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INTRODUÇÃO

Teresa Sales
Coordenadora do Projeto Memória e Feminismos:

Múltiplas Discriminações II

O projeto Memória e Feminismos é um projeto desenvolvido pela UMAR 
com o apoio da pequena subvenção da CIG. Numa primeira fase deste projeto, 
recolhemos histórias de vida de mulheres em várias regiões do país, incluindo 
as Regiões Autónomas. Ouvimos vozes de mulheres comuns, mulheres cujas 
histórias de vida queremos preservar – as opressões sofridas, os ativismos, as 
lutas. São histórias de mulheres num país ancestral, marcadas por um sistema 
patriarcal. Mulheres que mudaram as vidas de quem as conhece. Mas estas 
histórias ficaram perdidas na espuma do tempo. É preciso retirá-las das margens 
e centrá-las na historiografia. 

Todavia, nestes dois últimos anos, tivemos a noção da marginalização de vários 
grupos de mulheres, às quais deveríamos chegar, para uma reflexão conjunta 
sobre as múltiplas discriminações a que estão sujeitas.

Nasceu assim, o projeto Memória e Feminismos Múltiplas Discriminações, 
partindo do conceito de interseccionalidade, onde se destaca o facto da 
multiplicidade de opressões às quais as mulheres estão sujeitas: classe, género, 
raça, sexualidades, simultâneas e inter-relacionadas. 

Neste contexto, no ano passado tivemos tertúlias com mulheres lésbicas e 
transexuais; mulheres imigrantes; mulheres ciganas e trabalhadoras do sexo. 
Este ano as tertúlias focaram-se nas mulheres negras e afrodescendentes; 
mulheres das zonas rurais; trabalhadoras domésticas e mulheres com deficiência. 

O livro As vozes que se entrecruzam reflete o que se passou no seminário 
final deste projeto, onde ficou demonstrado como as opressões se cruzam e se 
intersectam na vida de muitas e muitas mulheres. 

Este livro organiza-se conforme a temática analisada este ano e pretende refletir 
através dos textos editados aquilo que se passou nas tertúlias e no seminário.
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Este deu voz a quem participou nestes encontros e, aquelas que por contingência 
especial não puderam participar. Não queremos deixar de agradecer a todas e 
todos que participaram com os textos que agora vos apresentamos.

Um agradecimento especial àquelas que voluntariamente contribuíram com o 
seu trabalho para a persecução do Seminário final, tornando-o um dia especial 
de partilha. Elas sabem quem são. Muito obrigada a todas vós!

Vozes que se entrecruzam, pretende dar voz àquelas mulheres sujeitas a múltiplas 
discriminações, uma chamada de atenção para os seus casos, que nos confrontam 
e interpelam. Os seus testemunhos interligam-se entre si. 

São mulheres que transformam a dor em consciência de si e das outras mulheres, 
num discurso ciente dos seus direitos e a da sua dignidade enquanto mulheres. 
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Mesa de receção
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PREFÁCIO

Ana Maria Pessoa
Professora na Escola Superior de Educação do Instituto Superior de Setúbal

 

O Projeto Memória e Feminismos - Múltiplas Discriminações II, no qual se 
insere este seminário final, ouviu e analisou diversas histórias de vida de mulheres 
tendo sido publicados livros, realizadas sessões e tertúlias temáticas como a 
que hoje encerra esta etapa. Nos dois últimos anos, o enfoque foi colocado no 
estudo e análise de grupos alvo de marginalizações e múltiplas discriminações e 
opressões, a saber, de classe, género, “raça” e etnia. Esta última reunião partilhou 
histórias de vida de mulheres negras e afrodescendentes, mulheres do  interior 
rural, trabalhadoras domésticas e de limpeza e mulheres com deficiência. Este 
seminário, também disponível no Youtube, terá uma versão em livro para 
perpetuar uma iniciativa que cremos única no panorama dos estudos sobre 
mulheres, ditas comuns, no nosso país.

Quando se iniciou, em 2012, não se tinha a noção do impacto e alcance que iria ter 
este projeto, de então até hoje liderado por Teresa Sales. Dos escassos recursos 
(uma pequena subvenção da CIG e muito apoio voluntário e voluntarioso) fez-
se caminho do Minho ao Porto, de Viseu a Setúbal e ao Alentejo, dos Açores à 
Madeira para recolher cerca de 70 histórias de vida, analisadas por investigadoras 
que as devolveram à comunidade. Realizaram-se também diversas sessões de 
trabalho de sistematização e reflexão sobre estes percursos de vida incomuns e 
invisíveis até ao momento em que estas mulheres foram desafiadas e ousaram 
tomar a palavra. 

Depois de assistir a esta sessão há que deixar aqui um relato – sempre subjetivo 
e menos rico do que foi ao vivo – que sistematiza as questões que nele foram 
abordadas.

Com uma assistência que não arredou pé ao longo de um sábado inteiro, assistiu-
se a mais de dezoito intervenções seguidas de debate, em quatro painéis temáticos: 
mulheres com deficiência, mulheres negras e afrodescendentes, mulheres do 
interior, mulheres trabalhadoras domésticas e de limpeza.
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No primeiro, como questão mais premente, Manuela Ralha sublinhou a 
importância de se estudarem e de se dar visibilidade às múltiplas discriminações, 
exclusão e violência a que as mulheres deficientes (ainda) são sujeitas pois a 
maioria, até agora, “esteve escondida, no silêncio da sociedade”. Lia Ferreira, 
Patrícia Santos, Helena Alves e Paula Pinto, com a moderadora Olímpia Pereira 
(que deu conta da tertúlia que foi realizada, em maio 2019, sobre este tema e que 
tem sido a ligação entre a UMAR e as mulheres deste grupo), enriqueceram a 
sessão com um manancial de informação  - científica e pessoal - sobre questões 
que atingem as mulheres com deficiências diversas; para elas  cada dia é  um 
desafio seja na questão da afirmação pessoal e feminista pois as mulheres com 
deficiência sofrem, entre as mulheres, a maior taxa de desemprego; são presas 
fáceis para o assédio moral no lugar de trabalho; enfrentam mais problemas na 
esfera doméstica e mais vulnerabilidades e exclusões nas relações de intimidade. 
Muitas vezes, tais dados, aliados a uma superproteção familiar, aumentam a 
“invisibilização” e a “des-cidadania” (Devlin e Pothier, 2006 cit. por Paula Pinto).

No segundo, as intervenientes Ana Paula Costa, Lúcia Furtado e Myriam 
Taylor trouxeram para reflexão neste seminário temas fulcrais como os da 
interseccionalidade, da relação racismo/machismo, entre racismo e dominação, 
entre etnia, entre exclusão e rejeição da mulher negra enquanto sujeito social, 
género e injustiça social, entre estereótipos e identidade social, entre feminismo, 
branquitude e invisibilidade das mulheres negras nos movimentos feministas 
brancos e europeus, discriminação política, ...sublinhando o papel que a criação 
de redes, coordenadas, pode trazer a estas lutas comuns a todas as mulheres. A 
moderadora Joana Sales salientou o que, sobretudo desde há dois anos, tem sido 
feito pela UMAR nesta área: com este seminário e no seguimento dos que no ano 
anterior foram realizados com mulheres imigrantes e ciganas, tem-se trabalhado 
lado a lado com mulheres negras e afrodescendentes, para se analisarem, sem 
quaisquer preconceitos, as feridas, a amnésia do passado colonial e o racismo 
estrutural existente no que a estas mulheres respeita.

