a comunidade também não era fluída, pois além de ser 

uma área dominada pelo tráfico, havia se mudado para o bairro com as duas filhas há pouco 

tempo, considerando que lá o aluguel era mais barato.    

Notem dessa forma, que o que ainda se chamam de “famílias desestruturadas”, 

“incapazes” e “negligentes”, são em verdade famílias que experenciam a ausência do Estado 

na sua realidade, na medida em que têm precário ou nulo acesso a serviços, programas e 

benefícios das mais diversas políticas públicas, que possam efetivamente lhes apoiar no 

desafio de prover proteção a seus membros sofrendo menor impacto da estrutura social que é 

excludente e fundada no racismo e sexismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

5. CAPÍTULO IV: NARRATIVA E TRAJETÓRIA DA SHEILA, UMA MULHER 

NEGRA: UM OLHAR SOBRE VIVÊNCIAS E RELAÇÕES 
 

 

Nesse quarto e último capítulo será discorrido sobre os resultados da pesquisa, na 

expectativa de atender ao derradeiro objetivo específico que reside em visibilizar a história de 

vida de Sheila, uma mulher negra, cujos filhos e filhas passaram acolhimento institucional em 

Salvador/BA, a partir, obviamente, da sua trajetória de vida. 

Certamente vieram à tona experiências de violências e expressão de condições de vida 

atravessadas pelo racismo, sexismo e classismo, considerando o que a literatura já nos 

apontou até aqui. Acessar ou não serviços públicos e vislumbrar mobilidade social estão 

necessariamente vinculados a esses três marcadores sociais. Tais marcadores também 

informam sobre a população mais vulnerável e suscetível a violências e violações que 

culminam, por exemplo, no acolhimento institucional de crianças e adolescentes.  

Muito embora o serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes esteja 

demarcado na estrutura da Política de Assistência Social como estratégia de proteção social a 

esse público, toda a discussão levantada nesse estudo não nos permite silenciar ou deixar de 

informar sobre o fato de que são os filhos de mulheres negras e pobres que estão afastados da 

convivência familiar e isso não se trata de mera coincidência. Obviamente, que o debate aqui 

não é sobre desqualificar o serviço, a política pública, mas ir além e compreender o que está 

na raiz das questões que atravessam o público e as famílias que historicamente acabam 

vivenciando o afastamento de seus entes.  

Tratando-se de uma discussão contemporânea e que se apresenta como nova para o 

Serviço Social59 brasileiro, uma vez que parte-se aqui do entendimento de que a raça e o 

gênero são dimensões constitutivas do ser mãe negra e, portanto, imprescindíveis para 

compreender as experiências de Sheila.  

As análises foram à luz da perspectiva crítica considerando as experiências, 

conhecimentos de mundo da mulher negra participante60, cuja história de vida embora muito 

                                                           
59 Nesse sentido se torna necessário aprofundar tais questões para que possamos abrir um diálogo, reafirmar as 

defesas e garantir a requalificação da atuação profissional junto às políticas e seus usuários, isto é, as famílias. 

Visando “[...] construir um campo estruturado de conhecimento, que permita sustentar o exercício profissional 

dos assistentes sociais com famílias numa lógica protetiva e que, de fato, possa materializar o projeto ético 

político do Serviço Social” (MIOTO, 2010, p. 175). (MIOTO, R. C.; CAMPOS, M. S.; CARLOTO, C. M. 

(Orgs.), 2015, p. 162). 

 
60 Considerar a trajetória de vida de Sheila a partir do seu olhar é a prática da sociologia das ausências e 

emergências (SANTOS, 2002).  O processo metodológico da sociologia das ausências pode ser percebido na 

medida em que se trouxe à tona experiências e modos de ver e estar no mundo comumente invisibilizados pelos 

modelos eurocentrados de construir conhecimento e até de validar as experiências. A sociologia das emergências 
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singular, dá conta de também expressar vivências comuns a uma coletividade. Para evidenciar 

isso, traremos a trajetória de vida da participante em meio a dados que retratam que a história 

de vida dela informa sobre a história de vida de milhares de meninas, adolescentes e mulheres 

negras espalhadas pelo Brasil.  

Logo, após analisarmos criticamente o movimento histórico que incide na história das 

mulheres negras no Brasil, as quais têm a sua trajetória, desde a infância, até a idade adulta, 

permeada por marcas do racismo, de valores morais tradicionais e das desigualdades de 

acesso a bens e serviços, implicando contundentemente na sua formação e rumos de vida, 

adentraremos agora, no contexto de análise dos dados e resultados coletados no movimento de 

estudo da realidade da Sheila, como forma de enrobustecermos o debate entorno desta questão 

e de forma central evidenciar a trajetória desta mulher negra, mãe, companheira, trabalhadora, 

ao longo de suas vivências e dando especial ênfase à construção do seu maternar, na medida 

em que, como nos diz Gomes (2014, apud Evaristo, 2014, p. 8), “[...] os contos, sempre 

fincados no fugidio presente, abarcam o passado e interrogam o futuro”. 

Advertimos sobre a tentativa parcialmente frustrada de desenvolver este capítulo por 

fases etárias, na expectativa de organizar didaticamente o texto. Ocorre que, a história de vida 

de Sheila não foi contada por ela de forma linear. Algumas questões rememoravam outras e 

vinham à tona elementos que pareciam ter sido esgotados em diálogos anteriores. Mas não, 

vinham ainda mais carregados de detalhes, sentimentos, conexões do passado com o presente. 

Nesse sentido, damos especial ênfase à experiência de encarceramento e maternagem, que 

foram e voltaram em momentos diferenciados durante o longo período de coleta de dados61. 

Este trabalho foi construído num esforço de decolonizar as formas de construir 

conhecimento, respeitando o tempo, o ritmo e o querer da Sheila, que por muitas vezes 

esquivou-se de dar detalhes sobre algumas questões, a exemplo de sua família de origem e da 

dinâmica de como conheceu e passou a se relacionar com seu primeiro companheiro, pai dos 

seus filhos mais velhos. Esse era um processo já esperado quando se elegeu a história de vida 

como metodologia de coleta de dados. Dessa forma, temos a registrar: fomos até onde a 

Sheila nos autorizou ir. 

 

                                                                                                                                                                                     
evidencia-se na medida em que o ponto de vista de Sheila foi considerado ao longo desse estudo como elemento 

central para pensar questões do cotidiano da população negra, especialmente das mulheres negras, apontados por 

ela.  
 
61 Cerca de 13 (treze) meses.  
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5.1 SHEILA: uma breve apresentação da participante da pesquisa 

 

 A história de vida de uma pessoa é composta pelas escolhas e experiências do passado 

e pelo o que ela vivencia no presente. Em alguma medida, diz respeito também sobre os 

anseios e pretensões acerca do futuro. O que somos hoje, decerto reflete nossas vivências do 

passado, afinal elas nos forjaram e dizem muito sobre nós, além de nos oferecer subsídios 

para projetar o futuro.  

Obviamente que temos de considerar que as experiências de vida entre negros e 

brancos são distintas, haja vista que a estrutura social determina os espaços transitáveis, ou 

não, pelos sujeitos com base em marcadores sociais. Por exemplo, homens brancos, cisgênero, 

heterossexuais, cristãos e sem deficiência são a representação do sujeito universal e titular de 

todos os direitos à pessoa humana. A essas pessoas todas as oportunidades são possibilitadas. 

Já em se tratando de mulheres negras, o lugar resguardado ao longo da história foi o da 

subalternidade. O que, todavia, não inviabiliza os movimentos de insurgências e 

transgressões.  

 Nesse sentido, iniciaremos esse capítulo com uma breve apresentação de Sheila nesta 

seção. Sheila é a participante deste estudo, que de maneira muito corajosa compartilhou 

conosco sua história de vida. Uma história permeada por perdas, abandono, violências e 

violações, mas também marcada por afetos, superação e transgressão. Sheila é incrível, vamos 

apresentá-la a você! 

 Sheila nasceu em uma cidade do sul da Bahia onde ficou até a adolescência. Se 

autodeclarou para nós como uma mulher de cor parda62, de 39 anos63 de idade, que mantém 

relação conjugal com o pai do seu filho caçula e está no mercado de trabalho informal, vez 

que trabalha por conta própria como baleira e vendedora (a domicílio) de roupas e bijuterias 

na Região Metropolitana de Salvador, onde reside. À época do encontro presencial, em 18 de 

outubro de 2020, Sheila informou auferir renda mensal no valor de cerca de R$ 100,00 (cem 

reais), haja vista que suas vendas haviam sido consideravelmente prejudicadas desde o início 

da pandemia da COVID-19 (março de 2020) devido ao isolamento social imposto pelas 

autoridades sanitárias. 

Considerando que suas atividades habituais, assim como a de inúmeras outras pessoas, 

tenham sido prejudicadas pela realidade pandêmica, não restou outra alternativa a Sheila a 

                                                           
62 Portanto, negra, considerando aqui que entendemos que pretos e pardos compreendem a categoria de pessoas 

negras. 
63 Em 18 de outubro de 2020. Hoje, abril de 2022 Sheila tem 41 anos.  
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não ser continuar se reinventando e construindo possibilidades de adquirir renda ao longo da 

pandemia. Em contato via whatsapp no dia 19 de novembro de 2020, já a noite, ao ser 

perguntada de como ela e os filhos estavam, respondeu: “[...] eu tô aqui fazeno amendoim. 

Amanhã vou pro corre vender, ir pro curso64 e de lá  ... vendo lá mermo.” (Mensagem de voz 

de Sheila, via whatsapp no dia 19 de novembro de 2020, às 18h40min.). 

Nota-se com essa fala que Sheila se inventa e se reinventa para dar conta das 

necessidades objetivas da sua família. Fora do mercado formal de trabalho e, 

consequentemente desamparada pela legislação trabalhista e previdenciária, só restava a 

Sheila buscar formas de gerar sua renda. 

Sheila é uma mulher de fé Cristã e é no exercício da sua espiritualidade e conexão com 

o divino que se fortalece frente às adversidades da vida. Expôs que:“Eu frequento a 

batista65!” (Encontro presencial no dia 18 de outubro de 2020) quando perguntada se tinha 

alguma religião. Ela tem nitidamente na fé uma importante estratégia para não sucumbir 

frente aos momentos de desamparo que às vezes experimenta.  

Não foram raras as trocas de mensagem com Sheila em que ela se referia a Deus como 

importante divindade onde encontrava forças para continuar sua caminhada. Sempre que se 

deparava com algum problema ela externava a confiança em Deus como um ser que de algum 

modo lhe ajudaria: “eu só não tô muito bem por causa desse pobrema66, mas o resto Deus 

ajuda, a dificuldade tudo Deus sempre supera” (Mensagem de voz de Sheila, via whatsapp no 

dia 01 dezembro de 2020, às 15h45min.). Continuou externalizando e justificando sua fé pelas 

pessoas que ia encontrando em momentos difíceis: “sentir que sempre envia um filho dele 

para me ajudaá”. (Mensagem de voz de Sheila, via whatsapp no dia 01 dezembro de 2020, às 

15h45min.). Para Sheila, as pessoas que cruzavam seu caminho em momentos de desamparo, 

se tratavam de providência celestial para resolver, ou pelo menos amenizar, o problema que 

enfrentava.  

 Noutra circunstância, ao ser indagada se estava bem, Sheila respondeu em tom bem 

esperançoso: “ô minha linda eu tô bem graças Deus a midida do possível, né, tô bem, tô 

levando, né... pedindo força a Deus e eu chego lá, e você tá bem?” (Mensagem de voz de 

Sheila, via whatsapp no dia 12 de janeiro de 2021, às 19h41min.). Ela agradecia por 

                                                           
64 Sheila participava de cursos de geração de renda, entre eles artesanato, ofertados por uma instituição do 

Terceiro Setor que atua especificamente com famílias que perderam o direito à convivência familiar ou estão em 

risco de perdê-lo. 
65 Denominação religiosa vinculada à perspectiva do Cristianismo evangélico.  
66 O problema mencionado na conversa era sobre um apartamento que teria recebido do governo da Bahia em 

uma localidade que ela não queria residir, visto que o território representava para ela um local de dor e 

desamparo.  
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conseguir enfrentar as adversidades e recorria a Deus quando também não se sentia bem. 

Certo dia apontou que não estava bem, sofria de uma dor de “cabeça chata” e logo tratou de 

apelar aos rituais cristãos para sua melhora: “té pra mim fazer amendoim, eu tenho de fazer 

uma oração, eu vou mesmo porque tô precisano.” (Mensagem de voz de Sheila, via 

WhatsApp no dia 27 de outubro de 2021, às 13h08min). 

Sheila é mãe de sete filhos, sendo três meninas e quatro meninos67: Sandra (21 anos), 

Pedro (20 anos), Danilo (17 anos), Roberta (15 anos), Cátia (13 anos), Márcio (09 anos) e 

Junior (07 anos)68. Era comum também render graças a Deus quando o assunto era seus 

filhos: “[...] os menino tá bem, graças a Deus, as minina tá aqui dormino e [Junior] tá na 

casa da vó.”. (Mensagem de voz de Sheila, via whatsapp no dia 15 de janeiro de 2021, às 

08h0b1min.) 

Muito embora ela tenha efetivamente sete filhos, a existência do sétimo filho, anterior 

ao caçula, não foi de pronto informado na ocasião do encontro presencial entre a participante 

e a pesquisadora. Nem nunca apareceu antes, no tempo em que a pesquisadora acompanhava 

a participante na labuta pela reinserção das filhas, no ano de 2018, que estavam em 

acolhimento institucional em Salvador.  

O sétimo filho só foi declarado meses após o encontro presencial, via mensagem de 

voz pelo WhatsApp. Precisamente no dia 09 de maio de 2021, dia das mães, quando em 

resposta a um áudio da pesquisadora parabenizando-a pela passagem da data ela informou que 

muito embora estivesse feliz por estar com parte dos filhos, faltava, além de Pedro e Danilo, 

Márcio, o qual ela nunca tinha mencionado antes: 

 

“Boa tarde, bonita, até que fim hein? Muito obrigado pero elogio, que eu acho que 

não mereço esse elogio todo né? Cê tá dizeno que eu sou essa mãe especial, então 

muito obrigado, eu só agradeço né, ganhei meu dia hoje, eu tô feliz, minha filha tá 

aqui [Sandra], só faltou [Pedro], [Danilo] e [Márcio], né? Mas Deus sabe o que 

faz, eu não sei o que eu digo. Mas glória a Deus eu tô feliz por todo mundo, né? quê 

... aí vem [Cátia], [Junior] e [Roberta], todo mundo aqui, bêjo.”  (Mensagem de voz 

de Sheila, via whatsapp no dia 09 de maio de 2021, às 14h58min.). 

 

 

 Com o passar do tempo, compreendemos que o silenciamento sobre o sétimo filho- 

[Márcio]- se deu como mecanismo de defesa sobre sua suposta “falha” ou “incapacidade” de 

maternar, desde sempre, essa criança especificamente. Segundo ela, foi um filho que teve 

                                                           
67 Serão dados nomes fictícios aos filhos de Sheila. Ela escolheu quatro dos sete nomes: Pedro, Márcio, Danilo, 

Roberta e Sandra. Os demais ela deixou de livre escolha da pesquisadora. Assim, sempre que a fala de Sheila for 

reproduzida citando o nome de um dos filhos ou filha, será substituído pelo nome fictício atribuído neste 

trabalho entre colchetes. 
68 Idade dos filhos de Sheila informada por ela no dia 01 de abril de 2022, via mensagem de voz pelo aplicativo 

whatsapp. 
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ainda quando estava em situação de rua e logo foi levado pela família do pai (falecido), 

atualmente reside na cidade de Coração de Maria/BA, sem contato regular entre mãe e filho. 

Vejamos o que ela disse em tom de tristeza e conformismo quando tocou na existência desse 

filho:  

 

“[...] eu tenho saudade do meu oto filho, mas eu sei que ele tá bem lá com a família 

do pai, tá com a vó e lá não falta nada pá ele. Eu queria ir lá, levá uma merenda, 

um biscoito, mas eu não tenho. Tenho que me preocupá mermo com as menina que 

não tem ninguém por elas, só eu, eu que sou o pai e mãe delas. Até [Junior] tem o 

pai, a vó por ele, as menina, não.” (Mensagem no whatsapp dia 13 de agosto de 

2021, as 09h54min). 

 

 Por outro lado, compreendemos também que devido as sérias dificuldades que Sheila 

teve no decorrer da vida, ela entende que a maternagem não precisa ser exercida 

necessariamente pela mãe. Muito embora, perceba-se que a culpa ainda a acompanha, 

provavelmente por todo o processo arraigado nas representações sociais de que são as 

mulheres que devem maternar seus filhos. E para, além disso, especialmente a mulher negra 

vive um eterno dilema: de um lado a construção burguesa da idealização do maternar, do 

outro a inexistência das reais condições para tal.   

Dos sete filhos, apenas três residem com ela em moradia alugada em um bairro da 

região metropolitana de Salvador. Embora Sheila tenha um apartamento no Centro Histórico 

de Salvador, adquirido a partir de um projeto social de habitação do Governo do Estado da 

Bahia, ela optou por não retornar à localidade, pois aponta que lá foi o marco da sua 

“perdição”69, considerando que foi naquele contexto que teve contato com o crack. Sheila 

tinha muito receio de voltar ao Pelourinho e acabou permanecendo onde estava. Expunha 

tristeza em tom de angústia toda vez cogitava realmente mudar para seu apartamento, como 

na mensagem a seguir: “Eu tô pensano bem viu, amiga? Eu fiz chá de casa nova, bateu certo, 

mai tô querendo ir não, tô triste pá ii pá lá, aqui eu tô mais feliz, sei lá ... eu vô vê o que eu 

faço.” (Mensagem de voz de Sheila, via WhatsApp no dia 23 de fevereiro de 2021, às 

15h52min). 

Sandra é a filha mais velha de Sheila. Já é maior de idade e reside desde pequena 

com a madrinha em um bairro de Salvador, vez que quando nasceu sua mãe já estava na 

dinâmica de visitas ao seu pai que estava encarcerado. Mãe e filha se desentenderam no final 

                                                           
69 Palavra usada por Sheila.  
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de dezembro de 2021, após o reaparecimento do pai dos seus cinco filhos mais velhos70, o que 

teria causado ciúmes no seu atual companheiro, pai de Junior, que acabou por eleger Sandra 

para desabafar. Isso acabou por aborrecer profundamente Sheila, que acabou xingando a filha 

por ter se disposto a ouvir os lamentos do padrasto. O desentendimento com Sandra, deixou 

Sheila arrasada: 

 

“[...]  é que eu tô triste, me estressei, intendeu?  você lembra de [Sandra] que eu 

falei com você, né ? Ah, minha filha, [Sandra] veio, [Edvan] com ciúmes de [Ivan] 

começou a beber, ficou desabafano com [Sandra], eu chamano ela pra entrá, ela 

num queria entrá, ai fui chamei palavra feia com ela, ela foi disse o pai, ai [Ivan] 

foi e me broquiou e nem ela disse que num vem mais. Minha filha, eu to aqui numa 

depressão, numa tristeza, por isso eu tô aqui na Irmã, toda hora eu choro.”  

(Mensagem de voz de Sheila, via WhatsApp no dia 16 de outubro de 2021, às 

10h17min).  

 

Pedro, o segundo filho, um rapaz também maior de idade, estava em São Paulo, tinha 

ido, a contragosto da mãe, em busca do pai e lá acabou preso por roubo e tráfico de drogas. 

Danilo é o terceiro filho, ainda adolescente em outubro de 2020, estava na casa do padrinho, 

vez que tem relação bem conflituosa com Sheila, alega que ela tem preferência muito evidente 

ao irmão mais velho, Pedro, e lhe colocou sempre em lugar de preterimento. Esse filho foi o 

único que permaneceu em acolhimento institucional, pois se recusava a manter o contato com 

a mãe, tendo inclusive episódios de evasão da instituição acolhedora quando a mãe estava no 

processo de reinserção familiar das duas irmãs mais novas- Roberta e Cátia. 

 Sheila se refere a Danilo com certo tom de decepção pela rejeição do adolescente a 

ela. De acordo com a participante, seu terceiro filho em verdade lhe rejeita por suas condições 

de vida serem precárias e isso não possibilitar que ela lhe ofereça “luxo”. Vejamos o que ela 

falou certa vez ao ser perguntada se tinha notícias desse filho: “[Danilo] eu não sei não, 

porque [Danilo] qué ficá lá com a madrinha, bens materiais, luxo, computador, um bocado 

de coisa eu não tenho essa estrutura pra dá a ele por enquanto.” (Mensagem de voz de 

Sheila, via whatsapp no dia 17 de novembro de 2020, às 12h43min.). 

 Daí ela ainda complementa que, no entanto, para os demais filhos (Sandra, Pedro, 

Roberta, Cátia e Junior) a sua condição de vida não é obstáculo para que desejem ficar com 

ela: “[Pedro] duvido se eu morar na rua, ele mora comigo.” (Mensagem de voz de Sheila, via 

whatsapp no dia 17 de novembro de 2020, às 12h43min.). 

E conclui orgulhosa falando que essa seria a escolha apenas de Pedro, mas dos seus 

demais filhos, com exceção de Danilo:  

                                                           
70 Ao pai dos cinco primeiros filhos de Sheila será dado o codinome de Ivan. E seu atual companheiro, pai do seu 

filho caçula, será aqui Edvan. Ambos homens negros. 
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“Só ele não, todos meus filho. Só [Danilo] que é pá frente, inté a ota de vinte anos 

já qué vim morar comigo, independente lá dos pobremas lá que ela tá passano 

porque ela é lésmi ... lésmica aí a família não qué intender, entendeu? Aí tá tendo o 

que? Isso aí é racismo, porque a gente fala dessa água nunca beberei porque um 

dia pode beber.” (Mensagem de voz de Sheila, via whatsapp no dia 17 de novembro 

de 2020). 

 

 Essa fala de Sheila evidencia o quanto que de algum modo ela se orgulha da relação 

com os filhos e filhas, na medida em que acredita que independente da sua condição 

financeira os terão sempre consigo. Isso para ela é extremamente relevante, pois ela enxerga 

nos filhos, especialmente nas duas- Roberta e Cátia- que foram desligadas do serviço de 

acolhimento em 2019, razão para permanecer batalhando por condições materiais melhores.  

Essas duas filhas são o foco da preocupação de Sheila naquilo que diz respeito 

especialmente à educação, uma vez que alguns comportamentos das filhas são desaprovados 

pela mãe que, no entanto, acreditava que a partir da convivência com ela, seriam reversíveis:  

“Tá difícil mai no tá impossível, né, porque é o (inaudível) que vei de lá, de mentira, 

de um bucado de coisa que eu endo... Enloqueço, mais eu amo, né, minhas filhas, né 

fazer o quê, né. Nada pa Deus tá difícil que eu vou conseguir dá educação a elas..” 

(Mensagem de voz de Sheila, via whatsapp no dia 18 de maio de 2021, às 

21h33min). 

 

 Uma vez feita essa resumida apresentação, seguiremos apresentando Sheila de 

maneira pormenorizada a partir das suas fases etárias: Sheila menina, depois adolescente e por 

fim, a Sheila adulta, a mulher forjada nas adversidades e com muito orgulho do caminho que 

trilhou, apesar dos dissabores experimentados ao longo de sua vida.  