Da parte da tarde, no terceiro painel, Ana Rita Trindade, Ana Paiva, Lúcia Jorge, 
Cristina Bandeira e Manuela Tavares abordaram os problemas da desigualdade 
de educação e de oportunidades entre homens e mulheres agravadas quando a esta 
dicotomia se junta a do interior/litoral, a necessidade de quebrar estereótipos de 
género (profissões para homens e mulheres, costumes e práticas religiosas...) seja 
no litoral e interior assim como as práticas que lhe dão suporte, os problemas 
das  mulheres (i)migrantes assim como os da ocupação e intervenção social e 
política na comunidade pois os feminismos são, na sua maioria, mais urbanos do 
que rurais.
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No último painel, com Inês Brasão, Manuel Abrantes, Margarida Coelho e 
moderação de Teresa Sales, a ênfase foi colocada na necessidade de se recolherem 
e estudarem memórias da vida e do trabalho do serviço doméstico feminino, 
na sua relação de poder privado, assente numa cultura de obediência de certos 
grupos sociais face a outros e na falta de reconhecimento social, ainda hoje 
existente, de algumas ocupações e profissões.

No final deste relato, na impossibilidade de enumerar cada um dos contributos 
teóricos que cada interveniente/moderadora trouxe a esta jornada de trabalho, 
há que dizer que a riqueza e diversidade de informações foram uma constante, 
desde Devlin e Pothier (2006), Kimberly Crenshaw (1989), Susan Wendell 
(1989) a Rosemary Garland-Thomson (2002) e muitas outras referências quer 
institucionais quer individuais, nas áreas em estudo.

Este seminário fecha um percurso em que intervieram numerosas pessoas, numa 
das áreas de (ainda) pouca visibilidade mediática da UMAR – os feminismos 
interseccionais. Durante este projeto foram abordados todos os tipos, produzida 
investigação sobre cada um deles, partindo de questões diárias para temas 
mais gerais ou muito específicos, de conceitos elaborados para outros ainda em 
construção. Foram publicados alguns livros e divulgados filmes na plataforma 
digital Youtube. 

Que fazer? Parar não será certamente o fim para um projeto que tantas vontades, 
desejos e realizações conseguiu juntar. Há que publicar, ler, ver, dar a conhecer 
todos os textos, sítios que aqui foram partilhados e aplicar, no nosso quotidiano, 
o que a UMAR, com vontade e responsabilidade, já tem em esboço. Pretende-se 
também começar outro projeto, sobre as Mulheres de Cabo-Verde em Portugal, 
ou seja, sobre mulheres migrantes que, aos problemas de (in)visibilidade e 
desigualdade social, juntam muitos outros relacionados com os que acabámos 
de analisar.
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Sessão de Abertura com Manuela Ralha





MULHERES NEGRAS E 
AFRODESCENDENTES
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Painel Mulheres Negras e Afrodescendentes
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VIOLÊNCIA DE GÊNERO E SUAS INTERSECCIONALIDADES

Mulheres Negras - Desafios e Singularidades Étnico - Raciais na 
Vida Cotidiana, no Mercado de Trabalho e nas Migrações.1

Patrícia da Silva Von Der Way
Doutoranda em Estudos de Gênero da Universidade de Lisboa e da Universidade Nova de 

Lisboa, 2018/2019.

Mulher Negra e Migrante - essa expressão envolve um conjunto de ideais e 
estereótipos que apresentam desafios e singularidades, os quais afetam essas 
mulheres diariamente. A interseccionalidade (Crenshaw, 1991, p. 1251) propõe 
um modelo de análise que conjuga gênero, raça, classe social e sua complexidade 
diante dos problemas sociais e da vida das pessoas. A singularidade está nos 
eventos e fatos que ocorrem na vida diária, que são únicos e pertencentes a esse 
grupo de mulheres, os quais têm sido menosprezados ao longo da história. As 
Ciências Sociais e as Políticas Públicas usualmente entendem que as mulheres 
negras têm suas demandas de agenda contempladas nas abordagens e tratamento 
concedido ao Racismo, quando se abordam as questões inerentes a Raça/Etnia, 
e, nas questões de Gênero, uma vez que pertencem ao grupo Mulheres discutido 
nos Feminismos (Crenshaw, 1991, p. 1242). Entretanto, esses enquadramentos 
generalizam e criam rivalidades com o grupo de homens negros e de mulheres 
brancas respectivamente nas temáticas supramencionadas. Surgem disputas 
por espaço, apreciação de agenda política, poder e tornam invisíveis as questões 
afetas as mulheres negras, sendo as migrantes ainda mais desafiadas por todas 
as implicações que a migração traz para a vida de uma pessoa, de um grupo, das 
dificuldades de inserção em uma nova sociedade (Maeso & Araújo, 2013, p. 3). 
Para conceder visibilidade aos assuntos pertinentes as mulheres negras é que 
esse ensaio se propôs a examinar por meio de uma pequena revisão bibliográfica 
o estado da arte publicado sobre as mulheres negras e migrantes, no período 
compreendido entre 1981 a 2018, perpassando resumidamente nos desafios e 
singularidades que as mulheres negras tiveram e continuam a ter quanto a sua 
identidade, representação, direitos, trabalho, saúde, nacionalidade e acesso a 
oportunidades para uma vida digna. 

1 Artigo baseado no trabalho final apresentado na disciplina Globalização, Migração e Desigualdade ministrada 
pela docente Profª. Maria Lucinda Fonseca no Doutoramento em Estudos de Gênero da Universidade de Lisboa 
e da Universidade Nova de Lisboa.
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Introdução

As desigualdades de gênero e raça/etnia estão sendo estudadas faz muitos anos e 
os avanços nessa área em direção ao alcance da igualdade, do combate ao racismo 
e ao sexismo têm sido lento. As assimetrias se constituíram historicamente 
no que tange a raça/etnia pela hierarquização das pessoas segundo a cor da 
pele, designando os povos de pele mais escuras, originalmente da África, como 
inferiores, atrasados em sua cultura e modo de vida, comparativamente aos de 
cor branca, nomeadamente europeus, viajantes em busca de riqueza e terras 
para torná-las suas propriedades e autodefiniram-se como descobridores dessas 
terras, as quais tornaram suas colônias. (Araújo, 2011, p. 30). Nesse processo 
de hierarquização das raças, a raça branca europeia colocou-se no topo. Seus 
hábitos e costumes foram sendo reproduzidos de forma mandatória nas terras 
colonizadas ou copiados por aqueles que viam na assimilação dos costumes dos 
brancos europeus uma oportunidade de proximidade que poderia avançar para 
benefícios por parte dos colonizadores europeus com os povos colonizados. No 
estabelecimento dessa relação, outros fatores influenciaram, tais como: o poder 
econômico, a assimilação dos costumes, a resiliência, a subordinação, a resistência. 
Enfim, fatores que contam com atos de bravura e de atrocidades de uns povos em 
detrimento da existência de outros. Denominaram-se como “descobertas” esse 
tempo histórico, silenciando as lutas anticolonias e antirracistas ocorridas nesse 
processo. Há uma opressão histórica racista até a contemporaneidade (Matos & 
Araújo, 2016, p. 17). Os brancos foram impondo-se como sendo os mais aptos à 
vida em sociedade e seus conflitos e aspirações pautaram as decisões políticas, 
econômicas e sociais até os dias de hoje. Todos os outros foram tratados como 
minorias, mesmo quanto são maiorias, como no caso do Brasil que conta com 
53,6% da população negra (pretos + pardos), e a hegemonia dos brancos continua 
a ser uma realidade na vida política, acadêmica e social do país. (IBGE, 2015)

A relação colonial se impôs pela escravidão e esse processo estabeleceu um 
conflito de interesses e de direitos, onde os negros (pretos, mestiços, pardos, não-
brancos) não tinham direito a nada: nem aos seus corpos, nem aos seus filhos, 
nem aos seus pertences, nem a permanecer na sua casa, na sua tribo, no seu país, 
no seu continente; percebe-se assim, os primeiros casos de imigração forçada. 
Era por meio da força física e ideológica que os brancos capturavam os negros 
na África e os levavam como escravos para os continentes americano e europeu, 
onde serviram como trabalhadores não remunerados. A frequência dos casos de 
violação dos homens brancos para com as mulheres negras durante o transporte 
até o destino iniciou a singularidade da história de violência contra as mulheres 
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negras (hooks, (1985) 2018, p. 43), e demonstra a necessidade de abordagem 
de temas que são a elas pertencentes, uma vez que as mulheres brancas não 
passavam por essa situação, e, nem os homens negros. Esse fato exemplifica 
o quanto a agenda das questões que envolvem as mulheres negras é antiga e 
maltratada. Falta discutir e abordar essa temática com seriedade concedendo-lhe 
visibilidade enquanto um grupo social com direitos e agenda própria.

A imagem criada do estereótipo de que as mulheres negras eram fortes 
para o trabalho doméstico, a procriação e para a agricultura, com corpos 
exuberantes e boas parturientes as colocava como excelentes escravas, pois 
podiam desempenhar múltiplas funções. Eram vítimas de violações sucessivas, 
utilizadas como reprodutoras para elevar a população de escravos, originando 
filhos descendentes de seus companheiros e dos homens brancos que as violavam 
e com os quais não tinham relação afetiva. Seus filhos eram arrancados delas, 
comercializados como escravos para, aumentar a riqueza de seus proprietários. 
(hooks, 2018, p. 40/41). Restava às mulheres negras a dor, a solidão, os castigos 
e os trabalhos forçados. Esse estereótipo perpetuou-se e ainda nos dias atuais 
percebem-se resquícios deles pelo contexto histórico e cultural das relações de 
poder, controle e violência, incluindo o patriarcado, o racismo e o sexismo. Para 
entender melhor as razões que fazem com que essas situações se mantenham são 
realizados estudos, análises e novos componentes investigados. 

A interseccionalidade, conceito forjado por Crenshaw (1991, p. 1245), é um 
modelo de análise para a sobreposição dessas interações sociais: de gênero, raça/
etnia e classe que exclui as mulheres negras do mercado formal de casamento, de 
trabalho e dificulta o acesso à saúde e à educação formal continuada, restando a 
maioria delas empregos no mercado informal, menor taxa de casamento, maiores 
responsáveis por lares monoparentais, exígua participação nas posições formais 
de liderança nas empresas, especialmente no Brasil, segundo os dados do Censo 
2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015) e dos 
estudos do Instituto de Políticas Econômicas Aplicadas – IPEA (IPEA. 2016).

Além disso, quando conseguem condições para migrar em busca de novas 
oportunidades para o desenvolvimento pessoal defrontam-se com todos 
os estereótipos acima mencionados conjugados. Sofrem com preconceito e 
discriminação étnico-racial por serem mulheres negras migrantes. Nesse caso 
específico, o estereótipo atribuído às mulheres negras define que são pessoas 
de baixa escolaridade, com falta de competências para ingressar no mercado 
de trabalho formal, ainda que tenham todos os documentos para comprovar 



24 | As Vozes que se Entrecruzam

suas habilitações acadêmicas. Precioso é o estudo comparativo da percepção 
dos migrantes negros em Portugal com os migrantes Ucranianos brancos, os 
últimos apresentaram maior facilidade de acesso a oportunidades de trabalho e 
de reconhecimento de suas competências acadêmicas, quando a única diferença 
entre os grupos era a cor da pele, os ucranianos são brancos. Restando o racismo 
como única hipótese que explica a preferência por um grupo de migrantes em 
relação ao outro. (Araújo, 2013, p. 34/35).

O conjunto das situações descritas reflete o estado atual das mulheres negras 
migrantes no mundo. Um compêndio de desafios, singularidades e entraves ao 
empoderamento, a igualdade de gênero e raça. Como explicar tudo isso?

1. Interseccionalidade

A interseccionalidade é um modelo de análise cunhado por Crenshaw (1991, 
p. 1251) para congregar as interseções que gênero, raça/etnia e classe social 
possuem na vida de uma pessoa, um grupo, uma sociedade e como esses fatores 
interligados afetam a vida de toda gente. O modelo analítico proposto nesse 
trabalho foi examinar a partir dos conceitos da interseccionalidade a aplicação 
das variáveis ao grupo das mulheres negras e migrantes, como resultado têm-se 
as figuras a seguir:

Figura 1: Modelo Analítico da Interseccionalidade (Crenshaw, 1991) 

Figura 2: Aplicação do Modelo Analítico ao Caso Concreto: Mulheres Negras 
e Migrantes. (Way, 2019)

Fonte: Sirma e Collins 2018, p. 25/30

Fonte: Confeccionado pela autora. 
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As mulheres sofrem com o problema social que é a desigualdade de gênero, 
uma desigualdade social, baseada nas relações de poder, onde historicamente 
os homens ocupam os principais papeis sociais na esfera do trabalho, como 
chefes e provedores nas famílias, cabendo às mulheres um papel dedicado ao 
cuidado com as crianças, a família, aos idosos, aos afazeres do lar, ao ambiente 
privado da casa e do ambiente familiar. Ao longo do tempo, foram estabelecidas 
essas conexões que envolvem relações, interações por diálogo, coalizão, onde os 
homens e a sociedade estabeleceram o patriarcado como sistema predominante e 
as mulheres têm buscado o diálogo, a coalizão na luta por direitos, espaços, poder 
e liderança na esfera da vida pública e privada.

Nesse contexto social, há lacunas e obstáculos a serem superados que foram 
impostos ou ocorreram ao longo dos anos, tais como: as diferenças de acesso 
a educação formal, ao direito ao voto e à participação política, as decisões 
familiares e na sociedade, ao papel de líderes em organizações, na política e nos 
espaços públicos, a dificuldade de ingresso em algumas profissões. Ressaltam-
se as maiores dificuldades de participação nas ciências exatas e nas carreiras 
militares. E, quando as mulheres ingressam encontram dificuldades e obstáculos 
à ascensão profissional, convivem com diferenças salariais que em Portugal 
chegam a 16%, e no mundo as diferenças salariais em determinados postos de 
trabalho entre mulheres e homens atinge 30% (CITE, 2019), segundo dados 
do Eurostat apud CITE (2019, p. 8). Nesse contexto e, devido a dimensão da 
complexidade nessas interações, fazer análise baseada apenas nas diferenças de 
gênero não é suficiente. Como afirma a Professora Anália Torres (2018, notas 
de aula), “as diferenças dentro dos grupos de homens e de mulheres podem ser 
maiores do que as diferenças entre os grupos”. 

Convido-os a um pequeno exercício. Dentre os quadros abaixo, escolha um item 
em cada quadro e crie imaginariamente a figura da pessoa em sua mente ou siga 
as escolhas grifadas em vermelho. Após, analise mentalmente quais estereótipos 
surgem em sua mente e que tipo de violências você acredita que essa pessoa pode 
se defrontar ao longo da vida?

O quadro tem caráter apenas exemplificativo, com rol não exaustivo, não 
extinguindo a possibilidade de muitas outras identidades e características.
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Figura 3: Violência de Gênero e suas Interceccionalidades.

Os fatos expostos nesse trabalho informam o quanto as questões de gênero, de 
raça/etnia e de nacionalidade influenciam todos os aspectos da vida das pessoas 
acima mencionadas. Percebe-se que os estereótipos e discriminações podem 
ser severamente agravados, levando as mulheres negras ao máximo patamar 
de vulnerabilidade de entre as populações analisadas, e no caso português, as 
mulheres ciganas também.

As mulheres estão no grupo de maior desigualdade em relação aos homens. Mas, 
dentro do grupo de mulheres há também desigualdades que foram trazidas à 
visibilidade pela exposição das singularidades e questionamentos dos grupos 
tidos como minoritários, as mulheres negras estão nesse grupo. Ter uma agenda 
política e social comprometida com o desenvolvimento da equidade para o alcance 
da igualdade que envolva mudanças substanciais é comprometer as pessoas, as 
organizações, a sociedade com o combate ao sexismo, racismo, discriminação 
quanto aos diferentes tipos de corpos e diferentes tipos de culturas. (Cockburn 
(1991) apud Hearn & Parkin, 2001, p. 150).