 

5.2  MENINA NEGRA INTERIORANA: os caminhos da infância da Sheila 

 

 Antes de adentrarmos o debate acerca dos dados levantados durante a pesquisa, “MULHERES 

NEGRAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FILHOS: a memória como superação do 

colonialismo pela atualidade dos seus legados” precisamos compreender que este quadro se estende 

no Brasil em um cenário de violências históricas e estruturais. Como o próprio nome nos sugere, 

deparamo-nos com o colonialismo que expressa um Estado falho, fruto do processo colonizador de 

interesses econômicos e políticos voltados para uma só classe, a burguesa, onde a seletividade e aqui 

ressaltamos, conjugada com a exclusão do povo negro no país ainda é um projeto em curso e que se 

remodela ao longo da história conforme a dinâmica social, a qual é retroalimentada pelo racismo, 

sexismo e questões de classe. 
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Nesse cenário de violências perpetuadas71, destacamos o adensamento da anulação da 

infância no país de forma continuada. Todavia, não se trata de qualquer perda desse período 

da vida, mas, especialmente, das crianças negras e de zonas periféricas, o que denuncia um 

racismo estrutural que também está enraizado neste contexto de colonialismos e que, 

transgride socialmente em sua mais efervescente faceta, ceifando infâncias e condicionando 

vidas adultas de forma preconceituosamente moral. 

O colonialismo (...) impôs um novo sistema de gênero que criou uma organização 

muito diferente entre colonizados do sexo masculino e feminino e a burguesia 

branca dos colonizadores. Assim, a colonização introduziu diferentes gêneros e o 

próprio gênero como um conceito colonial e modo de organização de relações de 

produção, relações de propriedade, de cosmologias e formas de conhecimento”. 

(LUGONES, 2007, n.p.). 

 

No contexto de inserção do trabalho, de modo a analisar a trajetória da participante, 

principiaremos da sua infância, em um diálogo narrativo que nos permitiu compreender socialmente 

a situação socioeconômica, religiosa, familiar, educativa e formativa que conduziu os rumos de 

desenvolvimento e crescimento dela. 

 Simbolicamente, ao ser questionada sobre a sua infância, Sheila nos expôs 

inicialmente o abandono do seu pai, acontecimento que, consequentemente, transferiu para a 

figura materna a responsabilidade total para com os filhos e a casa. Em meio ao diálogo sobre 

sua infância Sheila demarcou que foi nessa fase que “[...] meu pai me abandonou minha mãe 

saia pra Vitória da Conquista deixava a gente tudo lá trancado dendi casa, ai quando ela 

chegava ela abria a gente, dava as coisas a gente” (Encontro presencial dia 18 de outubro de 

2020).  

 Muito se diz respeito principalmente a casa, a mulher, e aqui salientamos, a mulher negra 

mãe, como a trabalhadora e provedora da renda familiar, do alimento72, deixando seus filhos à 

própria sorte. Isso nos remete à seção “Mulheres-arrimo, homens “estradeiros” do texto de Mônica 

Pimenta Velloso (1990) intitulado “As tias baianas tomam conta do pedaço: Espaço e identidade 

cultural no Rio de Janeiro”, na qual a autora trata justamente da ausência masculina nos lares negros 

e do protagonismo das mulheres negras antes e pós- abolição da escravatura.  

                                                           
71 [...] este pequeno quadro introdutório já permite vislumbrar um cenário de amplas e persistentes desigualdades 

de gênero e raça, que se tornam ainda mais relevantes quando se realiza uma análise a partir do princípio da 

interseccionalidade. Este princípio “trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a 

opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições 

relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. (DOSSIÊ MULHERES NEGRAS: RETRATO DAS 

CONDIÇÕES DE VIDA DAS MULHERES NEGRAS NO BRASIL, 2013, p. 32). 
72 Para Silva (2013), “a participação das mulheres na renda do domicílio é, via de regra, inferior à do homem e 

provém majoritariamente do trabalho. Neste campo, além de as mulheres apresentarem menores taxas de 

participação, a desigualdade na distribuição dos rendimentos traz, de forma acentuada, a marca da desigualdade 

de gênero [...]”. (DOSSIÊ MULHERES NEGRAS: RETRATO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS 

MULHERES NEGRAS NO BRASIL, 2013, p. 118). 
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Esse lugar assumido [ou seria imposto?] pelas mulheres desenhou-se não no agora, mas no 

passado colonial onde, a mulher negra era tratada como apta apenas para realização do trabalho 

doméstico, nas lavouras, como amas de leite, buscando interditar o exercício do afeto com os seus. 

Como avalia Conceição Evaristo (2005), as mulheres brancas eram unicamente tidas como aptas e 

preparadas para o trabalho materno, para maternar e criar. 

 

A representação literária da mulher negra, ainda ancorada nas imagens de seu 

passado escravo, de corpo-procriação e/ou corpo objeto de prazer do macho 

senhor, não desenha para ela a imagem de mulher-mãe, perfil desenhado para as 

mulheres brancas em geral. Personagens negras como Rita Baiana, Gabriela, e 

outras não são construídas como mulheres que geram descendência. Observando 

que o imaginário sobre a mulher na cultura ocidental constrói-se na dialética do 

bem e do mal, do anjo e demônio, cujas figuras símbolos são Eva e Maria, e que 

o corpo da mulher se salva pela maternidade, a ausência de tal representação para 

a mulher negra acaba por fixar a mulher negra no lugar de um mal não redimido. 

(EVARISTO, 2005, p. 2). 

 

 Neste sentido de responsabilidades, Sheila nos discorre sobre o processo de trabalho 

de sua mãe, que acontecia com o deslocamento da mesma de Ilhéus/BA, onde foi nascida e 

morou com sua mãe e irmãos até a adolescência, para a cidade de Vitória da Conquista/BA 

cidade onde trabalhava.  

A mãe da participante deixava os filhos em casa, sob a vigilância e cuidados de Sheila, 

ainda criança também e a mais nova de seus irmãos e irmãs, que acabou abandonando os 

estudos para que pudesse ajudar na tarefa dos cuidados para com os seus irmãos e a casa, uma 

vez que, segundo Sheila, tinha-se muitas coisas para serem feitas: “[...] eu estudei lá na 

escola mas não cumpretei que eu tinha que ajudar den di casa com meus irmãos passava do 

horário eu não ia pra escola.” (Encontro presencial dia 18 de outubro de 2020).  

Além disso, ela informou que sempre teve muita dificuldade no processo de 

aprendizagem: “Na escola tive muita dificuldade, bastante, até hoje pá lê eu sou té 

interessada mas num consigo” (Encontro presencial dia 18 de outubro de 2020). 

Percebemos que Sheila vivenciou nessa fase um processo de violação do seu direito 

humano à educação. A dificuldade de aprendizagem sinalizada, nunca se soube se decorria de 

alguma limitação cognitiva ou funcional, de repente uma demanda oftalmológica, passível de 

acompanhamento profissional ou se dizia “apenas” respeito à falta de condições favoráveis 

para o devido desenvolvimento. Contudo, em ambas as possibilidades, a criança Sheila foi 

negligenciada quanto ao seu desenvolvimento educacional.   

Lamentavelmente essa não é uma realidade que diz respeito e trouxe prejuízos apenas 

à participante desta pesquisa, mas é exemplo de milhares de meninos e meninas negras e 

pobres. 
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Considerando o processo histórico brasileiro, a participação, inserção e a 

permanência no espaço escolar foram e continua sendo extremamente desigual, 

considerando alguns grupos da população como: negros, índios e mulheres. A 

escola, portanto, ainda é constituída por heranças culturais do século XIX, e neste 

sentido, ao mesmo tempo em que avança com as lutas e demandas sociais na 

Universalização e inclusão da diversidade, também reproduz valores e concepções 

que acabam contribuindo para a exclusão e desigualdades no ambiente escolar e 

consequentemente geram também a evasão desse espaço. (SANTOS [et al.] 2017, p. 

2). 

 

 Há um desafio naquilo que diz respeito ao acesso à educação formal, seja para adentrar 

esse espaço de aprendizagens ou para com o trato da permanência nele. Para Sotero (2013, p. 

36), “[...] uma análise de gênero também deve considerar que não só questões relativas ao 

acesso à educação são relevantes, mas também um conjunto de aspectos que evidenciam as 

relações hierárquicas reproduzidas no interior do sistema educacional”. E no Brasil, o sistema 

de educação lamentavelmente não garante a aprendizagem ou acessibilidade a todos tal como 

preconizado na Constituição Federal em vigor, bem como no Estatuto da Criança e 

Adolescente que não alcançou a menina Sheila. Os relatos de Sheila são um espelho desta 

seletividade no ensino, onde, segundo ela, tinha-se o interesse e gosto pelos estudos, mas em 

controvérsia, muita dificuldade de aprendizagem e descaso, o que potencializou ainda mais o 

afastamento para com os estudos e dedicação em tempo integral aos afazeres domésticos. 

Para Werneck (2014, apud Evaristo, 2014, p. 9), “[...] a mulher negra tem muitas 

formas de estar no mundo (todos têm). Mas um contexto desfavorável, um cenário de 

discriminações, as estatísticas que demonstram pobreza, baixa escolaridade, subempregos, 

violações de direitos humanos, traduzem histórias de dor”, uma dor experimentada por Sheila 

que em algumas ocasiões informava à pesquisadora que não sabia ler e precisava do apoio das 

filhas no cotidiano sempre que a situação demandava leitura, como num dia em que a 

pesquisadora encaminhou um vídeo legendado, que apesar de ser no idioma português Sheila 

ficou desconsertada sem saber se o que estava sendo dito era o que de fato estava aparecendo 

como legenda: “aí [Roberta] e [Cátia] não tá aqui que [Roberta] e [Cátia] que lê pra mim.” 

(Mensagem de voz de Sheila, via whatsapp no dia 07 de abril de 2021, às 22h35min.).  

 Em consonância com essa realidade, a infância de Sheila desdobrou-se em meio a 

execução das tarefas domésticas, da violação dos seus direitos enquanto criança negra, 

naquilo que se refere ao direito de estudar, de brincar e viver esta fase com plena dignidade. A 

verbalização sobre esse contexto especificamente não englobam sofrimento ou violações 

físicas e/ou sexuais. Ao contrário, demarcou, em tom saudoso, que a convivência com aquele 

que eventualmente poderia perpetrar algo contra ela ou contra seus irmãos e irmãs, o padrasto, 
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considerando que não tinha uma relação consanguínea, era muito boa: “Violência não tenho a 

dizer isso não pelo contrário eu tinha até um padrasto, melhor padrasto do mundo, pra 

padrasto hoje em dia tá difícil, mas o meu era muito bom”. (Encontro presencial dia 18 de 

outubro de 2020). 

Ocorre que, a dinâmica de cuidado estabelecida em muitas famílias, em que crianças 

maiores ficam incumbidas de cuidar de crianças mais novas, não é percebida como violação 

de direitos. Afinal o propósito é, dentro do possível, criar redes de proteção, mesmo que de 

maneira precária. A ausência de políticas públicas sociais promovidas pelo Estado obriga as 

famílias pobres, e já sabemos que nesse rol estão especialmente as famílias negras, a 

desenvolverem sozinhas estratégias de atender a todas as suas demandas, o que muitas vezes 

incorre, eventualmente, na violação de direitos dos seus membros, como é o caso do trabalho 

infantil.  

 

Apesar de ser realizado no interior dos lares, entendidos pela população como 

espaços de proteção, o trabalho infantil doméstico se caracteriza por jornadas 

extensas, intenso esforço físico, isolamento e, muitas vezes, abusos psicológicos e 

sexuais", alerta a secretária-executiva da FNPETI, Isa Maria Oliveira. O relatório 

aponta que essa ocupação "viola direitos de crianças e adolescentes à vida, à saúde, à 

educação, ao brincar, ao lazer e à profissionalização. (ESTADÃO, 2016, n.p.). 

 

 A realidade entorno da infância de Sheila é um retrato de milhões de realidades 

existentes no país para meninas negras. Segundo o levantamento realizado e apresentado pelo 

Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), em 2016 no 

Brasil tinha-se cerca de 94% de crianças e adolescentes do sexo feminino ocupadas do 

trabalho doméstico no país, onde, 73% eram negras.  

 

“As trabalhadoras domésticas, em sua maioria, começaram a trabalhar com 8 ou 9 

anos de idade. Sentimos necessidade de olhar para isso e, desde 2000, temos uma 

agenda de acompanhamento e comunicação para conscientização”, diz. “O Brasil 

tem uma cultura de leis, mas elas nem sempre alcançam a população, e as pessoas 

nem sempre sabem que estão fazendo a coisa errada”. (CREUZA, secretária-

executiva da Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas (FENATRAD), 

2017, n.p.). 

 

 Para Isa Maria (2016), o trabalho infantil doméstico é uma das piores formas de 

trabalho que existem no Brasil, esta categoria expressa duas iniquidades, afirma a secretária-

executiva da FNPETI, a de gênero73 e de raça, uma vez que, o trabalho realiza-se em sua 

                                                           
73 “O sexismo e o racismo são ideologias geradoras de violência e estão presentes no cotidiano de todos(as) 

os(as) brasileiros(as): nas relações familiares, profissionais, acadêmicas e nas instituições, o que permite afirmar 
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maioria por meninas negras, dentre 16 a 17 anos da idade, jovens que sequer tem escolha 

nesta posição ou, são remuneradas para tal realização. 

 

A trabalhadora doméstica, no contexto brasileiro, está, portanto, entre esses aos 

quais se nega o “acesso à escolha da identidade”. Não se lhe dá o tempo para 

manifestar as preferências. Não se lhe permite a pretensão a ser igual ainda que no 

campo agonal da busca da identidade feminina como processo não exaurido. Não se 

lhe permite a identificação com a face mais abrangente da identificação com as 

outras mulheres e suas buscas. Ela é, portanto, um outro abandonado ao seu destino 

de invisibilidade e sem qualquer canal por meio do qual possa expressar o 

testemunho de sua experiência de silêncio e de busca de identidade e de 

identificação. (LOPES, 2005, p. 118). 

 

Encontramos nitidamente nos processos de violências contra os corpos negros no 

Brasil as marcas do processo de escravização, de um processo civilizatório formador que 

predominou e deixou marcas de uma herança escravocrata até os dias de hoje no país, na 

constituição dos sujeitos e das suas famílias. Estas marcas se refletem na infância, no desenho 

da trajetória das crianças, meninas negras, empobrecidas, que, consequentemente, tendem ao 

trabalho doméstico como forma de subsistência própria ou de suas famílias, meninas que se 

tornam mulheres, mães, mas que em sua maioria, não foram preparadas ou tiveram a 

oportunidade de escolherem em meio a estes caminhos alternativas a um destino que não o 

predestinado historicamente. 

 O lugar da infância de Sheila não diz respeito a um lugar de escolhas, mas de 

determinismos impostos pela estrutura social excludente a partir dos marcadores de raça, 

gênero e classe. Para França [et al.] (2013), “[...] embora o cenário atual seja de redução das 

desigualdades sociais, ainda persistem padrões diferenciados de participação na educação e no 

mercado de trabalho que afetam de forma específica as mulheres, os negros e, em especial, as 

mulheres negras”. A identificação destes padrões de reprodução das desigualdades serve-nos 

como mecanismo de defesa pela qual estas formas possam ser enfrentadas, com debate e em 

articulação, o conhecimento e, a evidenciação destas vivências são o ponto de partida para a 

erosão destas iniquidades sociais ainda em curso no país. 

                                                                                                                                                                                     
serem dimensões que estimulam a atual estrutura desigual, ora simbólica, ora explícita, mas não menos perversa, 

da sociedade brasileira.” (MENICUCCI, 2013, apud MARCONDES [et al.] 2013, p. 9). 
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 No caso de Sheila, percebe-se desde já o quanto as desigualdades incidiram, desde 

cedo, sobre a sua trajetória, considerando que sua infância foi marcada por violações de 

direitos decorrentes da estrutura social em que ela e sua família estavam imersas.  

Portanto, o futuro difícil que Sheila enfrentaria, inclusive nos seus processos de 

maternagem, já foi desde a sua infância desenhado pela estrutura social em que nasceu. A 

ausência da figura masculina no compartilhamento das obrigações para manutenção da 

família foi sentido por Sheila ainda na infância, diante do abandono do pai. Nota-se que o 

“não- lugar” de Sheila mãe já foi em alguma medida sendo delineado desde aquela fase da 

vida. 

 

5.3 MATURIDADE IMPOSTA: a precocidade da inserção de Sheila no mundo do 

trabalho e da afetividade conjugal [nociva] 

 

 Conhecemos através da perspectiva dialogada os caminhos da infância de Sheila, as 

suas narrativas são um conjunto de questões fundamentais para que, além de conhecermos a 

sua realidade na infância e marcas da sua trajetória nesta fase, pudéssemos estabelecer um 

leque para com a contemporaneidade, ao que concerne à discussão de gênero, racialidade e os 

caminhos do trabalho para estas meninas-mulheres no Brasil. 

Inteiramo-nos de parte do seu itinerário infantil, conhecendo assim, a partir do 

discurso de uma mulher negra, as histórias e possibilidades que lhes foram apresentadas na 

constituição do seu ser enquanto parte de uma família negra do sul da Bahia. O lugar de 

criança para Sheila, e aqui pontuamos, da menina negra, interiorana e, consequentemente, 

exposta a responsabilidades incompatíveis com sua fase vida, quais sejam o cuidado com os 

irmãos e o suporte à mãe na lavagem dos camarões que ela vendia em Vitória da Conquista, 

engloba questões permeadas por determinismos históricos, regionais, sociais, econômicos e 

principalmente, raciais.  

 Pelo exposto, sabemos que é em um cenário de desigualdades que se deu o trânsito da 

saída da infância para a adolescência da participante. Mais uma vez, reiteramos o lugar da 

ausência de oportunidades e escolhas, onde, os seus relatos sensíveis e mudanças narradas 

sobre os diferentes momentos vividos e experimentados, desde a infância, até a fase mais 

jovem de sua vida, são descrições simbólicas de uma realidade imposta e não pleiteada por 

ela.  

 

“Na minha adolescência eu morava com minha mãe ainda só que eu tinha uma tia 

que morava aqui em Salvador  na Lagoa do Abaeté, ela pegou e disse: Ana eu vim 
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buscá minha sobrinha pra i trabaia comigo, oiá meus dois filhos pra mim trabaia,  

tá bom ok minha mãe deixou eu i quando chegou aqui ela saiu pra que mesmo nem 

conhecia esse bairro a Itinga ai foi assaltada tomou um tiro quando chegou aqui ela 

saiu pra qui mesmo pra Itinga, ai foi assaltada ela tomou um tiro e ai a minha 

infância foi uma derrota porque ai eu conheci o pai dos meus filhos com 16 ano e 

morei uma vida com e ai eu tenho 5 filhos e 1 que não é dele” (Encontro presencial 

dia 18 de outubro de 2020). 

 

Resta notório no processo de saída de Sheila da sua cidade natal, por convite de sua 

tia, para a capital baiana que a vida se Sheila se desenrolava num contexto de necessidades, 

dela e da família, e não na possibilidade de escolhas sobre o rumo que gostaria de dar à sua 

história. A vivência de Sheila informa sobre os resquícios da herança colonial, que insiste em 

distanciar a população negra, de maneira especial as mulheres negras, de oportunidades de 

vida que possibilitem ascensão social e o rompimento com o lugar da subalternidade.  

 

A herança de piores condições socioeconômicas bem como padrões culturais e 

valorativos que designam determinados papéis aos indivíduos continuam a operar 

nos processos de estratificação nos quais negros e mulheres são alocados em 

posições subalternas. (DOSSIÊ MULHERES NEGRAS: RETRATO DAS 

CONDIÇÕES DE VIDA DAS MULHERES NEGRAS NO BRASIL, 2013, p. 77). 

 

Diante disso, destacamos que cabe ao Serviço Social ter um olhar mais sensível e 

atento às questões afetas à população usuária das políticas públicas em que a categoria está 

presente, a partir da inserção do debate étnico-racial, para além do gênero e classe, nas suas 

pesquisas e no cotidiano do trabalho profissional, como um caminho para dar materialidade 

ao Projeto Ético-Político Profissional.  

Para além de as mulheres negras ocuparem os postos de trabalho mais subalternos e 

que não exigem tanta formação profissional, seguem atuando sem garantias trabalhistas e 

previdenciárias, na medida em que as relações de trabalho geralmente são informais. Sheila, 

por exemplo, informou que a primeira vez que trabalhou com faxina “ foi com 16 ano na casa 

de minha tia” (Encontro presencial dia 18 de outubro de 2020) e que“[...] nunca trabaiei de 

carteira assinada não [...]”. (Mensagem de voz de Sheila, via whatsapp no dia 17 de abril de 

2022, às 11h33min.).  

Para uma jovem negra nestas condições, o fator econômico torna-se elemento de 

subordinação. Temos uma busca por condições de sobrevivência, e até mesmo, igualdade, 

que, para Carvalho (2013, p. 84), é como se “a mulher negra estivesse apostando corrida com 

pessoas brancas calçadas e ela estivesse não só descalça, mas tivesse que usar apenas um dos 

pés para competir com os demais” ao que concerne à sua ascensão, educacional e, ou, 

profissional. E aqui podemos pensar não somente o lugar da jovem negra, mas também da 
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mãe, mulher negra74 que aparta-se do processo de criação de seus filhos para encaixar-se neste 

lugar de trabalho que lhe é preterido socialmente, tal como ocorreu com a mãe e a tia de 

Sheila. 

 

Não há dúvida de que as disparidades socioeconômicas do país possuem um 

componente racial. A literatura sobre as desigualdades no Brasil traz abundantes 

demonstrações nesse sentido, corroborando tanto as origens socioeconômicas da 

desigualdade racial quanto a presença da discriminação racial (Hasenbalg 2005), que 

atinge necessariamente também as jovens meninas. Ainda que essa atual 

desigualdade possa ser atribuída em parte a processos históricos desencadeados pela 

estrutura escravocrata do Brasil Colônia e Império, uma parte dessa desigualdade 

pode também ser atribuída à discriminação racial propriamente dita (Silva 1988), e 

ambos os processos possuem influência nas desigualdades raciais entre as jovens 

meninas. (COLLARES, 2020, p. 9-10).  

 

 Desse modo, pensar essa discussão e a construção de um estudo entorno desta 

abordagem temática na contemporaneidade é uma forma de confrontarmos a realidade 

presente, compreendendo que, “[...] requer-se devolver às mulheres negras a capacidade de 

correr com as duas pernas e a liberdade de trilhar caminhos menos duros e excludentes” 

(CARVALHO, 2013, p. 105). E é esse esforço que fazemos neste estudo na medida em que a 

analise das narrativas de Sheila se deram de forma atenta a partir da sociologia das ausências 

e emergências.  

O processo de análise dos dados foi construído observando o quanto de denúncia era 

feita em cada fala da Sheila. A forma como suas experiências foram invalidadas pela 

burocracia estatal burguesa e branca, que não lhe credibiliza, o lugar da sociologia das 

ausências. Ela reconhecia que a vida dela daria um livro, afinal sua história de vida faria 

emergir questões, que dizem respeito a outras inúmeras mulheres negras e mães, que 

demandam inserção da agenda de politicas públicas.  

Especialmente no ano de 2021, na fase em que já tinha sido iniciado o processo de 

análise de dados, sempre fazia questão de enfatizar a Sheila o quanto estava aprendendo com 

sua história de vida. Ela reagia sempre orgulhosa e expressando sentimento de valorização: 

“ah, tá bom! ainda bem que eu sou seu colégio, né? ô sua faculdade cê tá aprendeno comigo 

né? Eu fico surpresa, né? E fico feliz tombém.” (Mensagem de voz de Sheila, via whatsapp no 

dia 31 de julho de 2021, às 21h10min.). E seguiu: “como cê falou né? A minha vida é um 

                                                           
74 Para Silva (2013, p. 110), “[...] se para as mulheres brancas das classes médias, um ponto importante para 

autonomia é sua inserção no trabalho remunerado, demandando políticas de ativação; para as mulheres negras 

das classes mais pobres, a participação no mundo do trabalho é, em geral, precoce, precarizada e as inscreve, de 

partida, em patamares desvantajosos. As demandas são, por conseguinte, diferenciadas”. (DOSSIÊ MULHERES 

NEGRAS: RETRATO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS MULHERES NEGRAS NO BRASIL). 
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livro, uma história. Eu acho que eu vou fazer um livro mermo porque tem muita coisa ainda 

no meu baú pá conta. Tem uns que é segredo, mas otros eu tenho que conta pá me 

desabafar.” (Mensagem de voz de Sheila, via whatsapp no dia 31 de julho de 2021, às 

21h13min.). Acerca dos “segredos” aludiu que se tratava de “segredo de tristeza, porque 

quando me alembro, eu fico triste, então essa ai eu pulo asparte.” (Mensagem de voz de 

Sheila,via whatsapp no dia 31 de julho de 2021, às 21h14min.).  