Realizar estudos na perspectiva da interseccionalidade conjugando raça, gênero 
e classe são instigantes, inovadores no campo das Ciências Sociais, ainda que não 
sejam novos. Tendo em consideração a pouca abordagem sobre essa temática, o 
que poderá acarretar em contribuição significativa a essa lacuna acadêmica em 
questionar e analisar esse problema social.

Fonte: Confeccionado pela autora. 
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 2. História dos Desafios das Mulheres Negras no Mundo.
Nos Estados Unidos da América – Direito ao Voto

O trabalho de pesquisa fundamentou-se no histórico do feminismo negro e 
do feminismo interseccional contido nas obras das autoras bell hooks (1981), 
traduzido para português em Portugal (2018), “Não serei eu uma mulher?” 
e Angela Davis (1981), “Mulheres, Raça e Classe”, tendo seus conceitos 
transpostos e analisados por Patricia Hills Collins & Sirma Bilge (2016) na obra 
“Intersectionalality”. 

Feminismo Negro

O feminismo negro contribuiu muito para a visibilidade das reinvindicações das 
mulheres negras que não se sentiam representadas e ouvidas pelos diferentes 
movimentos sociais, pois seus questionamentos eram tratados em parte por 
grupo anti-racistas, em parte por grupos feministas, em parte pelos grupos 
de direitos trabalhistas. Mas nenhum desses grupos as comtemplava na sua 
integralidade, havia o silêncio da opressão. As mulheres negras norte-americanas 
(estadunidense) precisavam ser ouvidas na sua complexidade. (hooks, 1981, p. 
17).

Na história dos Estados Unidos da América as mulheres negras como “Marcy 
Church Terrell, Sojourner Truth, Anna Julia Cooper e Amanda Berry Smith 
romperam os longos anos de silêncio e começaram a articular e a registrar as 
suas experiências”. (hooks, 1981, p. 19). Esse processo deu início a visibilidade 
da mulher negra como participante na sociedade americana e no mercado de 
trabalho, com singularidades que suas histórias e experiências de vida trouxeram 
à tona para expor as dificuldades e reinvindicações por direitos desse grupo de 
pessoas na sociedade americana.

O célebre discurso de Sojourner Truth lembrou “o público norte-americano de 
que a opressão sexista era uma ameaça tão real à liberdade das negras como 
a opressão racial”. (hooks, 1981, p. 21). E apesar da aguerrida declaração, as 
ativistas brancas apoiaram a causa de direito de voto dos homens negros, 
excluindo as mulheres negras. Esse foi um marco na história da interseção raça 
e gênero, com a segregação das mulheres negras pelas mulheres brancas. Assim, 
se constituiu desde o início uma divisão entre as mulheres nos Estados Unidos 
da América, e os grupos feministas lá tiveram essa cisão. As mulheres negras 
resistiam a se identificarem como feministas, pois, entendiam que suas causas 
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eram muito distantes das questões apresentadas pelas mulheres brancas que as 
tinham deixado a parte do movimento pelo direito ao voto. Uma grande parte 
das mulheres negras passou a adotar o Womanism defendido por Alice Walker, 
pois se sentem mais integradas nesse conceito e movimento social, ao invés, dos 
feminismos. (Izgarjan &, Markov, 2012).

Autoras negras tiveram artigos publicados onde abordavam o quanto a 
interseção raça e gênero as prejudicava, dentre elas as mais conhecidas são: 
“Alice Walker, Audre Lorde, Barbara Smith e Cellestine Ware têm sido as mais 
receptivas a incluir a sua produção num contexto feminista.” (hooks, 1981, p. 31) 
Esse processo ficou conhecido como as pautas trazidas pelo feminismo negro 
americano.

No Brasil – Identidade, Produção Acadêmica das Mulheres Negras, 
Participação na Economia e no Mercado de Trabalho

No Brasil, as mulheres que participam do movimento negro estão engajadas na 
coletividade da identidade negra, o que significa compreender o racismo como 
força social que está alinhada a temática do sexismo, da exploração de classes, 
tendo sido os negros considerados cidadãos de segunda classe. (Collins & Sirma, 
2018, p. 23). 

A expressão “negros” engloba pessoas de cor preta e parda (mestiço, miscigenado, 
não-branco) na nomenclatura utilizada no país pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, órgão da Administração Pública responsável 
pelo Censo Nacional e coleta de dados étnico-raciais da população brasileira 
por autodeclaração do inquirido. As autoras e obras mais conhecidas são Sueli 
Carneiro, “Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil” (2011) e de Djamila 
Ribeiro, “Quem tem Medo do Feminismo Negro?” (2018) 

Os últimos anos foram de progresso econômico e desenvolvimento com uma 
maior ocupação dos postos de trabalho pelas mulheres. Entretanto, isso não 
foi suficiente para alterar a estrutura da divisão racial e sexual do trabalho. 
A conjuntura econômica mundial mais vulnerável as instabilidades globais 
afetaram mais as mulheres negras, pois estas ocupam os postos de trabalho mais 
precários, instáveis e desprotegidos dos programas de seguridade social. (IPEA, 
2016, p. 11). 
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Percebem-se pelas ocupações pelas mulheres, brancas e negras, dos postos 
de trabalho e de liderança nas empresas/instituições, segundo as pesquisas 
relatadas na Nota Técnica n. 24, Mulheres e trabalho: breve análise do período 
2004-2014 do Instituto de Políticas Econômicas Aplicada – IPEA (2016) e das 
seis edições das pesquisas do Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores 
Empresas do Brasil e Suas Ações Afirmativas do Instituto Ethos – Empresas 
e Responsabilidade Social, abrangendo o período de 2001 a 2015 (Ethos, 
2016), ambos no Brasil, que as mulheres estão presentes em maioria no ramo 
da economia atrelado as áreas do cuidado, da saúde e da educação. Segundo o 
IPEA há um limite da participação feminina no mercado de trabalho, 57% em 
2014 em relação a 54,3% em 1995 (IPEA, 2016). O Brasil está classificado em 3º 
lugar no ranking dos países que menos promovem mulheres, segundo o estudo 
“Women in Business 2015” da Grant Thornton; 57% das empresas brasileiras 
não possuem mulheres em posições de comando. Ainda que as mulheres possuam 
maior escolaridade que os homens, elas são minoria nos postos de liderança nas 
organizações. Há um conflito entre o trabalho doméstico x trabalho no mercado 
formal. Em 2010, as mulheres eram 13,7% do quadro executivo das organizações. 
E em 2015, 13,6%. (ETHOS, 2010 e 2015)

Ao aplicar a interseção gênero e raça/etnia acentuam-se as diferenças. Negros: 
pretos + pardos eram 51,1% da população brasileira. Os Negros (mulheres e 
homens) eram 62 (sessenta e dois) dentre os 1.162 (hum mil, cento e sessenta e 
dois) diretores/as nas 500 (quinhentas) maiores empresas no Brasil, em 2015. As 
Mulheres negras eram 9,3% da base da escala das ocupações nas organizações/
empresas e 0,5% no topo hierárquico. Sendo apenas 6 (seis) o número de mulheres 
diretoras negras (todas pardas) entre as 119 (cento e dezenove) mulheres ou 
os 1.162 diretores negros e não negros, na Pesquisa Perfil Social, Racial e de 
Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil. (ETHOS, 2010 e 2015)

Quanto a participação na economia, no mercado do trabalho e acesso a seguridade 
social: 44,2% das mulheres negras não eram contribuintes da previdência social 
e 43,7% dos homens negros não eram contribuintes da previdência social. Ainda 
no campo do trabalho, os Negros eram em 2015, 52,9% da população, ocupando 
as seguintes posições nos empregos formais: 57,5% e 58,2% dos aprendizes e 
trainees. Os Negros tiveram participação de 6,3% na gerência e 4,7% no quadro 
executivo no Brasil, em 2015. (ETHOS, 2010 e 2015)

De um modo geral, as mulheres (brancas + negras) têm vantagem numérica 
nos quadros de aprendizes e estagiários, eram 55,9% e 58,9%. Há um visível 
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afunilamento hierárquico: eram 42,6% nos trainees, 35,5% no quadro funcional, 
38,8% na supervisão, 31,3% na gerência, 13,6% no quadro executivo e 11% no 
Conselho de Administração. (ETHOS, 2010 e 2015)

Quando comparadas as diferenças salariais, de renda pela perspectiva da 
interseccionalidade gênero e raça os resultados contradizem diretamente a 
percepção generalista das pessoas que defendem que os homens ganham mais do 
que as mulheres. A hierarquia de salário/renda apresenta a ordem decrescente 
homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Logo, para que as 
mulheres negras alcancem o patamar de desigualdade das mulheres brancas elas 
terão que alcançar primeiro a remuneração dos homens negros, e depois evoluir 
para o patamar de remuneração das mulheres brancas. As mulheres negras 
aparecem como o grupo social mais vulnerável aos fatores de desigualdade, 
pobreza e precariedade no trabalho.

Segundo os dados do IPEA (2009) descritos na figura 1, as mulheres negras 
têm renda ou recebem salários de aproximadamente um terço (36,5%) do valor 
auferido pelos homens brancos; quase metade (56,8%) dos rendimentos das 
mulheres brancas e 36,5% menos do que a renda auferida pelos homens negros. 
Esse é o retrato da singularidade e da desigualdade da realidade das mulheres 
negras no Brasil.

Figura 4: Pobreza, Distribuição e desigualdade de renda no Brasil (IPEA/2009) 

Fonte: Retrato das desigualdades de 
gênero e raça - 4ª edição
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Os estudos e notas técnicas do IPEA (2016) no Brasil e a pesquisa das 500 
melhores empresas para trabalhar do Instituto Ethos (2010 e 2015, 2016) 
contribuíram com importantes documentos de identificação da posição das 
mulheres negras no mercado de trabalho no Brasil e dos fatores que contribuem 
para a posição que ocupam; as vulnerabilidades e iniquidades existentes no 
mercado de trabalho, na economia e que afetam a empregabilidade dos grupos. 
Além do documento confeccionado pelo Instituto Ethos (2016) com um rol 
de indicadores para negócios sustentáveis e responsáveis para promoção da 
equidade racial. 

Na Espanha

Nesse cruzamento entre imigração e raça/etnia, é interessante pontuar que, por 
ser a Espanha um país colonizador, produziu-se uma imagem de certa “pureza” 
racial na população espanhola. Em um estudo sobre as mulheres negras na 
Espanha, constatou-se a dificuldade de reconhecerem uma pessoa negra como 
cidadã espanhola. As pessoas negras sempre são vistas e tratadas como imigrantes 
africanas, mesmo que tenham nascido em território espanhol e sido subjetivadas 
na cultura espanhola, (Vives & Sité, 2010 apud Silveira & Nardi, 2014, p. 17), o 
mesmo ocorre em Portugal. A temática do racismo tem sido subvalorizada na 
Espanha e em Portugal. Em contrapartida, existe o reconhecimento de que há 
discriminações e vulnerabilidades pela questão racial/étnica e pela imigração. 

No eixo da raça/etnia, a cultura cigana é uma parte significativa da população 
espanhola e portuguesa que, por preservar as especificidades de sua cultura, 
acaba encontrando dificuldades de integração nos padrões da Europa ocidental, 
sendo o grupo mais marginalizado e vulnerável. (RED2RED, 2011, apud Silveira 
& Nardi, 2014, p. 17)

A Espanha reconheceu que a interseccionalidade gênero, raça/etnia e 
nacionalidade trazem desigualdades e vulnerabilidades. Em 2009, o Estado 
Espanhol editou o Plano Nacional de Atenção e Prevenção de Violência em 
Mulheres Imigrantes (Silveira & Nardi, 2014, p. 17) 

Em Portugal

A narrativa apresentada nos artigos de Marta Araújo, do Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal sob os títulos Racismo.PT 
(2008) e Challenging Narratives on Diversity and Immigration in Portugal 
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(2013), demonstram que historicamente Portugal é conhecido como uma país 
de “brandos costumes”, que possuiu uma cultura de simpatia e um espírito 
aventureiro que levou os portugueses a lançarem-se ao mar em busca de novas 
terras, novas culturas. Dessa contínua interação com outras culturas, suas 
colônias, herdaram a capacidade de acolhimento dos diferentes, em um papel de 
auxílio na formação cultural e social de povos menos desenvolvidos, incluindo-
se os africanos e sul-americanos (brasileiros): suas colônias. Dessa interação 
com povos diferentes surgiu a teoria do lusotropicalismo, cunhada por Gilberto 
Freire, e utilizada na época do Estado Novo em Portugal, para enaltecer a 
capacidade da sociedade portuguesa de lidar com a diversidade, aceitando em 
sua convivência pacífica povos de origens distintas da sua, predominantemente 
dos negros imigrantes da África, e tardiamente dos imigrantes brasileiros. No 
entanto, em pesquisa mais recente no inquérito sobre Atitudes Sociais na Europa 
(Vala, 2003; Vala, Pereira & Ramos, 2007 apud Araújo, 2008, p. 34 ) identificou 
que Portugal foi o país onde as pessoas declararam a maior identificação com o 
conceito de o “outro”, sujeito negro como uma ameaça. Sendo o único país dentre 
os pesquisados onde se constatou que a oposição à imigração é maior do que 
sua aceitação. Nesse estudo constavam o Reino Unido, a Alemanha, a França, 
países considerados pelos portugueses como racistas. (Araújo, 2008, p. 34). Em 
estudo anterior, (Vala, 2003 apud Araújo, 2008, p. 35), constatou que 70% da 
população portuguesa no inquérito de 2002 entendia que a imigração contribui 
para aumentar a criminalidade e a insegurança.

O resultado da percepção das pessoas negras inquiridas em Portugal revela 
que 96% declararam que há racismo em Portugal, e 63% acharam que há muito 
racismo (Machado, 2001 apud Araújo, 2008, p. 37). Dos negros lisboetas, em 
estudo de Vala (2003, 2007), com nacionalidade portuguesa apenas 4% deles 
consideram-se portugueses. Isso se deve ao fato de os negros em Portugal serem 
vistos como imigrantes de 1ª, 2ª, 3ª geração, ainda que nunca tenham saído de 
Portugal e não conheçam outro país. Tal fato provoca uma crise de identidade e 
de pertencimento a essa população e uma distorção quando a realidade étnico-
racial nesse país. Difícil é identificar quem são e onde vivem as pessoas negras 
em Portugal, uma vez que a recolha de dados étnico-raciais não é realizada, ao 
contrário do que ocorre no Reino Unido com legislação semelhante de proteção 
a identificação e dados pessoais, onde a recolha de dados étnico-raciais é anônima 
por declaração da própria pessoa. Esses dados são importantes para se recolherem 
dados de identificação sobre emprego, renda, educação e saúde da população e 
orientar a criação e execução de políticas públicas (Araújo, 2008, p. 36). Quanto 
à alegação que a recolha de dados étnico-raciais pode ensejar um retaliação e 
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maior racismo, visto o ocorrido com os judeus no holocausto da segunda guerra 
mundial; essa afirmativa não se sustenta em fundamentos válidos, uma vez que a 
recolha de dados religiosos é feita em Portugal, e não houve nenhum movimento 
agressivo quanto a escolha ou opção religiosa dos grupos e pessoas identificadas. 