Na adolescência Sheila continuou no papel de cuidadora, desta vez, não mais 

responsável pelos seus irmãos e irmãs, mas, na condição de cuidadora dos seus primos, filhos 

de sua tia que residia em Salvador/BA, mesmo que por pouco tempo, e que tornou-se sua 

responsável nesta fase. Desse modo, para além de mais uma forma de responsabilização 

precoce em sua vida, este processo representou para ela também o afastamento para com os 

seus familiares e abertura para a vida amorosa ainda na adolescência. 

Com o acidente que ocorrera com sua tia, o planejamento inicial de que Sheila ficaria 

com sua tia e cuidando dos seus primos foi interrompido com apenas um mês da vinda para 

Salvador e ela precisou encontrar formas de seguir seu rumo:  

 

“Não eu nem passei adolescência com ela foi pouco foi um mês, um mês aconteceu 

isso com minha tia nem fiquei (alteração do tom de voz) eu fui pro Pelourinho 

cheguei lá no Pelourinho conheci uma amiga, amiga foi me apresentou o pai de 

meus filho e ai eu fiquei com ele com 16 anos” (Encontro presencial dia 18 de 

outubro de 2020). 

 

Sobre o “cuidado”, Silva (2013) nos diz que: 

 

Seriam, então, as ocupações do cuidado (care), a melhor síntese da coextensividade 

das relações de gênero, raça e classe, à medida que explicitam conflito de classe 

entre mulheres, sem mediações masculinas, a partir dos papéis de gênero delineados 

e assumidos –execução e controle do cuidado. Trata-se de relações de trabalho e de 

ativação das mulheres em pontos diferentes da hierarquia social, em que a condição 

precária de trabalho das empregadas domésticas é naturalizada em decorrência de 

seu pertencimento racial, que, por sua vez, inscreve seu papel junto a mulheres de 

outra classe (Kergoat, 2010). (DOSSIÊ MULHERES NEGRAS: RETRATO DAS 

CONDIÇÕES DE VIDA DAS MULHERES NEGRAS NO BRASIL, 2013, p. 111). 

 

 O que observamos e podemos compreender a partir desta articulação é a naturalização 

e acentuação de uma condição de subordinação de uma jovem negra, interiorana e 

evidentemente, em situação de vulnerabilidade, desde a infância. Uma menina que foi 

preparada de forma não intencionada, mas determinante, para o trato do cuidado com o lar, e 

por assim dizer, o trabalho doméstico.  
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  A mudança territorial na adolescência para Sheila foi um símbolo de contato para com 

violências sociais, em dois sentidos, inicialmente, a violência urbana, presenciada contra a 

vida de sua tia, tornando-a uma pessoa com deficiência física, e posteriormente, no bairro em 

que residia, deparou-se com os reflexos da rivalidade feminina, a qual é muito bem 

alimentada pela cultura machista: “Tem discussão com as meninas quando eu cheguei lá 

porque eu não era daqui elas ficavam me oiando.” (Encontro presencial dia 18 de outubro de 

2020). 

De acordo com Sheila as mulheres da localidade onde sua tia morava tinha ciúmes 

dela: “É dos esposo, ficava com ciúme de mim. Mas porque era nova e ela acham que era um 

pouco mais de idade e eu era muito bonita tinha um cabelão todo enrolado, magrinha elas 

ficava com ciúme” (Encontro presencial dia 18 de outubro de 2020).   

 Ambos os acontecimentos, o assalto que prendeu sua tia a uma cadeira de rodas e a má 

recepção por seus pares, sucederam-se deixando marcas de agressão psicológica e simbólica 

para Sheila, o caos da zona periférica e a privação para com as suas necessidades 

evidenciaram um sentimento vulnerabilidade75 e não pertencimento, repercutindo assim, na 

busca pelo relacionamento com o seu primeiro parceiro, de forma precoce76, na feição de 

refúgio para uma nova realidade. 

Ao contrário do idealizado e esperado por Sheila, o contato para com o seu primeiro 

parceiro77, ainda na adolescência, foi o pontapé para a aproximação com as marcas das 

violências sociais ainda não experimentadas na condição de uma jovem negra do interior. Era 

um homem quase dez anos mais velho e, portanto, mais experiente: “Eu tinha 16 ano acho 

que ele tinha 25 agora ele deve ter uns 50 que eu já tenho vou fazer 40 acho que ele era mais 

velho do que eu 10 ano” (Encontro presencial dia 18 de outubro de 2020).   

É na capital que Sheila depara-se com a realidade sobre o tráfico de drogas, com a 

prisão, o abandono, em meio a tantas outras dificuldades da vida adulta que surgiram para ela 

                                                           
75 Entendemos a vulnerabilidade como um marco na vida destas mulheres, negras, mães, tias e filhas, mas, não 

podemos afirmá-la como via unicamente pertencente a elas, para Silva (2013), “[...] não raro afirma-se a 

feminização e a negritude da pobreza, especialmente no cenário brasileiro. Paula Aguilar (2011) e Márcia 

Macêdo (2008) chamam a atenção, ao discutirem o conceito da feminização, sobre o risco de se tomar este 

fenômeno como um fato e não um processo, atribuindo especialmente aos lares chefiados por mulheres um 

estereótipo a partir de uma situação tão menos privilegiada quanto se distancie de um estabelecido “padrão” 

familiar”. (DOSSIÊ MULHERES NEGRAS: RETRATO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS MULHERES 

NEGRAS NO BRASIL, 2013, p. 128). 

 
76 As ocorrências naturais da fase da adolescência, como a busca da identidade e a tendência à contestação, 

caracterizam essa fase como de potencial vulnerabilidade. O início da vida sexual dos adolescentes tem ocorrido 

cada vez mais cedo, sendo que esse fator é determinado por muitas formas de desigualdade, tais como a de 

gênero, a desigualdade socioeconômica e a racial. (MALTA et al. 2011, apud, COLLARES, 2020, p. 54). 

 
77 Sheila não deu detalhes de como conheceu seu primeiro companheiro.  



121 
 

um contexto de acirramento de suas vulnerabilidades. O nascimento do seu primeiro filho, por 

exemplo, aos 18 anos. 

 

“Quando eu tive meu primeiro filho pra mim foi uma tristeza. Porque eu não 

morava com o pai deles e eu não sabia que ele era traficante de Pelourinho e ai foi 

uma derrota em minha vida porque eu não tinha sucego, não dormia, que eu ficava 

preocupada [...]”. (Mensagem de voz de Sheila, via WhatsApp no dia de novembro 

de 2020). 

 

 Para Sheila, o momento pré e pós nascimento da sua primeira filha ainda na transição 

da adolescência para a vida adulta, traduz um período de sofrimentos e injustiça, de 

encarceramento para ela e também de seu parceiro em razão do vínculo com a criminalização. 

É no auge dos seus 18 anos de idade que Sheila teve a sua primeira apreensão pela justiça, 

para ela, os primeiros anos da vida adulta, de 18 para 19 anos, foram de “tristeza e derrota”, 

afirma. Principalmente porque não sabia do envolvimento do seu companheiro com o tráfico 

local. 

 Seus filhos nasceram em meio a um ciclo de violações e violências, alguns foram 

gestados enquanto ela ainda estava presa, as violências simbólicas repercutiram no 

adoecimento emocional e a depressão tornou-se uma realidade na vida de Sheila. 

 O risco da gravidez na adolescência é uma realidade para jovens meninas, contudo, 

vale a ressalva de que, “se as adolescentes estão desproporcionalmente submetidas a fatores 

de risco na gravidez, as meninas negras apresentam um potencial de risco ainda maior, por 

estarem mais frequentemente em condições de vulnerabilidade socioeconômica” (Collares, 

2020, p. 51).  

 A realidade de Sheila era contrária a esperada, o casamento como saída para uma nova 

realidade apresentou-se para ela como uma via para o tensionamento das suas relações. Para 

além do contexto de conflitos conjugais, desigualdades sociais, raciais e de gênero, Sheila 

deparava-se com um cenário de depressões sociais, que desde a sua infância78 implicaram a 

sua realidade e conturbaram-se de forma continuada. Em meio a diversas apreensões na 

transição da adolescência para a fase adulta da vida, Sheila foi condenada a três anos de 

encarceramento, carregando consigo ao longo de suas futuras gestações as marcas do cárcere 

e o estigma que irá acompanhá-la ao longo da sua vida, descritas por ela como um “inferno” 

[sic.]. 

                                                           
78 A discriminação e a negligência de que são vítimas na infância podem dar lugar a uma espiral descendente que 

durará toda a vida, submetendo a mulher a privações e exclusão da vida social em geral. (UNFPA, 1995, p. 241, 

apud COLLARES, 2020, p. 71). 
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Não é fácil admitir nem a si própria a violência sofrida, seja ela de qual tipo for. No 

caso das mulheres negras, esta história se complica, pois são muitas as situações de 

violência às quais elas são expostas, multiplicando-se os riscos de vitimização na 

experiência das violências originárias tanto da estrutura patriarcal quanto do racismo 

brasileiro, localizando a mulher negra na dicotômica situação de sofredoras e 

guerreiras nas suas representações essencializadas atualmente. (DOSSIÊ 

MULHERES NEGRAS: RETRATO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS 

MULHERES NEGRAS NO BRASIL, 2013, p. 135). 

 

O processo do cárcere vivenciado por Sheila foi revivido recentemente com a prisão do 

seu filho Pedro por trafico de drogas, no estado de São Paulo. Sem notícias aqui na Bahia, 

acionou a pesquisadora quase que todos os dias entre março e abril de 2021 para ter notícia do 

filho, considerando a disposição daquela em manter contato com a Defensoria Pública de São 

Paulo para lhe repassar aquilo que de informação eventualmente acesse com o Serviço Social 

da instituição. Muito ansiosa relembrou: “Eu quando tirei lá, tirei três anos sem visita, sem 

ninguém, abondona lá, intendeu? Tem que ter uma Defensoria, tem que parente visitá, qui se 

num visitá é como ninguém ó, João ninguém, num tem ninguém, ééé fica à toa.” (Mensagem 

de voz de Sheila, via WhatsApp no dia 03 de março de 2021, às 19h45min). 

Seguiu complementando dias depois:  
 

“Ô vei, né não, eu sou mãe e você sabe como é ... eu já peguei cadeia e sei que se 

não tiver alguém por você lá, seu processo vai passando pra baixo, pra baixo e você 

vai ficano lá dento. As vezes nem como, fico pensano entendeu? Porque ele é brabo, 

fica brigano lá, ele não aguenta com nada, é tanta coisa que eu penso.” (Mensagem 

de voz de Sheila, via WhatsApp no dia 12 de março de 2021, às 08h48min). 

 

 Sheila contou que assim como ela e seus irmãos, seus filhos também cresceram sob os 

cuidados de terceiros, “conhecidas” que ela considerava como irmãs, tias e “madrinhas” das 

crianças, nem sempre possuíam vínculo familiar, mas, para ela, foram pessoas que se 

dispuseram a cuidar das crianças enquanto ela ainda estava reclusa.  

 Aqui, enfatizamos e chamamo-nos atenção para reprodução de um ciclo de relações 

sociais determinantes para Sheila enquanto jovem negra, que não teve muitas alternativas na 

vida para com os rumos profissionalizantes e ademais, uma jovem que perdeu os vínculos 

familiares e que não tinha rede de apoio para com o trato das suas problemáticas. 

 

5.3.1- SHEILA EM MEIO AO CÁRCERE, A SOLIDÃO E O AFETO 
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 Enquanto vítima do sistema penal79 brasileiro, Sheila carrega consigo as marcas do 

racismo estrutural escravocrata.  As leis brasileiras responsabilizam e punem fisicamente, com 

violência, ao invés de reintroduzir socialmente a população atingida. Neste sentido de 

violências, Sheila lembra-se simbolicamente de uma das vezes em que foi agredida com uma 

“coronhada” nas ruas pela ação policial, neste ato ela sofreu com a perda da visão de um dos 

seus olhos, essa e tantas outras violências sofridas por ela nos permite reconhecer socialmente 

o lugar da vítima e do “inimigo”80 no país. 

Em uma análise sobre a vitimização da mulher conforme a raça/cor no Brasil, Romio 

(2013, p. 154) nos afirma, segundo dados e padrões de sua pesquisa que, “[...] a agressão 

física obedece padrões diferenciados para as mulheres segundo raça/cor”, trata-se, portanto, 

de um movimento que acompanha as dinâmicas, como já discutidas anteriormente, familiares 

e de gênero, são dinâmicas que justificam os contornos e perfil da vitimização e que se 

apresentam mais densamente para as mulheres negras no país. Segundo a autora, “é 

importante ressaltar a forte marca da violência doméstica contida nas agressões contra as 

mulheres negras, a extrapolação da violência conjugal para ambientes fora das “quatro 

paredes” [...]”. 

Em sua pesquisa, Romio (2013, p. 154) constata que o tensionamento desta situação 

para as mulheres negras dá-se em razão de motivos como, “[...] a polícia não quis fazer o 

registro; resolveu sozinha; medo de represália; e não era importante. Ou seja, para as 

mulheres negras, as questões estão ligadas ao acesso à polícia, a elas se reconhecerem como 

vítima e superarem o medo, e o isolamento de suas questões com o Estado”. 

Acerca do sistema judicial, e aqui tratando-se também, do carcerário, Sheila 

experimentou mais uma vez o preterimento:“sua pasta vai descendo que não tem ninguém 

pra correr atrás”, referindo ao trato dos profissionais ao seu processo, para ela, o sistema 

opera na maioria dos casos de mulheres e homens negros de forma “corrupta”, afirma, e, 

sentenciosa, sem equidade ou justiça social plena. 

 

É as vez a Justiça assim quando tava presa mermo poxa eu achava a Justiça assim 

algumas coisa que ele não podia fazer, entendeu? As vez a pessoa cai com coisa 

eles dizia botava sentença eu mesmo fui sentenciada por pouca coisa independente 

                                                           
79 “[...] esse sistema penal é estruturado pelo racismo em direção à população negra, portanto imprime uma 

metodologia do castigo e de violência, já realizada na mesma direção da escravização desses corpos.” 

(CARVALHO, 2018, p. 10). 
80 Esse “inimigo”, na modernidade, marcada pela colonização, exploração, escravização, e que produz 

desigualdades e mortes, têm no sistema penal brasileiro a sorte de violência intrínseca como estratégia que 

materializa uma política genocida no Brasil, “ancorada em grande medida nas intervenções policiais”. 

(CARVALHO, 2018, p. 12). 
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que meu marido era traficante mais ele não me deu chance pra respira um pouco 

que eu tinha 18 ano. (Encontro presencial dia 18 de outubro de 2020). 

 

 Complementou: “duas trôxinha de droga assim alguma coisa eles dá sentença e tem 

gente que roba muito e eles não dá sentença a gente que faz pouca coisa e a sentença é maior 

quem roba muito.” (Encontro presencial dia 18 de outubro de 2020). A fala da Sheila 

expressou a disparidade com que, na percepção dela, a Justiça julga as pessoas que cometem 

algum crime.  

Sobre esse ponto, foi indagada sobre a que ela atribuía esse processo e prontamente 

Sheila respondeu “Que é tudo corrupto né? Eu acho! Tudo corrupto e é a pessoa que a corda 

só quebra pro lado mais fraco quem não tem dinheiro mas quem tem dinheiro que faz o jogo 

deles lá eles é muita coisa.” (Encontro presencial no dia 18 de outubro de 2020). 

 Acerca das percepções expostas por Sheila, não podemos deslocar que a população 

reclusa no Brasil é negra e sofre com o processo, muito bem orquestrado pela ideologia 

racista, de criminalização e genocídio do seu povo. Para Carvalho (2018, p. 11), essa 

realidade está “pautada nos fundamentos do sistema colonial que condena a população negra a 

esse lugar, e renova suas maneiras de expressar essa violência, que se origina e se direciona 

ao Genocídio Anti-Negro em curso, agenciado pelo Estado brasileiro”. Ainda segundo a 

autora, 

 

A lógica penal mantém sua perversidade ao atenuar suas ações voltadas para uma 

população historicamente marcada pela ausência do Estado na garantia de direitos, 

não por acaso e sem razão, mas por tratar daqueles que entendidos como inimigos. A 

política de inimizade institucionalizada apresenta facetas de difícil compreensão, 

pois oculta os agentes e seus alvos. (CARVALHO, 2018, p. 12-13). 

 

O período de reclusão foi mais um momento da vida de Sheila em que ela experimentou 

a solidão, pois muito embora tivesse sido uma fiel companheira para o pai dos seus cinco 

primeiros filhos durante o período em que ele estava recluso, a recíproca não foi verdadeira: 

 

”Ele ia me visita mas depois [Pedro] disse:  minha mãe ele não vai mais não tá com 

outra mule den di casa ai eu fiquei disisperada eu fui e disse: você não vai sair 

daqui com meu filho não, ai eu não tenho parente aqui ele foi para lá na irmã só 

que quando sai vez de eu viver minha vida eu fiquei tipo depressiva fui mora na e 

quando a gente fui presa a casa da gente era toda arrumada ai ele pegou arrumou a 

mule ai quando eu cheguei lá nem uma calcinha eu tinha pra vesti , nem uma roupa, 

não tinha nada fui morar na rua quando chegou na rua conheci o crack ai foi minha 

derrota que eu se afastei dos meus filho” (Encontro presencial dia 18 de outubro de 

2020). 
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 Os relatos de Sheila são espelho de uma realidade preponderante na vida de tantas 

outras jovens negras brasileiras. Segundo ela, uma das maiores dificuldades para com o 

sistema prisional brasileiro foi o trato para com a sua questão, uma vez que, os registros são 

encaminhados para Defensoria Pública e perdem-se em meio a tantos outros aguardando por 

análise e respostas. Os casos deparam-se para com a negligência e burocracias do Estado e 

inviabilização dos seus direitos individuais, para além do processo de abandono afetivo, tão 

comum às mulheres negras encarceradas.  

Segundo Gregório (2017, s/p):  

 

Dados coletados nos estabelecimentos penais femininos do Brasil revelam que 62% 

das mulheres presas não recebem nenhum tipo de visita. O isolamento é ainda mais 

nítido em visitas íntimas: apesar de em 70,59% destes estabelecimentos penais 

existir permissão para visita íntima, apenas 9,68% das presas recebem esse tipo de 

visitação (DEPEN, 2008). Além do abandono por parte do Estado, evidenciado na 

ausência de políticas públicas específicas, estas mulheres são abandonadas por suas 

famílias e por seus companheiros. 

 

Compreendemos que nesse momento da vida, Sheila novamente experimentou o 

desamparo por aquele que nesse momento difícil, deveria lhe apoiar. Primeiro foi seu pai, 

depois seu companheiro. Essas experiências de solidão e o vazio de afeto que essas figuras 

masculinas deixaram lhe trazem dor. Vejamos como Sheila respondeu a uma pergunta de 

como ela achava que poderia ter sido sua vida se seu pai não tivesse abandonado a ela, a sua 

mãe e demais irmãos:  

 

É tem tombem isso porque eu fico assim oiando as menina, tem uma menina mesmo 

que eu conheço ela tem 40 ano o pai um chamego com ela que eu fui vé se eu 

arrumava um emprego com ela ele ligando minha filha  cê tá onde e aquela 

preocupação ai eu falei a ela, ai ela falando na ingnorância a meu pai eu tô aqui 

com [Sheila] resolveno, o eu queria ter tanto esse carinho assim com meu pai e você 

tá fazendo ingnorância, aí ela ‘já tenho já fazer já 40 ano ele vai ficar só assim 

atrás de mim é?’  eu acho carinho assim eu fico querendo pra mim eu choro e tudo 

que eu num tive oportunidade  assim do meu pai de acorda meu filho mesmo acorda 

bença meu pai aquele carinho que abraça o pai aquele amor que num tive, tive só 

com meu padrasto que era um pai pra mim mas assim de meu pai mesmo não tive 

não. (Encontro presencial dia 18 de outubro de 2020). 

 

De acordo com Gregório (2017, s/p), os estudos acerca do sentimento de preterimento 

vivenciado pelas mulheres negras tem se ampliado nos últimos anos e demostrado que “[...] a 

sensação de solidão da mulher negra não se limita à relação amorosa-sexual, tendo muitas 

vezes sua origem antes mesmo da fase adulta, com o abandono paterno ou afastamento 

parental físico ou afetivo”, tal como no caso de Sheila.  
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Após o período de reclusão, Sheila encontrou uma nova realidade posta para sua vida, 

seu parceiro, pai de seus filhos com quem convivia, estava vivendo uma nova relação 

conjugal em sua casa. O conhecimento dos fatos trouxe-lhe um choque para com a realidade. 

A partir daquele momento, a depressão emocional aprofundou-se deixando-a em angústia e 

tristeza por longos períodos de tempo, sem um lar e a rede de apoio necessária para recomeçar 

sua vida. Sheila então recorreu às ruas como nova casa e às drogas novamente como uma via 

de escape para a dor sentida. Consequentemente, as novas circunstâncias implicaram no 

afastamento para com os seus filhos, com os quais ela só conseguiu retomar o contato anos à 

frente.  

Posteriormente, estabelecendo novas relações, Sheila conheceu um novo parceiro, com 

quem teve o seu filho mais novo, razão pela qual ela abandonou as drogas e encontrou um 

novo emprego, ainda no cargo de doméstica. Para ela, a chegada do novo filho significou uma 

nova oportunidade de vida, para alcançar novos patamares e se reintegrar socialmente:  

 

Na ambulância não tinha vaga na Tsylla Balbino
81

 ai ele pegou eu fui puxei ele eu 

falei meu Deus se o senhor me dé meu fiio vivo eu não uso mais droga, me dê meu 

fiio vivo, meu Deus eu sei que eu abandonei meu outro filho la mas tô revertendo o 

quadro, mas eu queria que o senhor me desse meu filho de volta ai quando eu puxei 

ele ele chorou disse: é o senhor me ouviu meu Deus então parti de hoje minha 

recuperação vai ser meu filho. (Encontro presencial dia 18 de outubro de 2020). 

 

 

Entendemos que a perda de vínculo familiar para com os filhos e demais familiares 

como uma consequência dos antecedentes que sucederam-se na sua vida, dentre o 

aprisionamento, a fragilidade conjugal e consequentemente, a separação, levando as crianças 

a serem encaminhadas institucionalmente para uma rede de apoio que fornecesse a elas as 

condições adequadas para crescimento e desenvolvimento. 

Na condição de cônjuge, Sheila experenciou três diferentes relacionamentos afetivos, os 

dois primeiros perpassados com muita dificuldade, mas sem danos corporais ao que concerne 

à violência, para ela, restaram-se as lembranças de uma violência simbólica, emocional, 

entendida como decepção para com os parceiros com quem ela conviveu e compartilhou 

momentos dos seus primeiros anos da vida adulta. A terceira e última relação refere-se a atual, 

que para ela, trata-se de um parceiro com quem ela está dividindo bons momentos desde a 

reestruturação da sua vida, fase da qual discutiremos e compreenderemos a frente como se 

estabeleceu. 