Atualmente há um debate sobre recolha de dados étnico-raciais no próximo 
Censo em Portugal. O grupo de trabalho criado para avaliar a questão concluiu 
o trabalho com a recomendação que se realize a recolha de dados étnico-raciais 
no próximo Censo. Segundo a Professora Cristina Roldão (ISCTE, 2019, notas 
de aula), na pesquisa realizada pelo grupo com 1.500 portugueses inquiridos se 
responderiam a questão étnico-racial no Censo para fins de combate ao racismo 
em Portugal, aproximadamente 80% dos inquiridos respondeu que sim. Contudo, 
tal recomendação foi negada pelo Instituto Nacional de Estatística - INE, órgão 
responsável pela realização do Censo em Portugal.

Limitações da Pesquisa em Portugal

A importância da recolha de dados étnico-raciais está em permitir os estudos e 
a melhor definição das vulnerabilidades para que se possa atuar com programas 
específicos e políticas públicas que não negligenciem as singularidades das 
classes sociais e raciais mais desfavorecidas. O combate as desigualdades inicia-
se com o melhor diagnóstico possível dos atores a serem protagonistas das ações 
de empoderamento econômico e social. Em Portugal não há recolha de dados 
étnico-raciais, o que implica na dificuldade de identificar onde se encontram as 
pessoas negras, as singularidades e desafios dentro do grupo homens negros e 
mulheres negras. Sendo essa uma limitação do estudo.

Na Europa

A perspectiva da interseccinalidade nos permite compreender as diferenças 
entre as mulheres na Europa. Uma mulher portuguesa, uma mulher italiana, 
uma mulher francesa possuem vivências diferentes, se a isso se conjugam cor/
raça/etnia, as qualificações profissionais, o posicionamento na classe social, 
têm-se uma hierarquização de vulnerabilidades. (Branco, 2008, p. 111). Quando 
se estudam os movimentos migratórios percebem-se as maiores probabilidade 
de discriminação e preconceito com as imigrantes. Uma mulher negra, pobre, 
trabalhadora doméstica, proveniente de um país sul-americano ou africano 
estará na base da hierarquia, constituindo o grupo mais vulnerável a pobreza, a 
discriminação e a violência. Muitas vezes, estando em solo europeu, e ainda que 
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tenham muitos direitos escritos, a situação cotidiana na vida real pode ser muito 
diferente. Elas podem perder a situação de privilégio que tinham em seus países 
de origem e/ou continuar a sofrer as discriminações que sofriam em seus países. 
(Branco, 2008)

No arcabouço da revisão documental dessa pesquisa foi encontrado o 
instrumento: ferramenta (toolkit) confeccionada na Europa pela organização 
não governamental European Network Against Racism – ENAR (2017) para 
o enfrentamento do racismo no mercado do trabalho na Europa. Uma iniciativa 
que visa orientar as empresas e as pessoas para práticas de combate ao racismo 
institucional.

Apresentar o conceito de Racismo Institucional conforme exposto por Carneiro 
(2011, p. 25) é fundamental, pois é um dos balizadores desse estudo:

“incapacidade coletiva de uma organização de prover um serviço apropriado 
ou profissional para as pessoas devido à sua cor, cultura ou origem racial/
étnica. Ele pode ser visto e detectado em processos, atitudes e comportamentos 
que contribuem para a discriminação por meio do preconceito não intencional, 
ignorância, desatenção e estereótipos racistas que prejudicam determinados 
grupos raciais/étnicos, sejam eles minorias ou não. (Comission for Racial 
Equality” (CRE/UK, 1999, p. 2) (grifo nosso)

Unir esse conceito ao do sexismo na divisão sexual no mercado de trabalho auxilia 
a compreender o contexto e a partir da perspectiva da intersseccionalidade, 
entender o que ocorre na conjugação dos fatores gênero, raça/etnia, nível de 
escolaridade, profissão e nível hierárquico nas trajetórias profissionais e pessoais 
com homens e mulheres na vida e nas organizações.

3. Migração em Portugal – Emigração e Imigração – Racismo e 
Discriminação?

Apenas na década de 80 e 90 é que Portugal começou a atentar para os fatores 
da imigração. Até esse momento o país era conhecido por ser uma fonte de 
emigração, os portugueses buscavam ir para fora de Portugal em busca de 
oportunidades de melhores salários, condições econômicas e sociais do que 
as existentes no país. Por fim, a emigração dos portugueses sempre teve um 
fluxo contínuo, no passado mais longínquo era a necessidade de emigrar para o 
desbravamento de novas terras, que se tornaram as colônias, e no passado mais 
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recente a emigração para melhores oportunidades de vida nos países do norte 
da Europa. O fator imigratório passa a ser considerado apenas na década de 90 
com imigrantes vindos das antigas colônias como os da África e do Brasil, mas 
também com os vindos do leste europeu e de outros países da União Europeia 
Contudo, a imigração não é um fator novo em Portugal, estima-se que Lisboa 
tivesse no início do século XVI uma população negra africana (escravizada) de 
cerca de 10% (Araújo, 2008, p. 27). Esse fato contraria a visão de que Portugal 
sempre teve uma população homogênea. Outra marca interessante é que divide 
o sul global pobre, com desejo de emigração, para o Norte rico, moderno e 
desenvolvido. Em 2007, a estimativa do Ministério de Negócios Estrangeiros 
era de que Portugal possuía 5 milhões de pessoas residindo fora de seu território. 
Portugal vive ainda hoje esse duplo papel de emigração e imigração. (Araújo, 
2008, p. 28)

As políticas migratórias em Portugal não respondem a contento à integração 
da diversidade apresentada e as demandas provenientes dessa população. Existe 
uma ideia geral na população de que há muito mais imigrantes em Portugal 
do que é a realidade, comparativamente com outros países europeus, e que 
os imigrantes vem para roubar os empregos e oportunidades de carreira dos 
portugueses. Essa ideia massacra o imaginário da população e coloca em disputa 
e rivalidade as pessoas nessa terra. 

Notadamente, o que ocorreu foi que Portugal ao receber os imigrantes o fez 
com maior facilidade para aqueles que por assimilação absorveram suas práticas 
e costumes. Por outro lado, as diferenças foram vistas como geradoras de 
inferioridade de uma raça, classe social, ou nacionalidade estrangeira em relação a 
portuguesa (Araújo, 2013, p. 28). Com o fim da ditadura no Estado Português nos 
meados dos anos 70, e uma crescente democratização e diversificação cultural no 
país, a temática da imigração não era abordada pela classe política. Foi somente 
na década de 90, por rigorosa pressão da União Europeia, que as autoridades 
portuguesas por exigência da conjuntura política europeia introduziram o tema 
na agenda política. (Araújo, 2008, p. 29)

A questão da imigração da imigração em Portugal, sendo esse um país que se 
considera de brandos costumes está pautada na relação de encontro de culturas, 
o “multiculturalismo benevolente”, segundo Troyna (1993 apud Araújo, 2008, p. 
29). Nesse caso, celebram-se determinados aspectos da cultura do outro, como 
festas, danças, penteados e maneira de vestir. Entretanto, no dia-a-dia continua a 
ocorrer uma relação desigual e preconceituosa, colocando o outro, o imigrante, 
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no papel de exótico com alguns momentos de exaltação nas festas e ritos 
populares apenas. Por todo o exposto, Portugal é um país tolerante a imigração, 
ainda que o conceito de tolerância não tenha sido definido, o qual se depreende 
que aceita a imigração desde que ela não interaja ou descaracterize os costumes, 
hábitos e status social da população portuguesa. Dessa forma, cabe ao imigrante 
estar em segundo plano.

As políticas públicas não se preocuparam em promover igualdade na população 
residente no país, seja ela portuguesa ou de imigrantes que aqui chegaram. 
Segundo autores como Boaventura de Sousa & Antunes (2003 apud Araújo, 
2008, p. 28) devemos defender a igualdade sempre que a diferença for geradora 
de inferioridade, e defender a diferença sempre que a igualdade nos conduzir à 
descaraterização das identidades culturais. Tal preceito não foi respeitado no 
Estado Novo, quando os imigrantes tinham maior probabilidade de ser aceites 
quanto aderiam à cultura e assimilação dos costumes e valores portugueses. 
Promovia-se a diferença para exotizar e inferiorizar os diferentes. A partir dos 
anos 70, a diversidade crescente no país não alterou esse quadro. E nos anos 
90, por pressão da União Europeia é que o tema da diversidade entra na esfera 
política. A autora Marta Araújo (2013) ressalta que não foi por meio da reflexão 
sobre a sua posição pós-colonial que Portugal introduziu o debate sobre as 
questões ligadas a diversidade, mas devido a conjuntura europeia que assim o 
exigia.  Ao ignorar essas questões não se é possível explicar como a diferença se 
transforma em desigualdade. Depois, de 1995 – Ano Europeu contra o Racismo, 
a Xenofobia, a Intolerância e ao Anti-semitismo, a questão da discriminação foi 
visivelmente relegada para segundo plano.

Considerações Finais

Houve progresso na visibilidade das mulheres negras em todos os campos, muito 
pelo esforço delas em progredirem e pouco nos auxílios, iniciativas ou políticas 
de empoderamento e suporte as suas vidas e carreiras. Ainda é preciso que os 
países se debrucem sobre as questões do racismo e do sexismo, reconheçam 
suas falhas e lacunas históricas para que seja possível uma reflexão profunda do 
quanto as mulheres negras têm sido negligenciadas na sociedade. É por meio 
da discussão qualificada entre academia, movimentos sociais e a esfera política 
que se promoverá a inclusão social digna e coerente das mulheres negras 
como sujeitos de direito assim como as mulheres brancas, os homens negros e 
os homens brancos, pois essa é a hierarquia de vantagens e privilégios raciais 
historicamente representada e que persiste nas desigualdades étnico-raciais 
apresentadas nesse estudo. A vida das mulheres negras importa. 
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UM DEBATE SOBRE A INTERSECCIONALIDADE 

Ana Paula Costa
Mestranda em Ciência Política e Relações Internacionais da NOVA FCSH Fundadora da 

Plataforma GENI, advocacy pelos direitos das mulheres

O feminismo nos convida a desnaturalizar pressupostos socialmente construídos 
sobre as nossas estruturas sociais, considerando as dimensões materiais de 
dominação a partir de uma perspectiva histórica. Enquanto movimento político-
teórico, preocupado com a transformação das estruturas de dominação patriarcal, 
a crítica feminista evidencia que as mulheres foram anuladas durante séculos, 
num processo de desenvolvimento social que não as considerava enquanto 
sujeitos, pelo contrário, as mulheres eram menosprezadas e inferiorizadas.

Além disso, no campo da teoria, o feminismo repensou (e repensa) o universalismo 
consolidado no pensamento teórico moderno, uma vez que a construção do 
sujeito universal apagou problemáticas que reproduzem estruturas de dominação 
inequívocas baseadas no gênero. As experiências das mulheres foram anuladas 
na construção universalista. Por exemplo, quando a crítica feminista traz para 
o debate a variável gênero para repensar o que consideramos indivíduo, ela 
questiona o universalismo que se pauta na experiência dos homens, brancos, 
burgueses, e que não considera as desigualdades entre os gêneros.

Todavia, deve a luta e teoria feminista considerar exclusivamente as formas de 
discriminação pautadas no gênero? Se olharmos, mais uma vez, para a realidade 
do mundo concreto a resposta é negativa, uma vez que existem vários outros 
tipos de discriminação indissociáveis ao gênero, nomeadamente a raça, classe 
social e sexualidade. As mulheres, enquanto indivíduos, não podem abrir mão 
das identidades individuais e coletivas,  pois fazem parte da sua existência como 
um todo e estão associadas à opressão de gênero que sofrem. Uma série de outras 
identidades, como a nacionalidade, a religião e a etnia, por exemplo, que fazem 
parte da existência das mulheres corroboram para que as suas experiências com 
o machismo lhes sejam distintas. É o caso das mulheres negras.

O conceito de interseccionalidade surge, então, para pensarmos nas múltiplas 
discriminações vivenciadas pelas mulheres negras e a invisibilidade dessa 
problemática dentro do feminismo liberal. Apesar do debate político-teórico 
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do feminismo contemporâneo sugerir que a interseccionalidade é um conceito 
recente, foi durante os anos 1960, nos Estados Unidos, que as feministas negras 
começaram a pensar sobre esta problemática (Collins, 2017; Hirata, 2014). Na 
altura, as ativistas e teóricas já referiam que a liberdade das mulheres negras não 
seria possível sem o reconhecimento das estruturas de dominação de raça, classe 
social e gênero, e quando a mulher negra fosse emancipada, todas as mulheres 
seriam.

Isso porque uma análise centrada apenas no gênero ou uma análise centrada 
apenas na raça são limitantes ao considerar as mulheres negras, já que raça/ 
classe social/ gênero/ sexualidade fazem parte da identidade e experiência das 
mulheres, e numa sociedade marcada pelo racismo as experiência de machismo 
estão sobrepostas, pois as mulheres negras nem sequer eram consideradas 
indivíduos portadores de direitos. Então, a luta contra o racismo e contra o 
patriarcado, faz parte da existência da mulher negra, pois além de lutar pela 
igualdade de gênero, ela luta pela não discriminação racial, dois pesos que 
marcam a discriminação que sofrem. Como destacou Collins, o manifesto A 
Black Feminist Statement, em 1982, já trazia essas considerações:

O manifesto propunha que os sistemas separados de opressão, como eram 
tratados, fossem interconectados. Porque racismo, exploração de classe, 
patriarcado e homofobia, coletivamente, moldavam a experiência de mulher 
negra, a libertação das mulheres negras exigia uma resposta que abarcasse 
os múltiplos sistemas de opressão (Collins, 2017, p.8).

Assim, considerar a raça, a classe social, o gênero e a sexualidade, para perceber 
os diferentes tipos de discriminação vivenciados pelas mulheres, é necessário 
para desconstruir as estruturas de dominação na qual as mulheres negras são 
as mais afetadas. Mais afetadas porque o racismo está estabelecido socialmente, 
após um longo período histórico de exploração das pessoas negras escravizadas, 
violência e exploração das mulheres negras e, mais recentemente, a exclusão 
social e invisibilização. Essa lógica histórica de discriminação racial e de exclusão, 
desconstrói-se a longo prazo.

Por outro lado, mulheres de outras etnias também reivindicavam a inter-relação 
das suas problemáticas, como foi o caso das mulheres indígenas e mexicanas nos 
Estados Unidos (Collins, 2017). A interseccionalidade, apesar de ter centralidade 
no estudo das mulheres negras, não é exclusivamente feminista e estava no seio 
dos movimentos sociais, servindo-nos de ferramenta teórica e metodológica para 
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estudar outras questões (Collins, 2017, p.13). Recentemente, dentro do contexto 
jurista, a interseccionalidade foi explorada com algumas particularidades pela 
afro-americana Kimberlé W. Crenshaw (1989) para referir-se ao nexo entre 
relações de poder entre raça e sexo:

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 posiçõıes relativas de mulheres, 
raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma 
como açõıes e polÌticas específicas geram opressıes que fluem ao longo de 
tais eixos, constituindo aspectos din‚micos ou ativos do desempoderamento. 
(Crenshaw, 2002, p. 177)

Crenshaw (1989) identificou uma lacuna que afeta as experiência de discriminação 
das mulheres negras: a falta de representatividade dentro do movimento 
feminista branco e dentro do movimento negro, na altura protagonizado por 
homens. A mulher negra, nesse sentido, sofre discriminação não apenas por ser 
mulher (gênero), mas por ser negra (raça), e essas formas de discriminação se 
cruzam, de modo que a experiência de opressão das mulheres negras não é igual 
das mulheres brancas (feminismo liberal) e nem dos homens negros (movimento 
negro). A centralidade da sua análise está na perspectiva de gênero e raça, ao 
considerar a dimensão da identidade individual e social das mulheres, apesar 
de não desconsiderar os categorias de classe e sexualidade na experiência de 
discriminação das mulheres negras.