                                                           
81 Tsylla Balbino é o nome de uma Maternidade pública da capital baiana. 
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Para Sheila relação é coisa séria e seu corpo inegociável. Contou orgulhosa, diante de 

uma situação que comentava com a pesquisadora sobre o uso abusivo de drogas por parte de 

uma de suas irmãs, que mesmo diante da escassez de tudo que vivenciou nas ruas de 

Salvador, nunca se relacionou por algo que a troca da relação não fosse mediada pelo afeto: 

 

“Eu sei o que é isso que eu já passei já morei na rua e onde eu ficava mais no 

Campo Grande, aí oxe, usava usava droga usava usava usava,  cabava o diero todo, 

vinha a tristeza, como eu não fazia vida, não trocava meu corpo, eu ficava triste 

querendo fumar mais porque eu fazia outras coisas, entendeu, paaa... Pa ter meu 

vício. Então quando eu não tinha, as muler que fazia a vida toda hora entava num 

carro, eu digo meu pai do céu num quero isso pa mim não, então nunca fiz isso 

graças a Deus, que eu sou nojenta, entendeu, por isso que todos... até os home que 

eu pego eu demoro anos e anos, eu não gosto de ficar pegando um e  outo,  um e  

outo assim, entendeu?” (Mensagem de voz de Sheila, via WhatsApp no dia 26 de 

abril de 2021, às 20h49min). 

 

Completou: “Posso assim, ficar, largar pegar outro, mais pá ficar pegano... tá com um 

pegano não, que a minha não é essa não graças a Deus, eu sou totalmente diferente e era isso 

que eu tava pedino a Deus força que eu não ficasse nessa.”  (Mensagem de voz de Sheila, via 

WhatsApp no dia 26 de abril de 2021, às 20h49min). 

É fundamental evidenciar os rumos seguidos por Sheila no auge da sua adolescência, 

em saída para a vida adulta, como parte invisibilizada e negligenciada pelas políticas sociais 

do país, observamos e discutimos sobre a trajetória de uma jovem negra brasileira nunca 

amparada pelo Estado, desde a infância, marcada por vioalações como o trabalho infantil e 

abandono dos estudos, situação pela qual nunca foi percebida ou acompanhada pela a ação 

das políticas públicas educacionais ou de proteção à infância e que, de alguma forma, 

poderiam ter mudado a direção da sua trajetória enquanto criança, jovem e atualmente, mulher 

negra brasileira e mãe. 

 Para concluirmos o exposto, acentuamos mais uma vez que a história de vida de Sheila 

se coloca como reflexo da história de tantas outras mulheres negras do país, mães, cônjuges, 

trabalhadoras. Reiteramos as suas narrativas para além das constatações dos dados, pesquisas, 

estudos e trabalhos acadêmicos, como forma de, tirarmos estas mulheres e suas trajetórias 

apenas das estatísticas e a partir de suas explanações darmos visibilidade e evidência82 para o 

fenômeno da raça/cor e gênero que incide o movimento de violações, discriminação, 

                                                           
82 Conforme Romio (2013, p. 155), “faz-se urgente a criação de observatórios sobre a violência de gênero e raça 

e programas voltados ao atendimento da mulher negra vítima de violência. Em suma, a construção de políticas 

específicas para contemplar toda a diversidade de mulheres, que vivenciam o mesmo cotidiano de violência, 

cujos desafios são diferentes segundo sua raça e desigualdades correlacionadas”. 
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violências e consequentemente, o enfrentamento destas mulheres, intencionalmente ou como 

forma de resistência ou sobrevivência as políticas de omissão do Brasil83. 

 

5.4 AS CONSEQUÊNCIAS DE ESCOLHAS NUNCA FEITAS: o peso do racismo 

sexismo e do classismo na vida da Sheila 

 

 Vimos até aqui que a vida de Sheila foi acontecendo perversamente alheia a ela, na 

medida em que suas possibilidades de escolhas foram sempre tolhidas. Ironicamente numa 

considerável parte da vida da Sheila ela não figurou como a protagonista.  

Quando criança a realidade da sua família impôs que abrisse mão da sua infância em 

prol do cuidado dos irmãos e suporte na atividade que a mãe exercia, tendo assim que deixar a 

escola. Na adolescência também não teve muito tempo para se manifestar, por exemplo, sobre 

vir ou não para Salvador para cuidar dos primos e apoiar a tia na cidade grande. Depois veio o 

companheiro, que como ela não deu detalhes do início da relação, talvez caiba a especulação 

de que ela o escolheu para se relacionar. Contudo, não podemos afirmar precisamente se a 

construção dessa relação não foi mais uma rota de estratégia de sobrevivência, considerando a 

situação de sua tia após ser baleada e perder os movimentos dos membros inferiores. Dessa 

relação decorreram uma sucessão de situações que a expôs a situações de risco e adensaram 

os contextos de vulnerabilidades. 

 A partir dessas considerações procederemos neste item com a análise mais 

especificamente da Sheila na fase adulta, levando em conta o que vivencia e já vivenciou do 

seu lugar de mulher negra, mãe, companheira, trabalhadora informal, que carrega marcas de 

uma série de violações de direitos, mas que também “ressurge das cinzas” e busca ocupar seus 

espaços nas múltiplas identidades que lhe cabe84.  

Conforme anunciamos no início deste capítulo, Sheila é incrível e sua história trata 

também de transgressão e insurgência, afinal quem imaginou que uma mulher negra que 

vivenciou todas as mazelas inimagináveis para um ser humano sonharia novamente? Em todo 

                                                           
83 “As novas representações, trazidas mais e mais pelas escritoras, vão construindo outros sentidos, distantes dos 

antigos estereótipos, a partir de perspectivas que partem da experiência de mulheres que tem buscado desde as 

primeiras ações feministas, apropriarem-se daquilo que se diz sobre elas mesmas”. (VASCONCELOS, 2014, p. 

181 apud SILVA, 2018, p. 250). 
84 É importante salientar que não estamos nem de longe buscando enfatizar o discurso meritocrático, de 

culpabilização dos sujeitos, o qual é fincado na ideia de que “basta querer” a superação das vulnerabilidades, que 

ela acontece. Quando enfatizamos os percursos de Sheila é para apontar o quanto que as mulheres negras seguem 

caminhando sem a devida atenção do Estado às questões que lhe afetam de maneira muito peculiar, a exemplo 

do afastamento dos seus filhos e filhas por força de medida de proteção do tipo de acolhimento institucional. 
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esse processo, notamos o quanto que Sheila canalizou sua energia no contato e retorno dos 

seus filhos para perto de si.  

Durante os diálogos com Sheila, notamos que, de maneira explícita, a fase adulta de 

sua vida foi a que lhe causou mais incômodos e notórios desconfortos ao tratar. Nitidamente 

algumas nuances foram omitidas e sempre que havia uma solicitação de elucidação de alguns 

pontos, a participante dava um jeito de se esquivar “não posso falá com cê agora não, tô 

ocupada, cê agora só fala dessa trevista. Ota hora nois se fala, tchau” (Mensagem de voz de 

Sheila, via WhatsApp no dia 17 de setembro de 2021, às 18h39min). Essas devolutivas da 

participante eram sempre respeitadas. 

Anteriormente a essa ocasião, houve por parte da pesquisadora algumas tentativas para 

um novo encontro presencial, até como estratégia de poder acolhê-la, uma vez que tínhamos 

noção de que alguns pontos eram realmente delicados de serem tratados via mensagem de 

voz, inclusive porque ela comumente usava a internet cedida por vizinhos. Contudo, Sheila 

sempre colocava dificuldade e apresentava uma justificativa, de maneira muito legítima, diga-

se de passagem, para sua negativa. Vejamos um das suas falas: “[...] boa tarde um bom 

almoço, tá certo. Eu não tô com condições, véi, pá quê eu vou dá entrevista pa você, e depois 

eu não tô, não tô bem, entendeu? Errar alguma coisa, esquecer, intendeu? Eu não tô 

inventando não.” (Mensagem de voz de Sheila, via WhatsApp no dia 27 de outubro de 2021, 

às 11h57min).  

A pesquisadora continuou tentando outro contato presencial, o que só irritou Sheila, 

que em tom bastante aborrecido expressou por meio da sua fala sensação de desrespeito, 

apesar da forma cuidadosa e respeitosa com que era tratada, à sua condição naquele momento 

e egoísmo por parte da pesquisadora: “pelo amor de Deus larga de drama véi. cê só vê seu 

lado, o meu não né? Tá certo, eu tô aqui com uma dor de cabeça chata, uma boa tarde, mais 

tarde nós se fala, vai se falando.” (Mensagem de voz de Sheila, via WhatsApp no dia 27 de 

outubro de 2021, às 13h15min).  

A resposta da Sheila disparou um processo de reflexão na pesquisadora que 

compreendeu que continuar insistindo num novo em encontro presencial poderia fragilizar a 

relação com a participante. Além disso, perseverar nesse ponto poderia configurar desrespeito 

a Sheila que já dava sinais há algum tempo de que não tinha interesse em novo encontro 

presencial para tratar de sua história. Assim, desde então não foi mais proposto nenhum 

encontro presencial como forma de demonstrar respeito ao limite imposto por Sheila, que já 

tinha tratado de muitas questões via mensagem no WhatsApp. 
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Retornando à história de vida da Sheila propriamente dita, ela tornou-se mãe aos 18 

anos, num momento bastante conturbado da relação com seu então companheiro, aquele com 

quem vivia desde os 16 anos. Demarca o desassossego que enfrentou, vez que à época não 

pode contar sequer com o suporte do companheiro, vez que ele estava recluso: 

 

“Quando eu tive meu primeiro filho pra mim foi uma tristeza. Porque eu não 

morava com o pai deles e eu não sabia que ele era traficante de Pelourinho e ai foi 

uma derrota em minha vida porque eu não tinha sussego, não dormia, que eu ficava 

preocupada”. (Encontro presencial no dia 18 de outubro de 2020).  

 

 

Pouco depois do nascimento da primeira filha, Sheila experimentou a amargura do 

afastamento da convivência com Sandra, frente ao infortúnio da sua prisão. Sua filha ficou 

sob cuidados de uma amiga, a qual ela considerava como “[...] tipo assim uma irmã [...]” 

(Encontro presencial no dia 18 de outubro de 2020) a quem deu sua filha para ser 

amadrinhada. 

 

“[...] eu fui presa ele foi preso ai os home chegou lá em casa achou uma droga lá 

me levou ai com 18 ano fui presa, ai quando eu sai ele sai tombem ai, eu, o, fiquei 

gravida de [Pedro] ai pronto a gente ficou junto, ficou, ficou, ele foi preso foi 

condenado  5 anos ai fiquei ino pá lá, ino, ai ele foi solto quando ele foi solto ai 

quando eu já tava já com [Sandra] que [Sandra] tava lá em Prataforma
85

” 

(Encontro presencial no dia 18 de outubro de 2020).  

 

Ao receber o alvará de soltura não demorou muito para Sheila engravidar do segundo 

filho, o Pedro, aos 19 anos. É justamente nesse momento da vida da Sheila que o acolhimento 

institucional aparece como serviço de proteção ao seu filho, vez que novamente acabou presa, 

tendo sido condenada por “[...] 3 ano de cadeia” (Encontro presencial no dia 18 de outubro 

de 2020).  

Como já apontado, a experiência da reclusão vivenciada por Sheila, foi sem dúvidas 

um período em que experimentou muito fortemente as injustiças sócio- raciais e a violência 

física e institucional diretamente sobre si, literalmente “na carne”. Contudo, quando indagada 

sobre a percepção da Justiça no concernente ao processo de acolhimento institucional e 

destituição do poder familiar dos seus filhos, ela acabou que teve uma avaliação diferenciada 

daquela quando o assunto era seu processo penal. Expressou sentimento de gratidão pela 

“segunda chance” que para ela lhe estava sendo dada:  

 

                                                           
85 Plataforma é o nome de um bairro no Subúrbio de Salvador. 
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“A Justiça a vez assim do meus filho graças á Deus doutor Salomã
86

o né  me deu 

uma chance que não é todo mundo que da chance assim erra é humano mais a 

primeira chance todo mundo da agora vamo vê a segunda  mas graças á Deus eu 

não pretendo ter a segunda é só a primeira mesmo as vezes é difícil chega no 

objetivo que onde eu tava presa..” (Encontro presencial no dia 18 de outubro de 

2020). 

 

No entanto, quando o assunto circundou novamente na esfera do Direito Penal, mais 

uma vez ela expôs, o quanto de injustiças e violências são produzidas nas cadeias, dessa vez 

falando do filho Pedro, que no início de 2021 vivenciou o cárcere. 

Sheila se mostrou completamente desestabilizada emocionalmente com a notícia de 

que Pedro, seu segundo filho, havia sido preso em São Paulo: “E eu tô aqui disisperada 

porque eu não posso ir que é longe vou ver se eu faço uma vaquinha pa ir lá, tá sem visita, 

sem nada, ficar sem ninguém ir lá, vô ficar num disispero que só.” (Mensagem de voz de 

Sheila, via WhatsApp no dia 24 de fevereiro de 2021, às 09h24min). Ela sabia, a partir da sua 

experiência, que quando não se tem apoio, não se tem alguém que diligencie o andamento do 

processo, a pessoa vai sendo preterida: “Na Defensoria Pública sua pasta vai descendo que 

não tem ninguém pra correr atrás”. (Encontro presencial no dia 18 de outubro de 2020), 

considerando que foi justamente isso que ocorreu com ela há anos.  

 

“Porque ali é onde o filho chora e a mãe não vê porque assim eu mesmo dizia: meu 

Deus se eu não tenho tudo mas olha onde eu vim para aqui eu pensava que eu 

nunca ia sai, mas Deus abriu assim uma ala aquele me abandono meu companheiro 

ai por exemplo se você não teve visita num  tivé ninguém a sua pasta vai desceno.” 

(Encontro presencial no dia 18 de outubro de 2020) 

 

Para Sheila o Estado é omisso naquilo que lhe compete no caso de pessoas egressas 

do sistema prisional, na medida em que não oferece nenhuma política pública, 

especificamente no que diz respeito à inserção no mercado de trabalho. Para Sheila,  

 

“Ele [o Estado] podia fazer muito mais pela gente assim acharia que todas as 

pessoas que saísse de lá ele fizesse um projeto assim é um projeto assim 

oportunidade porque quando a gente sai de lá o nome da gente é sujo então á gente 

não arruma emprego ele podia ajudá fazer tipo um balcão assim quem custura, 

custura, quem fazer crochê faz tipo assim uma faxina alguma coisa eu acharia que 

eles podia bem ajuda.” (Encontro presencial no dia 18 de outubro de 2020). 

 

Diante da inexistência das políticas públicas reclamadas por Sheila, mais uma vez é 

nítido que ela não teve suporte do Estado, nem possibilidades de escolha. Para Sheila a rua foi 

o lugar possível para sobreviver em meio ao caos de um momento de recomeço conturbado. 

                                                           
86Nome de um ex- juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude de Salvador/BA. 
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Evidentemente, que foi um período também demarcado por violências e violações. No 

momento em que tratava desse período foi pontuado se ela havia sofrido algum tipo de 

violência durante a vida adulta e prontamente ela recordou da violência policial que sofrera ao 

ponto de perder uma visão, “Violência a muita principalmente dos policias que me deu um 

coronhada (cabo de revolver) eu fiquei cega dessa vista e não enxergo” (Encontro presencial 

no dia 18 de outubro de 2020). 

Em resposta à solicitação de falar mais desse episódio, Sheila explicou que “É 

porque as vezes a gente tá lá é ... eu dormia lá na Piedade87 as vezes eles chegava e batendo 

que não podia i abrindo a loja a gente com raiva porque acordou naquele momento 

assustado começa a discuti eles ai bate mesmo” (Encontro presencial no dia 18 de outubro 

de 2020). 

Mais uma vez Sheila traz a tona sobre experiências de perpetração de violência e 

violação de seus direitos pelo poder público, que só se apresentou para ela por meio da 

repressão. Até mesmo quando o Estado chega como mecanismo de proteção, como no caso do 

acolhimento institucional dos seus filhos, ele se apresenta num contexto de violações que a 

sua inércia colaborou para se estabelecer. Afinal de contas, a negligência, o abandono, a 

violência, o envolvimento com o tráfico, diz mais sobre a inoperância do Estado por meio de 

políticas públicas efetivas e eficientes, que considerem o racismo, machismo e classismo 

como questões estruturantes das relações sociais, do que à suposta incompetência das 

famílias, e aqui chamamos atenção para as famílias negras. 

 

A negligência é uma questão que requer maior aprofundamento e discussão, “por 

vezes a ausência de políticas públicas (uma negligência a ser cobrada do Estado) 

pode comprometer a identificação dessa violação levando à culpabilização daqueles 

a quem foi negado o direito de acesso” (VALENTE, 2013, p.93). Tal fato mostra a 

continuidade das posturas de criminalização das famílias, mesmo diante de um 

cenário legal de corresponsabilidade entre família, sociedade e Estado. Sobre isso, 

Silva (2004) analisa que a pobreza aumenta a vulnerabilidade social das famílias, de 

modo a potencializar outros fatores de risco, como o abandono, a violência e a 

negligência. Há uma exposição da família a fatores estressores que demandam uma 

rede fortemente articulada, capacitada e com recursos para a superação destas 

dificuldades. (PAIVA, MOREIRA e LIMA, 2019, n.p.). 

 

 Desta forma, para situarmos o lugar das crianças e adolescentes em situação de 

acolhimento institucional, destacamos que, a relação de fragilidade dos vínculos familiares é 

algo que se estabelece muito antes da maternidade, antes da mulher tornar-se mãe. 

Entendemos que a história de vida de Sheila aponta isso muito lucidamente, uma vez que no 

                                                           
87 Nome de uma Praça pública no centro de Salvador. 
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contexto de vulnerabilidades experimentado por ela e seus filhos e filhas, notamos que, “atrás 

de crianças e adolescentes em abandono existem famílias abandonadas, esquecidas pelos 

programas das diferentes políticas sociais e negligenciadas até mesmo pela política de 

assistência social” (CARVALHO & GUARA, 1994, p. 46 apud GONTIJO [et al.] 2004, p. 

395).  

 No campo do acolhimento, como visto por Rangel (2021, p. 178), “concordamos com 

Fávero (2014) quando afirma que, nesta realidade, o sofrimento vivido pelos adultos é 

ignorado, restando apenas alguma dose de atenção à criança, por meio da desvinculação de 

sua mãe e inserção em outros espaços, que, em tese, possibilitem sua proteção”. Portanto, a 

jovem negra que se torna mãe ainda na adolescência parte de um lugar de dores não 

superadas, em um ciclo reprodutivo de limitações sociais que iriam se refletir também na vida 

de seus filhos, exatamente como ocorreu com Sheila. 

 

O resgate da história de vida pode demandar ir além da geração atual, visto que “a 

grande maioria das famílias com filhos institucionalizados têm uma marca de 

fragilização em seus elos familiares” (PENSO, MORAES, 2016, p. 1525). Significa 

dizer que o processo de reinserção familiar não se restringe apenas aos acolhidos, é 

bem mais amplo, demandando a compreensão da realidade das suas famílias e 

comunidades de origem e o desenvolvimento de estratégias de fortalecimento dos 

vínculos e superação dos ciclos de violência que, não raro, estão associados aos 

impactos da pobreza. (PAIVA, MOREIRA e LIMA, 2019, n.p.). 

 

Durante o período que esteve presa, Sheila viveu o abandono da família que há muito 

tempo não tinha contato, e como já dito, do companheiro. Assim, lhe restou seus filhos. O 

contato com seus filhos foi mantido apesar de todas as adversidades, uma vez que a unidade 

acolhedora, que à época atuava apenas no acolhimento de filhos e filhas de mulheres reclusas, 

levava-os para visitá-la.  

Em que pese todas as desvantagens que culminaram na interdição da maternagem de 

Sheila por um tempo, ela seguiu vinculada aos filhos. Diante da dor da lembrança do período 

em cárcere, Sheila também expressou orgulho sobre seu lugar de mãe,  

 

Eu era uma mãe exemprá por isso mesmo que a Irmã
88

 não doou a ninguém, que a 

Irmã via chegava lá não tinha visita então eu fazia de tudo vendia doce lá dento, 

tinha visita dos pessoal que ia visita, eu pegava dava meu dinheiro e pode compra 

essa merenda para minha filha por favor. Que eu não tenho visita você compra os 

prato, os copo, até lençol de bonequinha eu mandava pro meus filho, chegava eu 

arrumava tudo lá no dia da visita pá espera eles. (Encontro presencial no dia 18 de 

outubro de 2020). 

  

                                                           
88 “A imã” era a freira responsável pela unidade de acolhimento onde os quatro filhos de Sheila ficaram durante 

o período em que ela cumpria a pena e após a saída, quando esteve em situação de rua.  
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Sheila sempre quis ter seus filhos de volta à sua convivência, reconstruir sua vida. 

Todavia, requerer o retorno deles parecia algo impossível. Ela narrou a falta que eles faziam, 

e mesmo em situação de rua e adoecida ela dava um jeito de ir vê-los, atestando, desse modo, 

que seu processo de maternagem foi impedido pela estrutura social em que vivia, não por uma 

escolha deliberada. Ela sempre quis ser mãe dos seus filhos: 

Sempre, sempre quando dava uma lôcura eu ia lá na Irmã na rua, tem um dia 

mermo que eu tava, oh véi é tanta coisa que passô na minha vida, que eu tava de 

tuberculose aí eu fui lá vê os minino, a irmã ainda afastô um poquinho, entendeu, 

sempe eu ia, mermo eu seca, eu fumando, eu ia.  (Mensagem de voz de Sheila, via 

WhatsApp no dia 31 de julho de 2021, às 09h11min) 

 

Quando discutimos o lugar da mulher negra que é mãe numa sociedade fortemente 

marcada por questões de raça e classe, espera-se desta mulher uma vocação natural para o 

cuidado, a maternidade, mas não para maternar seus próprios filhos. Nessa medida, quando 

Sheila reclama perante o Judiciário e a instituição de acolhimento o desligamento dos filhos, 

compreendemos que esse movimento representa insurgência e transgressão ao destino que o 

racismo e o capitalismo traçaram para ela e para seus filhos e filhas. 

 O lugar de fala e vivências das mulheres negras, aqui representadas por Sheila, não 

apenas na condição de mãe, é bastante relevante quando o debate gira em torno da realidade 

de crianças e adolescentes em acolhimento institucional. As instituições e seus profissionais 

carecem se atentar para o histórico das famílias desse público, que geralmente são chefiadas 

por uma mulher negra que tem suas relações e o seu processo do maternar marcados pelo 

distanciamento familiar, pela desigualdade econômica, racismo, discriminação e relações 

heteroafetivas nocivas, que não raramente culminam no definhamento da ascensão desta 

mulher enquanto detentora de uma singularidade e autonomia social e profissional, 

resplandecendo no ser mãe.  

Sheila aponta, por exemplo, como a falta de apoio da família foi determinante para que 

seus filhos fossem acolhidos. Em que pese ela ter um sentimento de gratidão pela instituição 

que os acolheu, ela avalia que eles não precisariam ser acolhidos caso ela tivesse apoio da 

família, inclusive não passaria tanto tempo afastado deles após ter saído da cadeia.  

É... eu ter uma família por perto porque se minha mãe tivesse aqui, meus parente, 

eu achava que meu filho não ia pá quele lugar e eu sai i encontrá um apoio então 

não ia fazer o que eu fiz hoje até eu me arrependo porque todos os dias eles 

acordam: minha mãe a senhora é uma flor pra mim, minha mãe eu te amo, minha 

mãe a senhora é linda, eu digo: será que eu mereco meu Deus ouvi isso tudo, eu que 

me pergunto todo dia, faz coração pra mim ai se eu ficar triste, pensativa ai 

pergunta:   minha mãe a senhora tá chorando? Não fica assim não eu te amo, então 

é um amor puro comigo então eles merecem agora só felicidade errá é humano mas 

permanecer no erro tá difícil eu peço força a Deus. Bastante!” (Encontro presencial 

no dia 18 de outubro de 2020). 
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Percebemos que muito embora Sheila tenha vivenciado o afastamento da usa família 

desde a adolescência, para ela essa é uma instituição relevante.  

Sheila carrega consigo um sentimento de culpa: “Porque todo ser humano é fraco, é 

frágil mas eu peço a Deus muita força eu de manhã peço : meu Deus me de força porque eu 

sou a mulher mais feliz do mundo ter uma família por perto”. Em compensação ela 

externaliza que nenhuma condição adversa, seja por falta de renda ou uso abusivo de 

substâncias psicoativas, a apartará dos filhos: “A gente não pode bens materiais, mas só eu tá 

com meus filho, disse a eles: a gente pode morar na   marquise, mas eu tó ali com vocês 

porque Deus foi Deus eu me separei por causa disso, dessa droga mas se não fosse isso acho 

que eu não me separava” (Encontro presencial no dia 18 de outubro de 2020). 

 Para Mioto (2008, apud Rangel, 2021, p. 169), o lugar “natural” da mulher como mãe 

se deve à concepção hegemônica do feminino associado ao cuidado, especialmente ao 

cuidado materno. A mulher brasileira apoderou-se ao longo das décadas deste papel como 

responsável unicamente pela criação, deveres e obrigações para com os filhos e a casa, o que, 

quando contrariado, provoca uma ambiguidade na forma para com a qual a sociedade enxerga 

esta mulher-mãe, sendo na maioria das vezes vista e “condenada” como uma “péssima mãe”.  

 

Neste contexto, mantêm-se as expectativas relacionadas aos papéis típicos de uma 

concepção funcionalista de família, na qual a mulher-mãe é responsável pelo 

cuidado e educação dos filhos e o homem pai, pelo provimento e exercício da 

autoridade (MIOTO, 2008). Como consequência, o papel da mãe tem sido 

considerado como central no contexto dos serviços de proteção infantil, sendo a 

responsabilidade materna um dos aspectos mais enfatizados nos processos e dossiês 

do sistema de proteção à infância e juventude (SOUZA, 2004). (RANGEL, 2021, p. 

169). 

 

 O que a aconteceu com Sheila a partir do momento de aproximação com as ruas e, 

consequentemente, o contato com substâncias psicoativas, precisamente com o uso do crack, é 

justamente a inversão da forma como ela era vista socialmente em seu meio de convivência, e 

por ela mesma, que se considerava “fraca”, “errada”, “frágil” e “mente fraca”. A própria 

Sheila deslocou para si o peso de todos os determinantes que incidiram sobre suas condições 

de maternagem, atribuindo o afastamento de seus filhos ao uso da “droga”. 

O lugar de usuária de substância psicoativa substituiu o lugar da mulher, mãe e, 

“cuidadora”, dando lugar e visibilidade a uma mulher entendida como incapaz. 

 

[...] as mulheres usuárias de drogas contrariam a essência do que é entendido como 

sendo do feminino porque deixam de ocupar-se dos outros. Parcial ou totalmente, 

elas deixam de ser mães e cônjuges. Assim, a decisão do uso de drogas é tomada 

como um ato egoísta, que desafia a construção feminina, que é eminentemente para 
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os outros: “Quem no imaginário está feita para cuidar, velar e reproduzir a vida dos 

outros cotidianamente encontra prazer agora num objeto inanimado (a droga) e num 

ato centrado em si” (LEAL; CALDERON, 2017, p. 135). (RANGEL, 2021, p. 169). 

 

 Como consequência inerente a esta condição89, o afastamento de seus filhos e o 

“acolhimento institucional traz à tona as contradições entre o direito à convivência familiar e 

a supressão dessa convivência como condição para restaurar esse mesmo direito à 

convivência” (MOREIRA, 2014, n.p.).90 Apesar de doloroso, o acolhimento institucional não 

foi assustador para Sheila uma vez que, segundo ela, essa era uma realidade de suas colegas 

de cela, “tinha mule com 5, 6 filho, com 3, com 1” (Encontro presencial no dia 18 de outubro 

de 2020) na instituição. 

 Segundo Paiva et al. (2019, n.p.) “[...] é bem verdade que o uso abusivo de drogas 

pode reduzir sensivelmente a capacidade protetiva dos pais ou responsáveis. Por outro lado, as 

famílias não podem ser vistas unicamente pelo lugar onde residem e pelo uso de substâncias, 

que se apresentam, por vezes, como um escape à realidade de violência e vulnerabilidade 

social” em que se encontram. Portanto, deparamo-nos com o desafio de enxergar a mulher-

mãe usuária para além da ótica discriminatória racializada a qual são preconizadas.  

 

A categorização das famílias como capazes e incapazes “se encontra fortemente 

arraigada tanto no senso comum quanto nas propostas dos políticos e dos técnicos 

responsáveis pela formulação de políticas sociais e organização de serviços” 

(MIOTO, 2008, p. 51). Dessa abordagem deriva a responsabilização e 

culpabilização dos sujeitos, ao invés da concepção de que a família “tem o direito de 

ser assistida para que possa desenvolver, com tranquilidade, suas tarefas de proteção 

e socialização das novas gerações, e não penalizada por suas impossibilidades” 

(MIOTO, 2008, p. 57). (RANGEL, 2021, p. 169). 

 

 De modo consequente a destituição do poder familiar91 e em razão da condição de 

vulnerabilidade enquanto pessoa em situação de rua e usuária de “drogas”, como a própria 

                                                           
89 Suas histórias revelam precárias condições de existência, exposição à violência e diversas violações de 

direitos. A retirada da criança de sua família de origem e o seu encaminhamento para as unidades de acolhimento 

funciona, ainda que sob o discurso de proteção da criança, como mecanismo de punição da mulher, não só pelo 

seu uso de drogas, mas também por sua situação de pobreza, responsabilizando-a, individualmente, por não 

usufruir de condições dignas de cidadã, que o Estado deveria, mas não provê. (RANGEL, 2021, p. 178). 

 
90 O encarceramento em massa, a pobreza extrema, o diagnóstico de transtorno mental, o trabalho insalubre e 

perigoso e, no caso das crianças e adolescentes, o acolhimento e permanência em espaço institucional de forma 

massiva, são exemplos que explicitam a realidade vivenciada pela população negra. (SARAIVA e ALMEIDA, 

2021, n.p.). 

 
91 A separação de um casal acarreta desdobramentos aos diversos membros da família, podendo dificultar 

relacionamentos entre pais e filhos. A mediação, 23 nas questões de família, apresenta características que lhe são 

peculiares em virtude da complexidade das disputas. Há aspectos legais que envolvem guarda, pensão, divisão 

patrimonial aos quais se mesclam sentimentos conflituosos. (REFERÊNCIAS TÉCNICAS PARA ATUAÇÃO 

DO PSICÓLOGO EM VARAS DE FAMÍLIA / CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2010, p. 22-23). 
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Sheila se nominou, o acolhimento institucional dos filhos dela, que aconteceu em 

Salvador/BA, para ela se desdobrou de forma tênue, não agressiva para com os filhos(as). 

Sobre sua relação com a unidade acolhedora, Sheila expôs o seguinte: 

 

Eu acho é bem graças á Deus a Irmã Dele é ótimo agradeço a Deus por ela existi tê 

paciência comigo de meus filho fica tanto tempo lá ela me espera como é que ela ia 

sabê que eu ia mudá. Entendeu? Meu filho foi pequena elas podia doar, bota 

alguém pá cuida, intendeu? 

Porque um bocado das tem gente lá que chega lá querendo criança pá morá pá e 

ela sempre me esperou graças á Deus, Deus botou ela na minha vida [...]. 

(Encontro presencial no dia 18 de outubro de 2020) 

 

 Logo, sobre a instituição acolhedora, entendemos que o trabalho realizou-se na direção 

da proteção integrada das crianças, em combate as condições de precariedade e pobreza, 

prezando promover, dentro das limitações da cadeia e da dinâmica da rua, o vínculo entre 

Sheila e seus filhos. A forma como se deu o processo de acolhida e estabelecimento dos 

vínculos para com a mãe, dentre as visitas, resultou posteriormente em uma articulação de 

conciliação realizada segundo ela, de maneira muito “paciente”. 

 

5.4.1-  INTERFACES ENTRE O RACISMO ESTRUTUTAL E O ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL SOB O OLHAR DA SHEILA 

 

 O acolhimento dos filhos de Sheila traduz uma realidade em que muitas crianças se 

encontram no país, tratando-se de crianças que possuem características sociais, raciais e o 

gênero como marcadores. Apesar de tratarmos de diferentes situações em que se dá o 

acolhimento ou adoção no país e após um significativo avanço para com a direção do 

atendimento, Saraiva e Almeida (2021, n.p.) ainda apontam e sinalizam o quadro desigual em 

que as crianças negras integram em sua maioria, o viés da rejeição prevalece dentre as 

famílias interessadas na adoção, ou até mesmo, nos lugares onde deveriam ser protegidas 

indistintamente.  

Essa realidade pode ser traduzida, nas palavras de Sheila, nos processos 

discriminatórios que afetam a população negra. Para ela “o branco é mais mais cuidado assim 

a gente preto é mais discriminado” (Encontro presencial no dia 18 de outubro de 2020). A 

participante avalia ainda que as oportunidades dadas a pessoas brancas e negras são 

diferentes, “É diferente! Bastante diferente os nego tá tudo discriminado bastante pela 

sociedade” (Encontro presencial no dia 18 de outubro de 2020), avaliou ainda que se fosse 

uma mulher branca sua história seria “Bem diferente! Ia ser bem diferente mesmo ia muda 

minha história” (Encontro presencial no dia 18 de outubro de 2020). 
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Sheila ainda foi além e exemplificou, com uma vivência sua, sobre as expressões 

cotidianas do racismo estrutural:  

Um dia mesmo eu tava dentro do ônibus uma mulher falou assim: caiu não sei o que 

o sua neguinha. Eu disse: eu tenho orgulho da minha negridade eu falei com ela. 

Várias vezes outro dia mesmo quando eu tava indo até lá pá Aldeia a mulher falou : 

nego é ôsado! Esse nego não sei o que! Ai eu disse: é racismo!Ainda falei com ela 

vá lá que eu tô aqui esperando a queixa. Eu acho que diferente os branco é mais 

tratado melhor do que os negro”. (Encontro presencial no dia 18 de outubro de 

2020) 

 

Analisando o estudo recente sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento 

(SNA), organizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vimos que de 2015 até o 

início de maio de 2020 existia “um total de 34.157 crianças e adolescentes acolhidos em 

um total de 3.259 instituições” (BRASIL, 2020, p. 40), sendo que deste total “A maioria 

das crianças e adolescentes acolhidos são da etnia parda (48,8%), 34,4% são da etnia 

branca, 15,5% preta, 0,8% indígena e 0,4% amarela” (BRASIL, 2020, p. 43).  Quando 

somado o quantitativo de crianças e adolescentes pardos e pretos, temos que 64,3% do 

público acolhido no período do estudo era de negros. 

 

Quadro 3: Porcentagem de crianças e adolescentes acolhidos no Brasil no período de 

2015 a maio de 2020, segundo a etnia92. 

Fonte: Sistema Nacional de Adoção, CNJ (2020). 

 

                                                           
92 Terminologia adotada no estudo do Conselho Nacional de Justiça.  
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É importante elucidar o que está por trás desses dados. Compreendemos que eles 

revelam, por toda a discussão já levantada neste estudo, que, 

 

Temos ciclos ininterruptos que penalizam mulheres e crianças, sobretudo, 

empobrecidas, negras e moradoras de favelas por todo o Brasil. Esse é demarcado 

pela culpabilização da mulher, acolhimento, institucionalização e não adoção. No 

que diz respeito a esse ciclo verificamos as marcas do racismo institucional, já que 

são mulheres negras que têm seus filhos acolhidos e as crianças negras que 

permanecem institucionalizadas nos abrigos do país cuja situação é: agonizando 

devidos os parcos investimentos e mediatizados por viés religioso, ferindo o direito 

à liberdade religiosa das crianças e adolescentes (LIMA, 2015; SARAIVA, 2019). 

(SARAIVA e ALMEIDA, 2021, n.p.). 

 

 Noutras palavras, os dados ora apresentados evidenciam a inacessibilidade das 

crianças e seus respectivos responsáveis a políticas públicas de proteção às famílias. Para 

muitas dessas famílias negras, que perfazem o percentual de 64,3%, o Estado seguramente 

só se apresentou, tal como para Sheila, por meio da repressão. 

 Atualmente na Bahia, segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 

da Bahia (SEI) e a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM) cerca de 960.763 

dos núcleos familiares são formados por mães solos, como Sheila, e deste grupo, 89,4% das 

mulheres se autodeclararam negras, “75,1% das mulheres têm entre 25 e 49 anos, 55,3% 

cursaram até o ensino fundamental completo e 74,5% vivem em situação de extrema 

pobreza”.  

 

De acordo com Vitale (2002), vincular monoparentalidade e a figura feminina é 

fortalecer as mulheres como responsáveis pela família. Na contrapartida, o aspecto 

econômico dessas mulheres chefes de família é o mais afetado, pois mesmo que a 

pensão alimentícia exista e seja uma possível solução, acaba como um problema. No 

que diz respeito ao aspecto social, tanto as mulheres quanto seus filhos sofrem 

discriminação. Elas, quando solteiras, não são bem vistas, e se optam por um 

companheiro sem formalizar uma união, idem. Já seus filhos são tidos como 

problemáticos em decorrência da separação ou qualquer coisa do gênero. 

Emocionalmente, a monoparentalidade, via de regra, causa desgaste sobretudo na 

mulher, pela responsabilidade que esperam que ela tenha para com sua família, 

desconsiderando todos os fatores que a levaram a tal situação. (FILANTROPIA, 

2017, n.p.). 

 

 A carga do cuidado para com os filhos recai sob a responsabilidade das mulheres, as 

quais precisam, muitas vezes, abdicar de si em prol do conforto da sua família, sendo 

reconhecida apenas como mãe, companheira, filha, neta, trabalhadora, menos com um sujeito 

que tem desejos e anseios próprios. A dimensão enquanto mulher se perde em todas essas 

outras identidades. Contudo, curiosamente, para Sheila, não há um excesso de cobrança e 

responsabilização da mulher/mãe em comparação ao tratamento recebido pela figura paterna e 

https://www.redalyc.org/journal/5522/552266675012/html/#redalyc_552266675012_ref50
https://www.redalyc.org/journal/5522/552266675012/html/#redalyc_552266675012_ref62
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aos homens no geral. Ela, por exemplo, informou não se sentir sobrecarregada com as 

demandas dos filhos e filhas.  

 

Eu acho que é tudo ingual porque quando tem que agora a lei da pensão né eu acho 

que é tudo igual porque por exemplo se ... meu esposo tá com meus filho né um 

exemplo meu esposo tá com meu filho então a Justiça cobra estão se meus filho tá 

morando lá maltrado lá ou tendo alguma coisa ai a Justiça tá certa entendeu” 
(Encontro presencial no dia 18 de outubro de 2020). 

 

Especulamos que esse posicionamento de Sheila decorra da sua experiência mais 

recente, com o atual companheiro, pai de Junior. De acordo com a narrativa dela, há um 

compartilhamento no cuidado das crianças: “[...]b eu vou pro curso quem faz a comida é ele, 

agora mermo eu disse a ele diz agora eu vou fazer a trevista se eu chegá antes de mei dia eu 

vô fazer se eu chegá meio dia ou depois você vai ter que fazer, ele disse: tá bom já, tô 

preparado pá isso” (Encontro presencial no dia 18 de outubro de 2020). 

O atual companheiro de Sheila a ajuda inclusive com as despesas com as duas 

enteadas que moram com eles, Roberta e Cátia:  

 
“ [...] esse meu companheiro me ajuda mas eu sou o pai e a mãe dos meus filho de 

[Cátia] e [Roberta]. Entendeu? O filho dele ele arca certinho e arca  tombem com 

elas mas só que eu não vou fica pedindo dinheiro a ele pra fica comprando as coisa 

pra elas eu que sou mãe e pai das minhas duas filha até o pai aparecer” (Encontro 

presencial no dia 18 de outubro de 2020). 
 

Com relação às unidades acolhedoras dos seus filhos, Sheila tem boas memórias, 

afinal, nas palavras dela tiveram paciência e acreditaram que ela em algum momento 

reuniria condições de ter seus filhos consigo. A relação experimentada por Sheila para com 

uma das instituições que por um período acolheu seu filho Pedro, na Região Metropolitana de 

Salvador, foi bem positiva no trabalho de apoio pós- acolhimento, “A Instituição me ajudou 

eu faço curso lá, é... estudo, agora tá suspenso causa da Corona93 tó indo lá também tó 

estudando lá  e tombém trabalhava lá no Bazar todo mudo tinha sua seu dia”. (Encontro 

presencial no dia 18 de outubro de 2020).  

De modo geral, Sheila carrega um sentimento de muita gratidão por não terem 

encaminhado seus filhos para a adoção. Ocorre que, por uma limitação no seu campo 

informacional e da complexidade dos trâmites judiciais, o que nunca ficou muito claro 

para Sheila é que em verdade seus filhos nunca foram adotados porque, além do 

preterimento por serem negros, já eram crescidos quando da finalização do processo de 

                                                           
93 Termo abreviado de coronavírus. 
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destituição do poder familiar, vez que esta é a etapa que antecede a inscrição de crianças e 

adolescentes no Sistema Nacional de Adoção. 

Sheila revelou que encontrou apoio no trabalho da instituição e pôde vislumbrar a 

possibilidade de reintegração familiar das demais filhas que estavam acolhidas em Salvador. 

As orientações e encaminhamentos dados pelas profissionais que cruzaram seu caminho 

quando o assunto era seus filhos, foram importantes para seu desenvolvimento pessoal e 

profissional. Vejamos o que ela expressa sobre isso:  

 
Tudo bem graças a Deus, tem uma mesmo que mais antiga que ainda fala comigo 

que ainda me ajudou com minha passagem pá eu i pá Ilhéus, dona Patricia  inté 

hoje eu falo com ela no Zap
94

 e agora Laina e Rosa que eu gosto tombem essa não é 

de lá, é de lá do da ôta Instituição (Encontro presencial no dia 18 de outubro de 

2020).  

 

Para ela, todo o processo institucional de acolhimento, defesa e proteção das 

crianças, bem como, o contato também com o CRAS, com os/as assistentes sociais, 

psicólogos e agentes de saúde do Programa de Saúde da Família (PSF) e da Unidade Básica 

de Saúde (UBS) da região onde atualmente reside, realizou-se como uma rede de apoio que 

ofereceu uma possibilidade positiva para o desenvolvimento da sua autonomia e mudança da 

rota de sua vida. 

Nas trocas de mensagens com a pesquisadora, era comum Sheila refletir sobre a 

mudança de rota da sua vida, mesmo diante de tudo que já tinha passado ela entendia que 

atualmente inexistia motivos para reclamar, “rapaz tô oiano aqui, rapaz eu sô feliz e as veze 

eu recramo, mais eu peço perdão a Deus, tá passando aqui em São Paulo tanta gente com 

fome e com frio, tem gente lá em São Paulo que até morre, né, de frio  que não aguenta.” 

(Mensagem de voz de Sheila, via WhatsApp no dia 31 de julho de 2021, às 09h07min).  

Apesar de ter experimentado tanta dor e desamparo, Sheila quase sempre se mostrava 

otimista e agradecida a Deus pelo redirecionamento da sua trajetória.  

 

Eu tava cabano de falar aqui com o compaero meu, o que me alembrô foi quando eu 

morava na rua , eu tive tubarculose, aí eu tava usando droga e um remédio, o 

remédio grandão quando batia no meu estambo
95

, Ave Maria, aí eu me alembrei, 

entendeu, e não era pa mim chegar aqui e eu cheguei porque eu fiquei quato dia lá 

na Piedade debaxo do papelão sem poder levantar dele. (Mensagem de voz de 

Sheila, via WhatsApp no dia 31 de julho de 2021, às 08h58min) 

 

 O apoio institucional, no caso da participante deste estudo, significou uma abertura 

para o acesso as políticas de assistência social e saúde pública, o apoio profissional 

                                                           
94 Termo abreviado de Whatsapp.  
95 Ela quis dizer “estômago”. 
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encontrado tornou-se um mecanismo de enfrentamento a desigualdade que se revela em 

grande parte de uma população marcada pela violência, discriminação e exclusão social. 

 Muito embora a experiência de Sheila tenha sido considerada por ela como positiva no 

âmbito do acolhimento institucional dos seus filhos, já trouxemos experiências institucionais, 

precisamente com o Sistema de Segurança Pública e o sistema prisional, de violências diretas 

e violações dos seus Direitos Humanos. Assim, concordando com Nova (2021, p. 5) sabemos 

que, “no campo institucional, o racismo revela-se no modo como empresas, organizações ou 

instituições funcionam e estabelecem suas normas e padrões de comportamento interno, sendo 

resultado direto do racismo estrutural”, e não podemos perder isso de vista em razão de uma 

experiência específica.  

A reinserção da criança e do adolescente deve ser de fato acompanhada da promoção 

de acessos que se efetivados antes do agravamento das condições precárias de vida das 

famílias negras, muitas crianças e adolescentes não seriam afastados do seu lar: “[...] a 

reinserção familiar é mais do que o retorno da criança ou adolescente para casa, ela precisa 

envolver a construção de estratégias que permitam a família superar os motivos que 

provocaram a institucionalização” (PAIVA et al. 2019, n.p.).  

Para além da reintegração da criança, a atenção do Estado deverá voltar-se para a 

reintegração familiar em sua totalidade, para a mulher negra, mãe, em suas variadas condições 

de vulnerabilidade, afetiva e socioeconômica, atentar-se para os seus traumas e, a partir deste 

lugar, buscar desenvolver os encaminhamentos necessários para agir na reorganização da vida 

social de forma efetiva desta família, como aconteceu parcialmente com Sheila. 

Diante do reconhecimento das nuances desta realidade, que incide a vida de tantas 

outras mulheres negras-mães do país, ressaltamos a importância de evidenciarmos o lugar 

destas mulheres na sociedade, de suas vulnerabilidades, das desigualdades que atravessam 

suas trajetórias, de seus filhos e parceiros, e a importância de trazermos para o debate o 

encarceramento em massa que assola e atinge contundentemente uma classe majoritariamente 

condenada e silenciada socialmente, consequentemente, situamos o lugar do acolhimento e da 

proteção e desproteção social do Estado e suas instituições para descortinarmos essa realidade 

tão pouco reconhecida e discutida socialmente. Afinal, como Sheila informou, no período em 

que esteve presa, juntamente com ela “Tinha mulé com5, 6 filho, com 3, com 1” (Encontro 

presencial no dia 18 de outubro de 2020) em acolhimento institucional.  

 A fala da mulher negra, e aqui referimo-nos às narrativas históricas de Sheila em um 

lugar simbólico de lembranças e traumas, exterioriza o olhar de uma sociedade e Estado em 

que ela não encontrou apoio quando necessário para se reerguer, uma sociedade que não 
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enxergou as suas inquietações na infância, tão pouco as suas necessidades na adolescência, 

uma sociedade e, o Estado que a condenou na vida adulta sem fazer valer o conceito de justiça 

e equidade social. 

 

É a partir dessa realidade racializada e também sexista, onde o gênero é colonizado 

(LUGONES, 2020) que o racismo nos espaços institucionais se coloca como 

desdobramento do racismo estrutural que forjou a sociabilidade brasileira. Hamilton 

e Carmicael (1967) militantes do movimento negro estadunidense que forjaram o 

termo racismo institucional afirmam que se trata de falha estatal programada na 

execução de serviços destinados à população negra. Ou seja, é perpetuação do 

racismo de forma diferenciada daquela que ocorria no período colonial que almeja 

manter subalternização, imobilização social e institucionalizar uma política de morte 

centrada na figura da população negra: homens, mulheres e crianças. (SARAIVA e 

ALMEIDA, 2021, n.p.). 

 

Como no caso da Sheila, e de tantas outras mulheres negras tal como ela, a 

institucionalização atravessou vários momentos da sua vida como mecanismo de 

aprisionamento. Isso ocorreu no momento de privação da sua liberdade, quando esteve presa, 

e com seus filhos quando estiveram acolhidos. A estrutura racista e burocrática das 

instituições que executam políticas públicas são muitas vezes ferramentas de controle e 

violação de direitos humanos, haja vista que aquelas pessoas que não se adequam a elas 

acabam aprisionadas: seja no sentido do cerceamento da liberdade propriamente dito, ou no 

sentido simbólico do aprisionamento numa redoma de precariedades, afinal o que restou a 

Sheila quando alcançou seu alvará de soltura do sistema prisional? Toda “a sorte” do 

desamparo das ruas.  

A sua jornada é uma amostra da discriminação e do racismo96 estrutural.  Constata a 

diferenciação no trato e no cuidado de mulheres e homens, e vale a ressalva, de mulheres e 

homens negros(as) e mulheres e homens brancos(as).  

 Ignorada e invisibilizada ao longo de grande parte da sua vida, hoje, é uma mulher, 

mãe, que está recomeçando socialmente, partindo de um lugar particular que é palco para 

inúmeras mães solos que também tiveram seus filhos em situação de acolhimento 

institucional, mulheres que semelhantemente tiveram a perda da sua infância e da 

oportunidade de crescer e se desenvolver plenamente. 

  Em nossas últimas notas sobre este capítulo, gostaríamos de destacar que é inconteste 

que precisamos construir alternativas que alterem a realidade de mulheres, assim como de 

                                                           
96 Para não esquecermos, lembramos conforme ALMEIDA (2018, p. 25) que, o “[...] racismo é uma forma 

sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas 

conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do 

grupo racial ao qual pertençam”. 

 

https://www.redalyc.org/journal/5522/552266675012/html/#redalyc_552266675012_ref51
https://www.redalyc.org/journal/5522/552266675012/html/#redalyc_552266675012_ref40
https://www.redalyc.org/journal/5522/552266675012/html/#redalyc_552266675012_ref40
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crianças e adolescentes negros. O quesito raça/cor nos formulários institucionais e nas 

pesquisas acadêmicas precisa servir para auxiliar na desconstrução dessa sociabilidade 

desigual, não para reforçar ou naturalizar as iniquidades.  

 É preciso incorporar as práticas sob a perspectiva de um processo interseccional de 

racialização e gênero, para assim, ascendermos o palco do debate e discussão da 

desconstrução de padrões socialmente perpetuados para combatermos com resistência e 

fundamentação teórico-prática a disparidade social e o trato desigual que incide a intervenção 

e tem afetado negativamente, mulheres mães e suas famílias. 

 

A capacitação continuada, o questionamento sobre o lugar da branquitude na luta 

antirracista, a produção de conhecimento, o exercício profissional cotidiano a partir 

de uma postura antirracista. E por fim no caso de profissionais que atuem com os 

temas acolhimento, adoção, racismo é preciso consciência crítica racial e 

sensibilidade/ responsabilização para expor essa realidade, sobretudo, aos candidatos 

a adoção, somente assim, poderemos pensar na garantia efetiva do direito a 

convivência familiar e comunitária, ao desenvolvimento sadio em família, na vida 

de nossas crianças e adolescentes negros. (SARAIVA e ALMEIDA, 2021, n.p.). 

 

Compreendemos o cenário dos desafios e dilemas experienciados, a resistência e os 

caminhos do enfrentamento para Sheila e seus filhos. Entendemos que, “diante dessa 

condição (in)comum nos espaços institucionais somente o discurso antirracista não se 

consolida como parâmetro de modificação da realidade social das famílias e crianças e 

adolescentes acolhidos” (SARAIVA e ALMEIDA, 2021, n.p.).  

 Requer-se no trato da questão uma formação profissional antirracista, que questione o 

lugar dos privilégios e a efetivação das políticas de justiça e equidade social nas instituições 

do Estado, fazendo valer os princípios éticos e o compromisso com os deveres e direitos da 

população usuária para que, quando mulheres negras-mães tiverem colocadas em cheque as 

suas necessidades e demandas, estas sejam atendidas e encontrem institucionalmente os 

caminhos ou a solução para a resolutividade de suas questões, para que o quadro de crianças e 

adolescentes negros em situação de acolhimento institucional ultrapasse o lugar do 

“afastamento” e seja potencializado como um lugar de reaproximação e reintegração plena 

entre mães e filhos. 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A trajetória das mulheres negras no Brasil traz à tona uma história de luta pela 

liberdade e melhores condições de vida. História esta posta propositalmente do porão da 

historiografia do Brasil. Vimos no primeiro capítulo o quanto as mulheres negras tiveram um 

papel preponderante no processo de abolição da escravização, bem como na manutenção das 

famílias negras, como o é até hoje.  

Apesar de toda a luta e resistência das mulheres negras frente às violações dos Direitos 

Humanos do povo negro, o racismo como processo ideológico entranhando na formação da 

sociedade brasileira, segue incidindo na vida da população negra, e de modo especial na vida 

de mulheres negras, na medida em que ainda reserva a elas lugares socialmente subalternos e 

desvantajosos se comparados até mesmo com os homens negro, e ainda mais abissal se 

comparado com as mulheres brancas e de modo especial quando comparado às oportunidades 

acessadas por homens brancos.  

Tal como o racismo hierarquiza os sujeitos com base na ideia de superioridade entre as 

“raças humanas”, o sexismo estabelece assimetrias com base no sexo/gênero dos indivíduos. 

Essas opressões quando conjugadas ainda à questão de classe social, vulnerabiliza os 

indivíduos vez que dita sobre o acesso e a qualidade de serviços salutares para manutenção da 

vida, a exemplo, da saúde, educação, habitação, emprego e renda, dentre outros.   

Nesse contexto de discriminações, as mulheres negras seguem em total desvantagem, 

na medida em que, por exemplo, ocupam os piores postos de trabalho, são mal remuneradas, 

têm dificuldades de acesso à educação formal, são as que mais sofrem com a violência 

obstétrica e são preteridas no âmbito afetivo e matrimonial (CARNEIRO, 2011; RETRATO 

[...], 2011; DOSSIÊ MULHERES NEGRAS ..., 2013; PACHECO, 2013; WERNECK, 2015; 

IBGE, 2019).  

Há de se considerar que esse conglomerado de escassez material e afetiva impacta na 

trajetória das mulheres negras, inclusive no exercício daquela função concebida pela moral 

cristã como sendo o ápice da vida da mulher: ser mãe. A idealização ocidental do ser mãe não 

alcança, todavia, as mulheres negras, ao passo em que elas sofrem com as multifacetadas 

tentativas de sua destituição de sua humanidade, sendo uma delas a interdição da maternagem 

a seus próprios filhos, seja pela falta de condição material de exercer sua função protetiva, 

seja pela morte prematura deles, afinal não dá para desconsiderar o processo de extermínio da 

juventude negra em curso.  
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As mulheres negras historicamente foram postas para exercer o cuidado com terceiros, 

sobremaneira os filhos dos brancos. Essa é uma realidade que persegue a vida das mulheres 

negras desde a chegada desse lado do Atlântico.  

Advogamos que a maternagem diz respeito a um cotidiano de cuidados, para 

manutenção afetiva e material das crianças e adolescentes que não é possibilitada a todas as 

mulheres exercê-la. Esta realidade muitas vezes torna-se cenário favorável a ocorrências de 

violências e “negligências” que acabam por criminalizar as mulheres, e de forma especial 

quando se tratam das negras.  

Situamos que o afastamento das crianças e adolescentes negros dos seus lares ocorrem 

por diversas razões, vão desde o repasse verbal da guarda para algum parente do interior ou da 

capital por usufruir melhores condições de vida, ou ainda pela atuação do Estado. Nesse 

último caso, enfatizamos a realidade da aplicação de medida protetiva a crianças e 

adolescentes negros na modalidade de acolhimento institucional.  

O acolhimento institucional de crianças e adolescentes se configura como uma das 

medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. É um serviço 

atualmente desenhado no bojo da Política da Assistência Social e visa promover a proteção 

excepcional e temporária de crianças e adolescentes que vivenciaram alguma situação grave 

de violência ou qualquer outro tipo de violação de direitos, seja por perpetração direta de sua 

família ou por omissão dela em preservar seus direitos.  

Ocorre, no entanto, e buscamos problematizar ao longo deste estudo que, a realidade 

das crianças e adolescentes que são submetidos a esse tipo de medida protetiva que implica 

em afastamento da convivência familiar e comunitária tem demarcações nítidas de raça, 

gênero e classe. A história nos mostrou que são os filhos de mulheres negras e pobres que 

demandam desse tipo de intervenção estatal, tais como no caso da Sheila.  

A assistência à infância no Brasil surge notadamente com um cariz repressor e dúbio. 

Ao mesmo tempo em que foram adotados mecanismos supostamente de proteção a “crianças 

abandonas”, percebemos que eram, no final das contas, intervenções funcionais ao sistema 

escravista da época e da manutenção das hierarquias de gênero, uma vez que eram os filhos e 

filhas de mulheres negras escravizadas as crianças deixadas na Roda dos Expostos ou de 

mulheres que teria cometido ato de “desonra” (MARCILIO, 1998; RIZZINI e RIZZINI, 

2004).  

Muito embora a legislação brasileira tenha avançado no aspecto das garantias 

individuais e coletivas a partir da Constituição Federal de 1988 e ter seguido nesse sentido 

naquilo que diz respeito à criação de um instrumento normativo próprio de proteção e 
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promoção dos direitos de crianças e adolescentes, qual seja o ECA, a realidade tem nos 

mostrado que ele alcança apenas algumas crianças e adolescentes e não são eles negros. 

Frente a toda a discussão traçada e fundamentada neste estudo, entendemos que ao 

debate sobre o acolhimento institucional de crianças e adolescentes não cabe prescindir do 

debate de raça, gênero e classe à luz da perspectiva interseccional. Isto por questões óbvias: 

são os filhos de mulheres negras e, portanto, crianças e adolescentes negros que são afastados 

dos seus lares desde os primeiros ensaios de ações estatais de proteção a esses sujeitos. 

Temos de relevar que as violações dos direitos das crianças e adolescentes, 

especialmente os negros, dizem respeito a uma história de precariedades e negação de 

mínimos existenciais vivenciadas por gerações que lhe antecederam.  

Registramos que apesar da demarcação nítida da questão racial na realidade do 

acolhimento institucional de crianças e adolescentes no Brasil, nos deparamos com a 

dificuldade para encontrar trabalhos que apresentassem o debate de raça de forma robusta, 

especialmente no Serviço Social. Alguns trabalhos apresentam o número expressivo de 

crianças e adolescentes negros nas unidades de acolhimento, mas não destrincham sobre essa 

realidade. Nesse sentido, informamos que buscamos com esse trabalho chamar atenção para 

tal lacuna, bem como entendemos sobre a necessidade urgente de aprofundamento do assunto.   

A história de Sheila nos apontou que ela experimentou, desde a infância, um contexto 

de exclusão social e racial. Ela não teve, ao longo de sua vida, efetivas possibilidades de 

escolhas que pudessem quebrar com o ciclo de pobreza e mazelas vivido por sua mãe e 

seguramente por suas avós, as quais ela sequer teve oportunidade de conhecer.  

Frente a toda a discussão traçada e fundamentada neste estudo, entendemos que ao 

debate sobre o acolhimento institucional de crianças e adolescentes não cabe prescindir do 

debate de raça, gênero e classe. Isto por questões óbvias: são os filhos de mulheres negras e, 

portanto, crianças e adolescentes negros que são afastados dos seus lares. 

Desconsiderar o lugar de onde as crianças e adolescentes negros em acolhimento 

institucional vêm é um ato violento de usurpação da história desses sujeitos. É mais uma 

forma de perpetuar a violência estrutural contra a população negra e colaborar para a perda da 

memória, da identidade de todo um povo. 

Haja vista que comumente são as mulheres negras responsáveis unicamente por seus 

filhos, compreender os caminhos que elas trilharam se faz preponderante para as instituições 

de acolhimento, bem como o Sistema de Justiça, traçarem propostas de intervenção eficientes 

e eficazes, abandonando práticas criminalizatórias e racistas. 
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A rotina dos/as profissionais das instituições acolhedoras e demais órgãos não passam 

ilesas à incorporação do racismo, sexismo e classismo, perspectivas estas que são traduzidas 

nos relatórios e demais documentos institucionais como “família negligente”, “família 

desestruturada”, “mãe de comportamento promíscuo”, “mãe preguiçosa, que não quer nem 

fazer uma faxina para conseguir renda”97. 

Acontece que a visão preconceituosa e excludente já incutida no imaginário social e, 

consequentemente, dos/as assistentes sociais, psicólogos, promotores de justiça, defensores 

públicos e juízes não permite que a história das famílias transcenda o lugar de algoz. A 

premissa da supremacia do “melhor interesse da criança” prescrito no ECA, tem sido 

equivocadamente apropriado pelos operadores do Direito e do Sistema de Garantias dos 

Direitos das crianças e adolescentes, e aí inclui-se os Conselho Tutelares, e posto famílias, as 

quais muitas vezes são reduzidas à mãe e irmãos porque o pai já não se sabe o paradeiro, e 

crianças e adolescentes em pólos opostos e independentes. 

Muita coisa se perde da história das crianças e adolescentes negros em acolhimento 

institucional. A memória de suas mães e avós muitas vezes é o último recurso que pode 

viabilizar o retorno para seu lar. Isto quando conseguem ser ouvidas. Nessas circunstâncias 

eclodem evidências de que os algozes são o Estado e a sociedade que retroalimentam as bases 

racistas e sexistas em que foi forjado o Brasil. 

Quando formatamos como objetivo geral dessa pesquisa analisar como as 

desigualdades de raça, gênero e classe impactam na necessidade do acolhimento institucional 

de crianças e adolescentes negros e decidimos que trabalharíamos a partir da história de vida 

da Sheila, tínhamos a lucidez de que nesse debate as trajetórias das mães, mulheres negras, 

acabam não sendo consideradas. 

Diante disso, as análises levaram em consideração os processos de violações e 

violências, especialmente aquelas perpetradas pelo Estado, que marcaram a trajetória de vida 

da participante. 

Muito embora a história de vida da Sheila seja sem dúvidas singular, muitas das 

experiências compartilhadas conosco durante a coleta de dados dizem sobre a realidade de 

inúmeras outras mulheres negras que tiveram filhos em acolhimento institucional. A 

impossibilidade de frequentar a escola em razão da necessidade de cuidar dos irmãos ainda na 

infância; o abandono paterno; o trânsito da cidade do interior para a capital para trabalhar; a 

                                                           
97 Frase dita por uma assistente social de uma unidade acolhedora, na ocasião de discussão de caso (2019) com a 

pesquisadora que à época atuava na Curadoria Especial de Crianças e Adolescentes. 
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violência urbana; a experiência no cárcere; o envolvimento com o tráfico; a vivência em 

situação de rua foram experiências que demarcaram o não-lugar de Sheila enquanto mãe.  

Sheila, no entanto, contrariou muitos dos planos que a sociedade e o Estado têm para 

as mulheres negras, tal como ela. A retomada de ser mãe dos seus filhos, mesmo após 

finalizado o processo de destituição do poder familiar, foi um dos exemplos de suas 

insurgências ao sistema racista e sexista que prevalece no Brasil. 

Por outro lado, não dá para negar que a narrativa de Sheila demonstrou muitas vezes 

exaustão diante da constante necessidade de transgredir. Sua realidade material continua 

precária, tendo se agravado notavelmente frente ao contexto pandêmico iniciado em março de 

2020, mas ela em momento algum cogitou abrir mão da convivência com seus filhos. 

Esse destaque serve para contradizer a noção que não raramente consta em 

documentos técnicos, com outras palavras, de que as famílias são irresponsáveis e na primeira 

oportunidade querem se livrar das crianças e adolescentes, especialmente quando se tratam de 

famílias negras, vez que são fortemente estereotipadas como tratamos no segundo capítulo 

deste trabalho. 

 Todavia, pontuamos que não trazemos isso à tona sob o olhar messiânico ou 

meritocrático. Mas apenas para enfatizar o quanto que concepções racistas e sexistas estão 

arraigadas no contexto profissional e pondo obstáculos, muitas vezes intransponíveis, para as 

famílias no processo da chamada reinserção familiar das crianças e adolescentes negros. A 

mobilização para o retorno ao seio familiar representa em muitos casos o início de uma 

verdadeira peregrinação das mães, avós e tias pelas instituições de acolhimento, CRAS, 

CREAS, Defensoria Pública, Ministério Público e Vara da Infância e Juventude.  

Por inúmeras vezes Sheila sinalizou que suas memórias, ainda que dolorosas, é um 

lugar de orgulho e de reencontro consigo, por ter frustrado todos os planos do racismo e do 

patriarcado, que não tinham reservado a ela condições materiais e subjetivas de ser mãe dos 

seus filhos. O exercício da maternagem de Sheila, ainda que se releve toda a sobrecarga que 

recai sobre si, é para ela um lugar de (re)existir para não sucumbir no mar de desamparo que a 

acompanhou ao longo de sua vida. Tanto o é que ela cogitou “[...] fazer um livro mermo.” 

 

 

 



150 
 

REFERÊNCIAS  

 

ABRAMOWICZ, A. et.al. Imagens de crianças e infâncias: a criança  na  iconografia 

brasileira dos séculos XIX e XX. In: PERSPECTIVA, v. 29, n. 1, pp. 263-293, Florianópolis, 

2011. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/2175-

795X.2011v29n1p263/19436>. Acesso em: 06 jun. 2022. 

ABREU, L.‘O papel das Misericórdias dos lugares de além-mar na formação do Império 

português’. História, Ciências, Saúde Manguinhos, vol. VIII(3): 591-611, set.-dez. 2001. 

Disponível em :< 

https://www.scielo.br/j/hcsm/a/cYZkL7DQ5Hr7gXDfkgMDZJK/?format=pdf&lang=pt> . 

Acesso em :30 mai. 2022. 

 

ALVARENGA, A.T de. SOUZAS, R. Mulheres negras e brancas e a maternidade: questões 

de gênero e raça no campo da saúde. In: Odeere: revista do programa de pós-graduação em 

Relações Étnicas e Contemporaneidade – UESB. v. 2 n. 3. 2017. pp. 278- 299. Disponível 

em:< https://periodicos2.uesb.br/index.php/odeere/article/view/1581>. Acesso em: 22 nov. 

2020. 

 

ATKINSON, R. “The Life Story Interview”. In: Jaber F. Gubrium & James A. Holstein 

(eds.). Handbook of Interview Research: context & method. Sages. Londres: 2002. pp. 

121-140. Disponível em: < 

http://marcuse.faculty.history.ucsb.edu/projects/oralhistory/2002AtkinsonLifeStoryInterview.

pdf>. Acesso em: 29 out. 2020. 

ARAGÃO, E. Pandemia escancara desigualdade e revela que pretos e pobres são os mais 

afetados. Central Única dos Trabalhadores (CUT). Disponível em: < 

https://www.cut.org.br/noticias/pandemia-escancara-desigualdade-e-revela-que-pretos-e-

pobres-sao-os-mais-afetado-7872>. Acesso em: 14 jul 2020. 

ARANTES, E.M.M. Rostos de Crianças no Brasil. In: PILOTTI, F. e RIZZINI, I.(org.). A 

Arte de Governar crianças: a história das políticas sociais, da  legislação  e  da  

assistência  à  infância  no  Brasil.  3ª.  Ed. São  Paulo:  Cortez, 2011. pp. 153-202. 

ASSIS, S.; FARIAS, L. O. (Orgs). Levantamento nacional das crianças e adolescentes em 

serviço de acolhimento. São Paulo: Hucitec, 2013. Disponível em: 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/dicivip_datain/ckfinder/userfiles/files/LIVRO_Levantamen

to%20Nacional_Final.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2022. 

BANDINTER, E. O amor conquistado- O mito do amor materno. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1985. Disponível em: < 
http://www.redeblh.fiocruz.br/media/livrodigital%20(pdf)%20(rev).pdf>. Acesso em: 22 nov. 

2020. 

 

BARROS, L. A. de. Serviço Social na defensoria pública: potências e resistências. São Paulo, 

Cortez, 2018. 

 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/2175-795X.2011v29n1p263/19436
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/2175-795X.2011v29n1p263/19436
https://periodicos2.uesb.br/index.php/odeere/article/view/1581
http://marcuse.faculty.history.ucsb.edu/projects/oralhistory/2002AtkinsonLifeStoryInterview.pdf
http://marcuse.faculty.history.ucsb.edu/projects/oralhistory/2002AtkinsonLifeStoryInterview.pdf
https://www.cut.org.br/noticias/pandemia-escancara-desigualdade-e-revela-que-pretos-e-pobres-sao-os-mais-afetado-7872
https://www.cut.org.br/noticias/pandemia-escancara-desigualdade-e-revela-que-pretos-e-pobres-sao-os-mais-afetado-7872
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/dicivip_datain/ckfinder/userfiles/files/LIVRO_Levantamento%20Nacional_Final.pdf
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/dicivip_datain/ckfinder/userfiles/files/LIVRO_Levantamento%20Nacional_Final.pdf
http://www.redeblh.fiocruz.br/media/livrodigital%20(pdf)%20(rev).pdf


151 
 

BIROLI. F. Famílias: Novos Conceitos. Coleção O que saber. Fundação Perseu Abramo. 

São Paulo. 2014. Disponível em:< https://redept.org/uploads/biblioteca/colecaooquesaber-05-

com-capa.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2020.  

BOSI, E. Memória e sociedade: lembrança de velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 

1994.  

BRASIL. Lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979. Institui o Código de Menores. Diário 

Oficial da União: Brasília, 1979. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l6697.htm>. Acesso em 28 jun. 2022. 

_________. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, 1990.  Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em 22 de mai. 2020. 

_________. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional 

de Assistência Social. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Brasília: MDS, 

2009. Disponível em:< 
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pd

f> . Acesso em: 20 fev. 2022. 

________. Orientações técnicas para elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) 

de Crianças e Adolescentes em Serviços de Acolhimento. Ministério do Desenvolvimento 

Social. Brasília: 2018. Disponível em:< 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/Orientacoestecnicasparaelabo

racaodoPIA.pdf>. Acesso em: 07 de jun. 2020. 

_________. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Diagnóstico sobre o Sistema Nacional de 

Adoção e Acolhimento. Conselho Nacional de Justiça – Brasília: CNJ, 2020. Disponível em: 

< https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/relat_diagnosticoSNA.pdf>. Acesso 

em: 07 mar. 2022. 

BRITO, A. E. C. de. Lares negros olhares negros: Identidade e socialização em famílias 

negras e inter-raciais. Serviço Social em Revista, Londrina, v. 15, n. 2, 2013a. pp. 74-102. 

Disponível em: < file:///C:/Users/User/Downloads/15305-69055-1-PB.pdf>. Acesso em 08 

nov. 2020. 

________________. “CABELO DE BOMBRIL”: ESTRATÉGIAS DE PERTENCIMENTO 

RACIAL E SOCIALIZAÇÃO POR FAMÍLIAS INTER-RACIAIS. Revista Libertas, v. 13 n. 

1, 2013b. pp. 121-145. Disponível em: 

<https://periodicos.ufjf.br/index.php/libertas/article/view/18258/9499>. Acesso em: 08 nov. 

2020. 

BRITO, A. E. C. de; CUNHA JUNIOR, H. Serviço Social e famílias negras uma abordagem 

decolonial. In: Diálogos transversais no Serviço Social: sobre rupturas e continuidades. 

TAVARES, M. S.; DELGADO, J. (orgs.). Salvador : EDUFBA, 2019. 

 

BUTLER, J. Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria 

performativa da assembleia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.  

CARGNATO, R. C. A.; MUTTI, R. PESQUISA QUALITATIVA: ANÁLISE DE 

DISCURSO VERSUS ANÁLISE DE CONTEÚDO. Texto Contexto Enferm, Florianópolis: 

2006, pp. 679- 684. Disponível em: 

https://redept.org/uploads/biblioteca/colecaooquesaber-05-com-capa.pdf
https://redept.org/uploads/biblioteca/colecaooquesaber-05-com-capa.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l6697.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/OrientacoestecnicasparaelaboracaodoPIA.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/OrientacoestecnicasparaelaboracaodoPIA.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/relat_diagnosticoSNA.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/15305-69055-1-PB.pdf
https://periodicos.ufjf.br/index.php/libertas/article/view/18258/9499


152 
 

https://www.scielo.br/j/tce/a/9VBbHT3qxByvFCtbZDZHgNP/?format=pdf&lang=pt. Acesso 

em: 25 jun. 2022. 

CARNEIRO, S. A. Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a 

partir de uma perspectiva de gênero. Racismos contemporâneos. Disponível em: 

<https://www.patriciamagno.com.br/wp-content/uploads/2021/04/CARNEIRO-2013-

Enegrecer-o-feminismo.pdf> 

_____________. Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 2011. 

_____________. Mulheres Negras e Violência Doméstica: decodificando os números. 1 

ed.São Paulo: Geledés Instituto da Mulher Negra, 2017. Disponível em:< 
https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2017/03/e-BOOK-MULHERES-NEGRAS-e-

VIOL%C3%8ANCIA-DOM%C3%89STICA-decodifancando-os-n%C3%BAmeros-

isbn.pdf>. Acesso em: 11 set. 2021. 

CIVILETTI, M. V. P. (1991). O cuidado às crianças pequenas no Brasil escravista. Cadernos 

de pesquisa, (76), São Paulo, 1991. pp. 31-40. Disponível em: < 
http://publicacoes.fcc.org.br/index.php/cp/article/view/1052/1060>. Acesso em 18 de set. 

2021. 

CICONELLO, A. O desafio de eliminar o racismo no Brasil: a nova institucionalidade no 

combate à desigualdade racial. From Poverty to Power: How Active Citizens and effective 

States Can Change the Word, Oxfam Internacional, 2008. pp. 1-14. Disponível em: 

http://www.antigoportaldoservidor.ba.gov.br/sites/default/files/Racismo%20-

%20texto%20do%20Peck.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2020.  

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Referências técnicas para atuação de psicólogos 

(as) em Varas de Família. Conselho Federal de Psicologia, Conselho Regionais de Psicologia 

e Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. 2ª ed. Brasília, CFP: 2019. 

Disponível em: < https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2019/11/BR84-CFP-RefTec-

VarasDeFamilia_web1.pdf> . Acesso em: 10 fev 2022. 

COSTA, G. Assistência Social, no enlace entre a cor e gênero dos (as) que dela necessitam. Revista 

O Social em questão. Ano XX - nº 38 – Rio de Janeiro, Maio/Ago 2017. pp. 227-246. Disponível em:< 

http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/media/OSQ_38_art_12_Costa.pdf>. Acesso em :06 jun. 2022. 

COSTA, M. C. Aspectos psicodinâmicos e capacidade materna de mães de crianças 

abrigadas. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós- Graduação em 

Psicologia da Saúde  da Universidade Metodista de São Paulo. São Bernardo do Campo, 

2008. Disponível em:< 

http://tede.metodista.br/jspui/bitstream/tede/1423/1/Marcia%20Chicareli%20Costa.pdf>. Acesso 

em: 26 de jun. 2020.  

CRENSHAW, K. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação 

racial relativos ao gênero. Revista de estudos feministas, v. 10, n. 1, p. 171-188, 2002. 

CUNHA JUNIOR, H. Críticas ao pensamento das senzalas e casa grande. Revista Espaço 

Acadêmico, ano 13, n 150, 2013, pp. 84-100. Disponível em: < 

file:///C:/Users/daiane.barreto/Downloads/21122-Texto%20do%20artigo-93950-1-10-

20131111%20(1).pdf>. Acesso em 17 nov. 2020.  

https://www.scielo.br/j/tce/a/9VBbHT3qxByvFCtbZDZHgNP/?format=pdf&lang=pt
https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2017/03/e-BOOK-MULHERES-NEGRAS-e-VIOL%C3%8ANCIA-DOM%C3%89STICA-decodifancando-os-n%C3%BAmeros-isbn.pdf
https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2017/03/e-BOOK-MULHERES-NEGRAS-e-VIOL%C3%8ANCIA-DOM%C3%89STICA-decodifancando-os-n%C3%BAmeros-isbn.pdf
https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2017/03/e-BOOK-MULHERES-NEGRAS-e-VIOL%C3%8ANCIA-DOM%C3%89STICA-decodifancando-os-n%C3%BAmeros-isbn.pdf
http://publicacoes.fcc.org.br/index.php/cp/article/view/1052/1060
http://www.antigoportaldoservidor.ba.gov.br/sites/default/files/Racismo%20-%20texto%20do%20Peck.pdf
http://www.antigoportaldoservidor.ba.gov.br/sites/default/files/Racismo%20-%20texto%20do%20Peck.pdf
http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/media/OSQ_38_art_12_Costa.pdf
http://tede.metodista.br/jspui/bitstream/tede/1423/1/Marcia%20Chicareli%20Costa.pdf
file:///C:/Users/daiane.barreto/Downloads/21122-Texto%20do%20artigo-93950-1-10-20131111%20(1).pdf
file:///C:/Users/daiane.barreto/Downloads/21122-Texto%20do%20artigo-93950-1-10-20131111%20(1).pdf


153 
 

DEIAB, R de A. A mãe-preta na literatura brasileira: a ambiguidade como construção social 

(1880-1950). Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Antropologia 

Social. Universidade de São Paulo, 2006. Disponível em: < 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-04092007-

123741/publico/TESE_RAFAELA_ANDRADE_DEIAB.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2020. 

DEL PRIORE, M. A criança negra no Brasil. In A. M. Jacó-Vilela & L. Sato (Orgs.). 

Diálogos em psicologia social [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 

2012, pp. 232-253. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/vfgfh/pdf/jaco-

9788579820601-16.pdf>. Acesso em: 18 de set. 2020. 

______________. Sobreviventes e guerreiras: uma breve história das mulheres no 

Brasil: 1500- 2000. São Paulo: Planeta, 2020.  

DOSSIÊ MULHERES NEGRAS: RETRATOS DAS CONDIÇÕES DE VIDA DE 

MULHERES NEGRAS NO BRASIL. M. M. M. ... [et al.]. orgs. Brasília : Ipea, 2013. 

Disponível em: < 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_dossie_mulheres_negr

as.pdf>. 

ESPÍNDOLA. Sandro Pitthan. Filho, qual é a sua raça? racismo institucional através do 

Cadastro Nacional de Adoção. Disponível em: < 

https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/37675/2/ve_Sandro_Pitthan_ENSP_2019>. 

Acesso em 22 set. 2021. 

EVARISTO, C. Nossa fala estilhaça a máscara do silêncio. Entrevista concedida a Djamila 

Ribeiro. Rev. Carta Capital. Nº 1114. Disponível em: 

<https://www.cartacapital.com.br/sociedade/conceicao-evaristo-201cnossa-fala-estilhaca-a-

mascara-do-silencio201d/>. Acesso em 12 jul. 2020. 

FALEIROS, V. de P. Infância e processo político no Brasil. In: RIZZINI, I; PILOTTI, F. 

(Orgs.) A Arte de Governar crianças: a história das políticas sociais, da  legislação  e  da  

assistência  à  infância  no  Brasil.  3ª.  Ed.  São  Paulo:  Cortez, 2011. 

FÁVERO, E. T.; VITALE, M. A. F.; BAPTISTA, M. V. (orgs.). Famílias de crianças e 

adolescentes abrigados: quem são, como vivem, o que pensam, o que desejam. São Paulo: 

Paulus, 2008.  

FÁVERO, E.T. Questão Social e perda do poder familiar. São Paulo: Veras Editora, 2007. 

____________. Judicialização da atenção acrianças, adolescentes e suas famílias e a (des) 

proteção integral: uma análise na perspectiva do Serviço Social. In: FÁVERO, E.T. (org.) 

Famílias na cena contemporânea: (des)proteção social, (des)igualdades e judicialização. 

Uberlândia: Navegando Publicações, 2020. 

GREGÓRIO, J. F. F. A Solidão da mulher negra encarcerada. III SEMINÁRIO 

INTERNACIONAL DE PESQUISA EM PRISÃO. RECIFE, SETEMBRO DE 2017. 

Disponível em: <https://elasexistem.files.wordpress.com/2017/10/a-solidc3a3o-da-mulher-

negra-encarcerada.pdf>. Acesso em 19 jun 2022. 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-04092007-123741/publico/TESE_RAFAELA_ANDRADE_DEIAB.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-04092007-123741/publico/TESE_RAFAELA_ANDRADE_DEIAB.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_dossie_mulheres_negras.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_dossie_mulheres_negras.pdf
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/conceicao-evaristo-201cnossa-fala-estilhaca-a-mascara-do-silencio201d/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/conceicao-evaristo-201cnossa-fala-estilhaca-a-mascara-do-silencio201d/


154 
 

FREIRE, P. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

FREYRE, G. Casa Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o regime da 

economia patriarcal. São Paulo: Global, 2013. 

GIACOMINI, S. M. Mulher e Escrava. Uma introdução histórica ao estudo da mulher 

negra no Brasil. Petrópolis: Ed. Vozes ltda, 1988. 

GOMES, I. C. R. et. al. Implementação da política nacional de atenção integral à saúde da 

população negra na Bahia. Rev Baiana Enfermagem.  2017. pp. 1-12. Disponível em: 

<https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/ article/view/21500/14607>. Acesso em: 10 

nov. 2020. 

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. - 6 ed.- São Paulo: Editora Atlas S.A., 

2008. 

GONZALEZ, L. A importância da organização da mulher negra no processo de 

transformação social. Raça e Classe, Brasília, ano 2, n. 5, p. 2, nov./dez. 1988. 

GRADVOHL, S. M. O.; OSIS, M. J. D; MAKUCH,M. Y.  Maternidade e Formas de 

Maternagem desde a Idade Média à Atualidade. Pensando Famílias, n. 18. 2014, pp. 55-62. 

Disponível em: < http://pepsic.bvsalud.org/pdf/penf/v18n1/v18n1a06.pdf>. Acesso em: 22 

nov. 2020. 

GUIMARAES, A. S. A. Racismo e Anti- racismo no Brasil. São Paulo: Fundação de Apoio 

à Universidade de São Paulo. Ed. 34, 1999a. 

___________. Raça e os estudos de relações raciais no Brasil. São Paulo: Novos Estudos 

CEBRAP, 54, 1999b. pp. 147-156. Disponível em: 

<https://www.pragmatismopolitico.com.br/wp-content/uploads/2018/11/GUIMARAES-

Ra%C3%A7a-e-os-estudos-de-rela%C3%A7%C3%B5es-raciais-no-Brasil.pdf>. Acesso em 

18 jun 2020. 

____________. Como trabalhar com "raça" em sociologia. Educação e Pesquisa, São Paulo, 

v.29, n.1, p. 93-107, jan./jun. 2003. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/ep/a/DYxSGJgkwVyFJ8jfT8wxWxC/?format=pdf&lang=pt>. 

Acesso em 18 jun 2020. 

GROSSMAN, E. A construção do conceito de adolescência no Ocidente. In: Adolescência e 

Saúde. Volume 7  nº 3 , UERJ, 2010. pp. 47-51.  Disponível em: < https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/publisher.gn1.com.br/adolescenciaesaude.com/pdf/v7n3a07.pdf>. Acesso 

em: 12 de jun. 2020. 

HAGUETTE, T. M. F. Metodologias qualitativas na sociologia. Petropólis: Vozes. 14ª ed. 

2013. 

HALBWACHS, M. A Memória coletiva. Trad. de Laurent Léon Schaffter. São Paulo, 

Vértice/Revista dos Tribunais, 1990. Tradução de: La mémoire collective. 

https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/%20article/view/21500/14607
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/penf/v18n1/v18n1a06.pdf
https://www.pragmatismopolitico.com.br/wp-content/uploads/2018/11/GUIMARAES-Ra%C3%A7a-e-os-estudos-de-rela%C3%A7%C3%B5es-raciais-no-Brasil.pdf
https://www.pragmatismopolitico.com.br/wp-content/uploads/2018/11/GUIMARAES-Ra%C3%A7a-e-os-estudos-de-rela%C3%A7%C3%B5es-raciais-no-Brasil.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/publisher.gn1.com.br/adolescenciaesaude.com/pdf/v7n3a07.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/publisher.gn1.com.br/adolescenciaesaude.com/pdf/v7n3a07.pdf


155 
 

hooks, b.  "Intelectuais negras". Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 3, n. 2, p. 464-

476, 1995. Disponivel em: < https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/10/16465-

50747-1-PB.pdf>. Acesso em: 04 de nov. 2020. 

 

_______. Olhares negros: raça e representação. São Paulo: Elefante, 2019. 

 

HOUAISS, A.; VILLAR, M.; FRANCO, F. M. de M. Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro, RJ: Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia: Objetiva, 2009. 

HOULE, G. A sociologia como ciência da vida: a abordagem biográfica. In: A pesquisa 

qualitativa: enfoques epistemológicos. NASSER, Ana Cristina (trad.) 2. ed. Petropólis, RJ: 

Vozes, 2010. pp. 317- 334. 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desigualdades Sociais por Cor ou Raça 

no Brasil. Estudos e Pesquisas. Informação Demográfica e Socioeconômica, n.41, Brasília: 

2019. Disponível em:< 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf>. Acesso em: 24 

nov. 2020. 

IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O direito à convivência familiar e 

comunitária: os abrigos para crianças e adolescentes no Brasil. SILVA, E. R. A. da S. 

(Coord.). Brasília: IPEA/CONANDA, 2004 

_____, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

(orgs.) Atlas da Violência 2019. Brasília: Rio de Janeiro: São Paulo, 2019. Disponível em: < 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/190605_atlas_da_

violencia_2019.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2020. 

_____, Atlas da Violência 2020. Brasília: Rio de Janeiro: São Paulo, 2020. Disponível em: < 

https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/24/atlas-da-violencia-2020>. Acesso em: 22 

nov. 2020. 

LEAL, M.C.; GAMA, S. G. N. da; CUNHA, C. B. da.  Desigualdades raciais, sociodemográficas e na 

assistência ao pré-natal e ao parto.  Rev. Saúde Pública, vol.39, n.1. São Paulo, 2005. pp. 100-107. 

Disponível em: < https://www.scielo.br/pdf/rsp/v39n1/13.pdf>. Acesso em 17 nov.2020. 

LIMA, L. L. da G.; VENÂNCIO, R. P. Os órfãos da lei: o abandono de crianças negras no Rio de 

Janeiro após 1871. Revista Estudos Afro-Asiáticos , n. 15 (1988), pp. 24-42. Disponivel em: < 

https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/12159/Os_orfaos_da_lei_o_abandono_de_criancas.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y>.  

LOIOLA, G. F de; BERBERIAN, T. P. Produção sociojurídica de famílias “incapazes” e 

“negligentes”: contradições face ao estado de desproteção social. In: FÁVERO, E.T. (org.) 

Famílias na cena contemporânea: (des)proteção social, (des)igualdades e judicialização. 

Uberlândia: Navegando Publicações, 2020. 

LUGONES, Maria. “Heterosexualism and the Colonial Modern Gender System.” Hypatia, 2007. 

MARCILIO, M. L. A Roda dos expostos e a criança abandonada na História do Brasil 1726-

1950. In: FREITAS, M. C. (Org.). História Social de infância no Brasil. São Paulo: Hucitec, 

1998. 

https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/10/16465-50747-1-PB.pdf
https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/10/16465-50747-1-PB.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/190605_atlas_da_violencia_2019.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/190605_atlas_da_violencia_2019.pdf
https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/24/atlas-da-violencia-2020
https://www.scielo.br/pdf/rsp/v39n1/13.pdf
https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/12159/Os_orfaos_da_lei_o_abandono_de_criancas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/12159/Os_orfaos_da_lei_o_abandono_de_criancas.pdf?sequence=1&isAllowed=y


156 
 

MINAYO, M. C. S. Ciência Técnica e Arte: o desafio da pesquisa social. In: Pesquisa 

Social: teoria, método e criatividade. DESLANDES, S. F.; NETO, O. C.; GOMES, R.; 

MINAYO, M. de S. (org.). 21º ed. Petrópoles, Vozes, Rio de Janeiro, 2002. p. 9-29. 

Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2012/11/pesquisa-social.pdf>. 

Acesso em: 25 jul. 2020. 

MOURA, C. ESCRAVISMO, COLONIALISMO, IMPERIALISMO E RACISMO. 

AfroÁsia, n. 14, p. 124-137, 1983. Disponível em: 

<https://portalseer.ufba.br/index.php/afroasia/article/view/20824/13425>. Acesso em: 25 mai. 

2020. 

 

MUNANGA, K. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo e etnia. Palestra 

proferida no 3º seminário nacional relações raciais e educação- PENESB-RJ, em 05 de 

novembro de 2003. Disponível em:<https://www.geledes.org.br/wp-

content/uploads/2014/04/Uma-abordagem-conceitual-das-nocoes-de-raca-racismo-dentidade-

e-etnia.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2020. 

 

_______________. Teoria social e relações raciais no Brasil contemporâneo. Cadernos 

Penesb, Niterói, n. 12, p. 169-203, 2010. Disponível em: < 

biblio.fflch.usp.br/Munanga_K_TeoriaSocialERelacoesRaciaisNoBrasilContemporaneo.pdf 

>. Acesso em: 16 out. 2021. 

 

NASCIMENTO, A. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. 

3ª ed. São Paulo: Perspectivas, 2016. 

 

OLIVEIRA, T. G. de. BATTISTELLI, B. M. e CRUZ, L. R. da. Cuidado, Maternidade e 

Racismo: Reflexões entre Psicologia e Assistência Social.  PSI UNISC, Santa Cruz do Sul, v. 

3, n. 2, jul./dez. 2019, pp.115-125. Disponível em: < 

https://online.unisc.br/seer/index.php/psi/article/view/12599>. Acesso em: 22 nov. 2020. 

 

KOFES. S, Mulheres, mulheres: identidade, diferença e desigualdade na relação entre 

patroas e empregadas. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001. 

 

PACHECO, A.C. L. Mulher negra : afetividade e solidão. Salvador : ÉDUFBA, 2013. 382 

p. - (Coleção Temas Afro). Disponível em: <mulher-negra-RI.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2022. 

 

PAULILO, M. A. S. A Pesquisa Qualitativa e a História de Vida. In: Serviço Social em 

Revista, Londrina, v. 2, n. 2, p. 135-148, 1999. Disponível em: 

<http://www.uel.br/revistas/ssrevista/n1v2.pdf>. Acesso em: 26 out. 2019. 

 

PINTO, S. M. C. da S. Famílias de negros: entre a pobreza e a herança cultutral. Rio de 

Janeiro: E- Papers, 2009.  

 

PINTO, E. A.; BORGES, M. E. S.; PEREIRA, D. L.; SILVA, M. P. M. Transversalidade da 

questão étnico-racial no processo de implementação do Curso de Serviço Social na UFBA. In: 

educação, desenvolvimento humano e responsabilidade social. V.10. Salvador: Fast 

Design, 2010, p. 13-34. 

 

PINHEIRO, L. [et al.]. Os Desafios do Passado no Trabalho Doméstico do Século XXI: 

reflexões para o caso brasileiro a partir dos dados da PNAD Contínua. IPEA: Brasília, 2019. 

https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2012/11/pesquisa-social.pdf
https://online.unisc.br/seer/index.php/psi/article/view/12599
file:///C:/Users/User/Downloads/mulher-negra-RI.pdf


157 
 

Disponível em:< https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2528.pdf>. 

Acesso em: 23 nov. 2020.  

 

PRATES, J. O planejamento da pesquisa. Revista Temporalis n.7. Porto Alegre: ABEPSS, 

2003. 

 

PELLEGRINI, S. A.de M. O Direito à Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e 

Adolescentes: um desafio permanente. Curitiba: Appris, 2014. 

 

PRETA-RARA. Eu, empregada doméstica: a senzala moderna é o quartinho da 

empregada. Minas Gerais: Letramento, 2019. 

 

QUEIROZ, M. I. P. de. Variações sobre a técnica de gravador no registro da informação 

viva. São Paulo, CERU e FFLCH/USP, 2ªed. 1983. 

 

___________. Relatos orais: do indizível ao dizível. In: SIMSON, Olga de Moraes (org.). 

Experimentos com história de vida Itália/Brasil. São Paulo: R. T., 1988. 

 

QUIJANO, A. (2005). Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: A 

colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. 

LANDER, Edgardo (org). Buenos Aires: Conselho Latino-americano de Ciências Sociais – 

CLACSO. Buenos Aires: 2005. pp. 107- 130. Dispomivel em:< 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2591382/mod_resource/content/1/colonialidade_do_

saber_eurocentrismo_ciencias_sociais.pdf>. Acesso em: 28 jun. de 2020. 

REIS, I. C. F. dos. Histórias de Vida Familiar e Afetiva de Escravos na Bahia do Século 

XIX. Dissertação de Mestrado em História. FFCH/UFBA, 1998. Disponível em: 

<https://ppgh.ufba.br/sites/ppgh.ufba.br/files/1998._reis_isabel_cristina_ferreira_dos._historia

s_de_vida_familiar_e_afetiva_de_escravos_na_bahia_do_seculo_xix.pdf>. Acesso em: 06 

fev. 2022. 

REZZUTTI, P. Mulheres do Brasil: a história não contada. Rio de Janeiro: Leya, 2018. 

RIBEIRO, D. Feminismo Negro para um novo marco civilizatório: uma perspectiva 

brasileira. Sur: Ensaios, 2016. pp. 99- 104. Disponível em: < https://sur.conectas.org/wp-

content/uploads/2017/02/9-sur-24-por-djamila-ribeiro.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2022. 

___________. O que é lugar de fala?. Belo Horizonte: Letramento, 2017.  

___________. Quem tem medo do feminismo negro?.1ª ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2018.  

Retrato das desigualdades de gênero e raça. IPEA [et al]. 4ª ed. - Brasília: Ipea, 2011. 

Disponível em: < https://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/revista.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2020. 

RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irma. A institucionalização de crianças no Brasil: percurso 

histórico e desafios do presente. Rio de Janeiro : Ed. PUC-Rio; São Paulo : Loyola, 2004. 

Disponível em: <http://www.editora.vrc.puc-

rio.br/media/ebook_institucionalizacao_de_criancas_no_brasil.pdf>. Acesso em: 17 mai. de 

2020. 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2528.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2591382/mod_resource/content/1/colonialidade_do_saber_eurocentrismo_ciencias_sociais.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2591382/mod_resource/content/1/colonialidade_do_saber_eurocentrismo_ciencias_sociais.pdf
https://ppgh.ufba.br/sites/ppgh.ufba.br/files/1998._reis_isabel_cristina_ferreira_dos._historias_de_vida_familiar_e_afetiva_de_escravos_na_bahia_do_seculo_xix.pdf
https://ppgh.ufba.br/sites/ppgh.ufba.br/files/1998._reis_isabel_cristina_ferreira_dos._historias_de_vida_familiar_e_afetiva_de_escravos_na_bahia_do_seculo_xix.pdf
https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2017/02/9-sur-24-por-djamila-ribeiro.pdf
https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2017/02/9-sur-24-por-djamila-ribeiro.pdf
https://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/revista.pdf


158 
 

RIZZINI, Irene. O Século Perdido: Raízes Históricas das Políticas Públicas Para a 

Infância no Brasil. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

RIZINNI, I. Crianças e menores- do Pátrio Poder ao Pátrio Dever. Uma história da legislação 

para a Infância no Brasil. In: RIZZINI, I; PILOTTI, F. (Orgs.) A Arte de Governar 

crianças: a história das políticas sociais, da  legislação  e  da  assistência  à  infância  no  

Brasil.  3ª.  Ed.  São  Paulo:  Cortez, 2011. 

ROCHA, D.; DEUSDARÁ, B. Análise de conteúdo e Análise do discurso: o lingüístico e seu 

entorno. DELTA. Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada, São Paulo, v. 

22, n.1, pp. 29-52, 2006. Disponível em: < 

http://www.pgletras.uerj.br/gtlet/arquivos/Decio_Bruno_ADeAC2005_2.pdf>. Acesso em 28 

nov. 2020. 

ROMIO, J. A. F. A vitimização de mulheres negras por agressão física, segundo raça/cor no 

Brasil. In: Dossiê mulheres negras: retrato das condições de vida das mulheres negras no 

Brasil. Brasília: Ipea, 2013. Disponível em: < 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_dossie_mulheres_negr

as.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2021. 

SANTOS, B de S. Para além do pensamento abissal: Das linhas globais a uma ecologia 

de saberes. n.79, 2007, pp. 71-94. Disponível em: < 

https://www.scielo.br/pdf/nec/n79/04.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2020. 

____________. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. In: 

Revista Critica de Ciências Sociais. nn63. 2002. pp. 237-280. Disponível em: < 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Sociologia_das_ausencias_RCCS63.PDF

>. Acesso em: 19 um 2020.  

SARAIVA, V. S. dos S; ALMEIDA, C. C. L. Direito à convivência familiar e comunitária: o 

Cadastro Nacional de Adoção sob a mira das lutas antirracistas. O Social em Questão, vol. 24, 

núm. 50. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2021. pp. 293-310. Disponível 

em: < https://www.redalyc.org/journal/5522/552266675012/html/>. Acesso em: 13 jan. 2022. 

SARDENBERG, Cecília M. B. Da transversalidade à transversalização de gênero: 

aportes conceituais e prático-políticos. In: ALVES, Ivia; SCHEFLER, Maria de Lourdes; 

VAZQUEZ, PetildaSérva; AQUINO, Silvia de (orgs). Travessias de gênero na perspectiva 

feminista. Salvador: EDUFBA/NEIM, 2010, p. 37-73.  

____________. Caleidoscópios de gênero: gênero e interseccionalidades na dinâmica das 

relações sociais. Mediações. v. 20, n. 2 (2015), p. 56-96. Disponível em: 

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8635327/3129>. 

Acesso em: 15 jun. 2020. 

SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. Trad: Christine Rufino Dabat 

e Maria Betânia Ávila. 2ª ed. Recife: S.O.S Corpo, 1995. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1737847/mod_resource/content/1/Scott_g%C3%AA

http://www.pgletras.uerj.br/gtlet/arquivos/Decio_Bruno_ADeAC2005_2.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_dossie_mulheres_negras.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_dossie_mulheres_negras.pdf
https://www.scielo.br/pdf/nec/n79/04.pdf
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Sociologia_das_ausencias_RCCS63.PDF
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Sociologia_das_ausencias_RCCS63.PDF
https://www.redalyc.org/journal/5522/552266675012/html/
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8635327/3129
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1737847/mod_resource/content/1/Scott_g%C3%AAnero%20uma%20categoria%20%C3%BAtil%20para%20a%20an%C3%A1lise%20hist%C3%B3rica.pdf


159 
 

nero%20uma%20categoria%20%C3%BAtil%20para%20a%20an%C3%A1lise%20hist%C3

%B3rica.pdf. Acesso em: 06 nov. 2020. 

SILVA, M. L. O. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Menores: 

descontinuidades e continuidades. In: Serviço Social e Sociedade. Ano XXVI. nº 83, São 

Paulo: Cortez, 2005. 

SILVA, A. P. et.al. “Conte-me sua história”: Reflexões sobre o método de história de vida. 

Mosaico: estudos em psicologia. 2007. Vol. I, nº 1, pp.25 – 35. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/36590523/_Conteme_sua_hist%C3%B3ria_reflex%C3%B5es_so

bre_o_m%C3%A9todo_de_Hist%C3%B3ria_de_Vida_Tell_me_your_history_reflections_ab

out_the_Life_History_method>. Acesso em: 09 jan 2020. 

SILVA, B. da. A ideia de Raça na Europa Moderna: François Bernier e a proposta de divisão 

da humanidade não somente pelos espaços geográficos; mas, pelos aspectos exteriores dos 

corpos. s/d. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/5070474/A_ideia_de_Ra%C3%A7a_na_Europa_Moderna_Fran

%C3%A7ois_Bernier_e_a_proposta_de_divis%C3%A3o_da_humanidade_n%C3%A3o_som

ente_pelos_espa%C3%A7os_geogr%C3%A1ficos_mas_pelos_aspectos_exteriores_dos_corp

os>. Acesso em: 18 jun 2020.  

 

SILVA, F. C. da. Maternidade negra em Um defeito de cor: História, corpo e nacionalismo 

como questões literárias. Tese de Doutorado. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2017. 

Disponível em: < https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8151/tde-28032018-

104918/publico/2017_FabianaCarneiroDaSilva_VOrig.pdf>.  Acesso em 28 de nov. 2021. 

 

_____________. Maternidade negra em Um defeito de cor: a representação literária como 

disrupção do nacionalismo. BARROS, A. S. S. e; SIVA, G. M. B. L. F. da (Orgs.). Estudos de 

Literatura Brasileira Contemporânea: Outras alteridades. n. 54, 2018. Disponível em: < 

https://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/10370/9147>. Acesso em 17 nov. 

2020. 

 

SILVA, M. da P. MULHERES NEGRAS:  SUA PARTICIPAÇÃO HISTÓRICA NA 

SOCIEDADE ESCRAVISTA. Cadernos Imbondeiro. João Pessoa, v.1, n.1, 2010. pp. 1-8. 

Disponível em: <https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2016/12/MULHERES-

NEGRAS-SUA-PARTICIPA%C3%87%C3%83O-HIST%C3%93RICA-NA-SOCIEDADE-

ESCRAVISTA.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2020.  

 

SLENES, R. W. A. Lares negros olhares brancos: histórias da família escrava no séc. XIX. 

Revista Brasileira de História, São Paulo, SP, v. 8, n. 16, 1988, pp. 189-203. 

 

STOLCKE, V. Sexo está para gênero assim como raça para etnicidade? Rio de Janeiro, 

Estudos Afro-Asiáticos, 1991. 

 

TEIXEIRA, S. M. Política Social Contemporânea: a família como referência para as Políticas 

Sociais e para o trabalho social. In: MIOTO, R. C. T.; CAMPOS, M. S.; 

CARLOTO, C. M. (orgs.). Familismo, direito e cidadania: contradições da política social. 

São Paulo: Cortez, 2015. 

 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1737847/mod_resource/content/1/Scott_g%C3%AAnero%20uma%20categoria%20%C3%BAtil%20para%20a%20an%C3%A1lise%20hist%C3%B3rica.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1737847/mod_resource/content/1/Scott_g%C3%AAnero%20uma%20categoria%20%C3%BAtil%20para%20a%20an%C3%A1lise%20hist%C3%B3rica.pdf
https://www.academia.edu/5070474/A_ideia_de_Ra%C3%A7a_na_Europa_Moderna_Fran%C3%A7ois_Bernier_e_a_proposta_de_divis%C3%A3o_da_humanidade_n%C3%A3o_somente_pelos_espa%C3%A7os_geogr%C3%A1ficos_mas_pelos_aspectos_exteriores_dos_corpos
https://www.academia.edu/5070474/A_ideia_de_Ra%C3%A7a_na_Europa_Moderna_Fran%C3%A7ois_Bernier_e_a_proposta_de_divis%C3%A3o_da_humanidade_n%C3%A3o_somente_pelos_espa%C3%A7os_geogr%C3%A1ficos_mas_pelos_aspectos_exteriores_dos_corpos
https://www.academia.edu/5070474/A_ideia_de_Ra%C3%A7a_na_Europa_Moderna_Fran%C3%A7ois_Bernier_e_a_proposta_de_divis%C3%A3o_da_humanidade_n%C3%A3o_somente_pelos_espa%C3%A7os_geogr%C3%A1ficos_mas_pelos_aspectos_exteriores_dos_corpos
https://www.academia.edu/5070474/A_ideia_de_Ra%C3%A7a_na_Europa_Moderna_Fran%C3%A7ois_Bernier_e_a_proposta_de_divis%C3%A3o_da_humanidade_n%C3%A3o_somente_pelos_espa%C3%A7os_geogr%C3%A1ficos_mas_pelos_aspectos_exteriores_dos_corpos
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8151/tde-28032018-104918/publico/2017_FabianaCarneiroDaSilva_VOrig.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8151/tde-28032018-104918/publico/2017_FabianaCarneiroDaSilva_VOrig.pdf
https://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/10370/9147
https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2016/12/MULHERES-NEGRAS-SUA-PARTICIPA%C3%87%C3%83O-HIST%C3%93RICA-NA-SOCIEDADE-ESCRAVISTA.pdf
https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2016/12/MULHERES-NEGRAS-SUA-PARTICIPA%C3%87%C3%83O-HIST%C3%93RICA-NA-SOCIEDADE-ESCRAVISTA.pdf
https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2016/12/MULHERES-NEGRAS-SUA-PARTICIPA%C3%87%C3%83O-HIST%C3%93RICA-NA-SOCIEDADE-ESCRAVISTA.pdf


160 
 

VELLOSO, M. P. AS TIAS BAIANAS TOMAM CONTA DO PEDAÇO: Espaço e 

identidade cultural no Rio de Janeiro. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 3, n. 6, 1990, 

pp. 207-228. Disponível em: < 

http://www.academiadosamba.com.br/monografias/velloso.pdf>.  Acesso em: 17 de nov. 

2020. 

 

VOGEL, A. Do Estado ao Estatuto. Propostas e vicissitudes da política de atendimento à 

infância e adolescência no Brasil contemporâneo. In: RIZZINI, I; PILOTTI, F. (Orgs.) A 

Arte de Governar crianças: a história das políticas sociais, da  legislação  e  da  

assistência  à  infância  no  Brasil.  3ª.  Ed.  São  Paulo:  Cortez, 2011. 

  

WERNECK, J. Iniquidades raciais em saúde e políticas de enfrentamento: as experiências do 

Canadá, Estados Unidos, África do Sul e Reino Unido. In: BRASIL. Fundação Nacional De 

Saúde. Saúde da população negra no Brasil: contribuições para a promoção da 

equidade. Brasília: Funasa, 2005. pp.315-386. 

 

ZANELLO, V. Saúde mental, gênero e dispositivos: cultura e processos de subjetivação. 

Curitiba: Appris, 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E 

ESCLARECIDO (PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA - IPS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL- PPGSS  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO  
(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS) 

 

Prezada participante, 

 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa “MULHERES NEGRAS, 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE SEUS FILHOS E A MEMÓRIA COMO FORMA 

DE (RE)EXISTIR: UMA ABORDAGEM PÓS- ABISSAL”, desenvolvida por Daiane Dantas 

Barreto, aluna do Mestrado em Serviço Social da Universidade Federal da Bahia, sob 

orientação da professora Angela Ernestina Cardoso de Brito. 

O objetivo central do estudo é: Traçar a trajetória de vida das mulheres negras que têm 

ou tiveram filho(s) em situação de acolhimento institucional no município de Salvador/BA. O 

convite a sua participação se deve ao fato de ser mulher negra que tem ou já teve filho(s) em 

situação de acolhimento institucional no município de Salvador/BA. A sua colaboração será 

participando de no máximo dois encontros com a pesquisadora, com possibilidade de mais um 

caso haja necessidade, cada um de aproximadamente uma hora, onde a senhora falará sua 

história de vida a partir de um roteiro de perguntas que orientará a conversa. Ao final da 

pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, conforme Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, não terá custos para você  

nem qualquer retorno financeiro, e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não 

participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será castigada de 

nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, 

ela é muito importante para a execução da pesquisa. Serão garantidas a confidencialidade e a 

privacidade das informações por você prestadas. 

Qualquer dado que possa identificá-la será tirado na divulgação dos resultados da 

pesquisa, e o material será guardado em local seguro. Em nenhuma fase da pesquisa, nem sob 

nenhuma hipótese terá seu nome ou qualquer outro dado que possa lhe identificar divulgado. 

O benefício direto relacionado com a sua ajuda nesta pesquisa é o de poder contar sobre 

sua história de vida ao seu modo sem o receio de julgamentos morais ou consequências de 

qualquer natureza. O benefício indireto relacionado com a sua participação é que o resultado 

da pesquisa poderá ajudar para uma mudança no comportamento de profissionais da rede de 

serviços às mulheres de maneira geral e, especialmente, aquelas que têm ou tiveram filho em 

acolhimento institucional, e ainda na criação ou ampliação de serviços públicos para atender 

as necessidades das mulheres negras de Salvador/BA.  

Durante a pesquisa é possível que a senhora fique acanhada diante de alguma pergunta 

ou sobre algum momento da vida que acabou falando sem pensar antes. É possível também 

que sinta emoções diferentes que causem desconfortos (raiva, tristeza, angústia) ao tocar em 

determinados assuntos. Caso isso ocorra e lhe traga danos, ou ainda alguma demanda surja, a 
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pesquisadora se compromete a lhe encaminhar para algum serviço publico que possa lhe dar 

suporte. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados por meio de relatórios individuais às 

participantes. Caso a senhora não saiba ler, a pesquisadora se compromete a agendar um 

momento para compartilhar sobre os resultados obtidos. Além disso, os resultados serão 

divulgados por meio da dissertação, trabalho final do curso, e ainda por meio de apresentação 

oral em eventos acadêmicos e não- acadêmicos, e por artigos construídos a partir dos 

resultados obtidos. 

Por fim, em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia - CEPIPS. O Comitê de Ética é a 

instância que tem por objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 

integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

éticos. Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de 

modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos Direitos Humanos, da 

dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade.  O 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia (CEP/IPS) da UFBA fica na Rua 

Aristides Novis, Campus São Lázaro, 197, Federação, CEP 40.170-055, Salvador, Bahia, 

telefone (71)3283.6457, E-mail: cepips@ufba.br.  

 

Observações: 

 

Este Termo é redigido em duas vias, sendo uma para a participante e outra para a 

pesquisadora. Todas as páginas deverão ser rubricadas pela participante da pesquisa e pela 

pesquisadora responsável (ou pessoa por ele delegada e sob sua responsabilidade), com ambas 

as assinaturas apostas na última página.  

 

___________________________________________ 

Daiane Dantas Barreto  

 

Contato com a pesquisadora responsável: 

Travessa Novo Horizonte, nº 13B- Novo Horizonte, Salvador - BA, CEP: 43.213-778 

Tel.:(71)98798-9149 

E-mail:daianedantasbarreto@hotmail.com 

 

 

Salvador, ______ de _________ de 2020 

 

Declaro, após a leitura (ou a escuta da leitura), que entendi os objetivos e condições de minha 

participação na pesquisa e concordo em participar. 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa) 

Nome do participante:  

 

 

 

 

 

mailto:cepips@ufba.br
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APÊNDICE B - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ   

  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA - IPS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL- 

PPGSS 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

Eu, _______________________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “MULHERES NEGRAS, 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE SEUS FILHOS E A MEMÓRIA COMO FORMA 

DE (RE)EXISTIR: UMA ABORDAGEM PÓS- ABISSAL” poderá trazer, como também 

entender os métodos que serão usados para a construção dos dados a serem analisados no 

andamento do estudo e a importância da gravação da minha fala para esse processo, 

AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Daiane Dantas Barreto a realizar as 

gravações necessárias, sem custos financeiros a nenhuma parte.  

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima citada 

em garantir-me os seguintes direitos:  

 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação;  

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais;  

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações 

geradas;  

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização;  

5. Os dados coletados serão guardados por cinco anos, sob a responsabilidade da pesquisadora 

coordenadora da pesquisa (Daiane Dantas Barreto) e, após esse período, serão destruídos; 

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista.  

 

Observações: 

 

Este Termo é redigido em duas vias, sendo uma para a participante e outra para a 

pesquisadora. Todas as páginas deverão ser rubricadas pela participante da pesquisa e pela 

pesquisadora responsável (ou pessoa por ele delegada e sob sua responsabilidade), com ambas 

as assinaturas apostas na última página.  

 

Assinatura do participante: ________________________________________  

Assinatura do pesquisador: ________________________________________  

 

Salvador, ______ de _________ de 2020 
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APÊNDICE C- ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

BLOCO- I 

1- Idade? 

2- Cor/raça? 

3- Escolaridade? 

4- Profissão? 

5- Situação profissional 

6- Renda media mensal 

7- Situação de moradia (própria, alugada, cedida, compartilhada) 

8- Quantos filhos? 

9- Religião 

 

BLOCO- II 

1- INFÂNCIA: 

- Com quem e onde viveu na infância; 

- Sobre sua relação com as pessoas com quem viveu; 

- Relação com a comunidade; 

- Frequentou a escola na infância? Como foi a experiência?  

- Precisou trabalhar nesse período da vida? Se sim, em qual(is) atividade(s)? 

- Consegue recordar se sofreu algum tipo de violência nessa fase da vida? 

 

2- ADOLESCÊNCIA: 

- Com quem e onde viveu na adolescência; 

- Sobre sua relação com as pessoas com quem viveu; 

- Relação com a comunidade; 

- Frequentou a escola nessa fase da vida? Como foi a experiência?  

- Precisou trabalhar nesse período da vida? Se sim, em qual(is) atividade(s)? 

- Consegue recordar se sofreu algum tipo de violência nessa fase da vida? 
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3- ADULTEZ: 

- Com quem e onde viveu desde que completou a maioridade; 

- Sobre sua relação com as pessoas com quem viveu; 

- Relação com a comunidade; 

- Com quantos anos e em quais circunstâncias teve o primeiro filho? E os demais (se 

for o caso)? 

- O que você considera que mudou com o nascimento dos seus filhos? 

- Como é/foi a relação com seus filhos; 

- Qual sua rede de apoio: familiar e/ou comunitária? Sempre foi assim? 

- Em qual circunstância seus filhos foram afastados da sua convivência?  

- Qual a reação da sua família e da do pai do seu filho? 

-Qual a cor/raça do pai do filho acolhido? 

- Na sua família ou na sua convivência outras mulheres tiveram filho em acolhimento?  

- O que você acha que faltou para seus filhos não serem afastados de você? 

- Como foi(ram) sua(s) experiência(s) afetivas com companheiro(s) ou companheira(s) 

ao longo da vida?  

- Recorda-se de já ter vivido algum tipo de violência? 

- Como você vê o papel do Estado- do prefeito, do governador e do presidente- na vida 

de mulheres como você, com historias de vida parecida com a sua? Você acha que eles 

poderiam fazer alguma coisa? 

- Já precisou usar, ou usa, serviços públicos (posto de saúde, CAPS, escola, CRAS, 

CREAS, Conselho Tutelar, dentre outros)? Se sim, como foi a experiência? 

- Como avalia a forma como é ou foi atendida pelas equipes da instituição acolhedora- 

abrigo- dos seus filhos? 

- O que acha do Sistema de Justiça- juiz, promotor, defensor? 

- Você acha que existem diferenças em como a sociedade olha o homem e a mulher, 

principalmente quando diz respeito ao cuidado dos filhos? 

- Diante de sua experiência de vida, você acha que existe diferença no tratamento dado 

a pessoas brancas e pessoas negras?  

-Você lembra da historia de vida de sua mãe, avós e tias? Acha que a historia delas se 

parece com a sua?  
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ANEXO I - PORTARIA N° 103/2020 UFBA 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Gabinete da Reitoria 

  

PORTARIA N° 103/2020 UFBA 

Dispõe sobre a suspensão das atividades na UFB.A, devido à disseminação do novo 

coronavírus (COVID-19). 

  

O REITOR da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 

tendo em vista o disposto na Lei n° 13.979, de &de fevereiro de 2020, e considerando: 

A Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 

Organização Mundial da Saúde - OMS, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

A Portaria n° 188/GM/Ministério da Saúde, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (F.SP1N), em decorrência da 

Infecção Humana coronavírus; 

A Portaria n° 356/GM/Ministério da Saúde, de 11 de março de 2020, que regulamenta a Lei 

n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe Sobre as medidas que poderão ser adotadas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus; 

Que a preservação da saúde da comunidade é da vida de professores, estudantes, técnicos e 

profissionais terceirizados é a maior prioridade da instituição; 

Que, face ao prognóstico de rápida expansão, no decorrer das próximas semanas, da pandemia 

do novo coronavírus nó Brasil, as medidas de distanciamento social são as mais eficazes e 

recomendadas pata diminuir a curva de propagação; 

A aprovação unânime pelo Conselho Universitário de medidas radicais de combate ao 

coronavírus, em 18 de março de 2020. 

 

RESOLVE: 

Da suspensão das atividades acadêmicas e administrativas 

Art. 1º Suspender, por tempo indeterminado, todas as atividades acadêmicas e administrativas 

na Universidade Federal da Bahia, ressalvadas as atividades essenciais, a saber, as que servem 
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ao combate da COVID-19, bem como as que, se descontinuadas ou não realizadas remota ou 

presencialmente, podem causar danos irreparáveis ao patrimônio e à instituição. 

§ 1º Dentre as atividades essenciais voltadas ao combate da COVID-19, incluem-se os 

serviços de atendimento à saúde prestados pelos hospitais, ambulatórios e laboratórios. 

§ 2° Dentre as atividades essenciais necessárias à preservação do patrimônio e da instituição, 

incluem-se: 

I - os serviços de segurança e de limpeza; 

II - os procedimentos relativos à efetivação de contratos ou convênios inadiáveis e às 

operações orçamentárias e contábeis; 

III - os serviços de obras e manutenção predial emergenciais; 

IV - os serviços e sistemas institucionais de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

       V - a manutenção de laboratórios, de biotérios e de outros cultivos de organismos vivos. 

Art. 2o Solicitar aos respectivos dirigentes de órgãos e unidades da UFBA que planos 

específicos de funcionamento, eventualmente não previstos nesta portaria, mas em 

conformidade com a indicação dè possíveis atividades administrativas remotas ou de 

manutenção de atividades presenciais restrita às essenciais, devem ser encaminhados por seus 

dirigentes ao Gabinete da Reitoria até o próximo dia 25 de março. 

Art. 3o Manter regime de plantão para atendimento remoto à comunidade universitária dos 

serviços de acolhimento efetuados pela ouvidoria, pelo PSIU e pela PROAE, inclusive acerca 

da disseminação da doença. 

Art. 4o Manter atendimento remoto dos setores da administração central, ressaltando o 

recebimento de documentos através de e-mail e do SIPAC. 

Parágrafo: único. Excepcionalmente, documentos físicos, que não possam ser tramitados 

eletronicamente, poderão ser entregues na Reitoria em horário a ser divulgado oportunamente. 

Do Comitê de Acompanhamento do coronavírus 

Art 5o Atribuir ao Comitê de Acompanhamento do coronavírus, constituído pela Portaria 

101/2020 da Reitoria da UFBA e referendado pelo Conselho Universitário, competência para: 

I - Acompanhar o curso da pandemia, emitindo relatórios e boletins e sugerindo 

eventualmente  novas medidas e ações; 

II - Em sintonia com as autoridades sanitárias competentes, informar a Administração 

Central da UFBA, em tempo oportuno, acerca da existência de condições suficientes para 

supressão das medidas dê distanciamento social, de modo que o Conselho Universitário 

possa ser chamado a decidir pela retomada das atividades na UFBA e o Conselho Superior 

de Ensino, Pesquisa e Extensão possa determinar novo calendário acadêmico; 

III - Decidir sobre o enquadramento de uma atividade presencial como essencial, no 

aspecto específico do serviço que pode prestar para o atual combate à pandemia do 

coronavírus. 

Art. 6o O acesso aos campi da UFBA será restrito, sendo condicionado às atividades 

consideradas essenciais, devendo a autorização de acesso constar dos planos de 

funcionamento enviados por órgãos e unidades ou, posteriormente, depender de autorização 

dos diretores ou da administração central. 
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Art. 7o  Esta Portaria entra em. vigor na data de sua publicação. 

Publique-se, cumpra-se e registre-se. 

 

Salvador, 19 de março de 2020. 

 

João Carlos Sales da Silva 

Reitor 