Desse modo, o objetivo é que se leve em conta a forma como as múltiplas 
identidades influenciam a experiência de discriminação das mulheres negras e 
encontrar formas de fazer justiça social. É importante destacar que não pretende 
anular o fato de que mulheres brancas sofrem discriminações baseadas no gênero 
e outras formas de discriminação baseadas nas suas identidades. A problemática 
se concentra em alertar, sobretudo, que o racismo é uma estrutura de dominação 
que anula a subjetividade das mulheres negras, e que cada mulher deve ser 
considerada e ter a sua problemática incluída no movimento e teoria feminista, 
consoante a sua particularidade identitária.

A interseccionalidade não veio para separar mulheres no combate às desigualdades 
de gênero e estrutura de dominação patriarcal, mas veio para agregar a luta 
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pela emancipação de todas as mulheres. Angela Davis (2011) argumenta que 
devemos pensar as nossas diferenças como fagulhas criativas que nos permitam 
interligar as lutas, não nos separar. A reflexão, por isso, precisa de ser mútua: a 
união das mulheres não pode ser feita a partir da opressão de outras mulheres. 
É importante que o peso da discriminação racial seja reconhecido dentro do 
feminismo, teórico e político, e que as mulheres negras sejam protagonistas do 
processo de transformação de uma sociedade que, por ser patriarcal, racista e 
capitalista, as colocam na subalternidade.

Mas também é importante direcionar o combate dessas estruturas de dominação 
e opressão para os inimigos, isto é, o patriarcado, o racismo e o capitalismo. 
São essas estruturas que se autoalimentam, promovem os mais diversos tipos 
de desigualdades sociais e subjugam as mulheres. As mulheres brancas (e não 
brancas) que estão na luta não são inimigas das mulheres negras. Ora, existem 
mulheres brancas racistas e mulheres que, mesmo identificando-se como 
feministas, oprimem outras mulheres.

Sobre as mulheres brancas racistas, nos cabe o papel de lutar todos os dias pela 
transformação social e por um cenário no qual a discriminação racial não será 
mais admitida: a nível de discurso, a nível de políticas, a nível de segregação, e, 
sim, a nível de mentalidade. A transformação feminista também requer mudança 
de mentalidades racistas, classistas e segregadoras. Sobre as mulheres brancas 
(e não brancas) que se identificam como feministas, mas que oprimem outras 
mulheres, comumente em razão da classe social, nos cabe o papel de lutar por 
justiça social, igualdade de direitos e de oportunidade: a nível de repensar 
a coerência entre discurso e prática, a nível de rever privilégios e a nível de 
políticas públicas que combatam a desigualdade social.

O racismo, pela sua dimensão histórica relaciona-se de uma forma particular com 
as discriminações de gênero, num ciclo até hoje vicioso no qual a discriminação 
de gênero é ampliada pela discriminação racial e vice-versa (Crenshaw, 2002). 
Como romper esse ciclo? A luta feminista deve ser anti-racista, mas não só. Raça 
e classe social são recortes intimamente relacionados, e comumente a população 
negra está em condições de vulnerabilidade social e as mulheres negras na base 
da pirâmide social. O capitalismo é a força motriz das desigualdades sociais, e ao 
promover disparidades econômicas nas sociedades promove também outro tipo 
de discriminação para as mulheres que estão na base da pirâmide social. Essa 
relação clássica estabelecida entre capitalismo e desigualdade social não deve ser 
esquecida na análise sobre a discriminação de gênero.
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Por outro lado, a orientação sexual, a nacionalidade, a condição física, a 
religião e tantas outras identidades sociais flexionam-se em multiplicidades de 
discriminações, de modo que não devem ser pensadas de forma secundária dentro 
do feminismo, mas de forma coexistente com as discriminações de gênero. Por 
exemplo, se as mulheres pobres, em sua maioria negra, estão na base da pirâmide 
social, as mulheres negras imigrantes são ainda mais invisibilizadas e sofrem 
outros tipos de discriminação. Neste ponto é importante destacar o peso dos 
estereótipos de gênero.

Os estereótipos de gênero afetam as mulheres de forma diferente, exemplo disso 
é a clássica relação entre mulher e fragilidade: as mulheres negras nunca foram 
consideradas frágeis, e por isso foram sujeitas à maior exploração e ao trabalho 
pesado. As mulheres brasileiras imigrantes em Portugal, por outro lado, pelo 
estereótipo relacionado ao corpo e sexualidade sofrem discriminações para se 
inserir no mercado de trabalho ou conseguir arrendar um imóvel. As mulheres 
lésbicas, por romperem com o estereótipo e papel social atribuído às mulheres, 
sofrem exclusão e outros tipos de violência, como a “violação corretiva”. Somos 
todas estereotipadas porque somos mulheres, mas o peso desses estereótipos nos 
afetam de formas diferentes porque estão relacionados com as nossas identidades 
individuais e coletivas, e com as estruturas de dominação que nos subjugam.

Desse modo, a luta feminista deve ser inclusiva, mas essa inclusão não significa 
simplesmente acrescentar outras formas de discriminação e considerar que o 
problema está resolvido, pelo contrário. É necessária uma reflexão idônea a 
respeito das nossas diferenças para que não haja exclusão e para o rompimento 
com as estruturas de dominação. Isso quer dizer que nem sempre seremos e 
precisamos ser protagonistas da fala, as vezes precisamos ocupar o lugar da 
escuta, pois ouvir as problemáticas de outras mulheres é de extrema importância 
para o desenvolvimento da teoria e da luta feminista. É um trabalho complexo 
no qual a solidariedade deve ser um valor, uma vez que a disposição para ouvir 
e entender as experiências de discriminação, que não se pode perceber pela 
vivência própria é lutar pelo coletivo.
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AS MULHERES NAS COMUNIDADES RURAIS E A IGUALDADE 
NOS TERRITÓRIOS

Elas ficaram para além da emigração dos homens.
Elas são a espinha dorsal nas comunidades rurais.

Elas preservam a biodiversidade, 
protegendo sementes ancestrais.

Elas levantam-se em lutas 
para proteger as suas comunidades.

Elas cuidam e afagam os animais e choram
 quando algum deles morre.

Elas enchem os seus dias de solidão.
Elas sobrevivem aos invernos rigorosos, 
quando andam com o gado pelas serras.

Elas fazem o mesmo que os homens nos campos,
 mas continuam a ganhar menos.

Elas continuam a resistir como as giestas nas serras!
Até quando?

Manuela Tavares
Investigadora no CIEG- ISCSP, membro da direção da UMAR

Caroline Brettell foi uma das primeiras investigadoras a tratar no seu livro 
Homens que partem, mulheres que ficam das consequências da emigração numa 
aldeia minhota, a freguesia de Santa Eulália.1  As mulheres são sempre as que 
ficam, esperando que algo mude nas suas vidas.

O País Interior não é homogéneo, embora tenha problemas em comum.

Existem desigualdades entre os grandes centros urbanos e as cidades do interior 
do país e entre estas e as aldeias. 

As mulheres são as grandes resistentes à desertificação dessas aldeias. Mas vai 
durar até quando essa resistência? São necessárias medidas para atrair as jovens 
às aldeias,  com projetos que valorizem o seu território aproveitando recursos 

1 Brettell, B. Caroline (1991), Homens que partem, mulheres que ficam, as consequências da emigração numa 
aldeia minhota, Etnográfica Press.
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naturais, que são ímpares no nosso país. Mostrando ainda, que existem outras 
formas de produção mais biológicas, amigas do ambiente e da saúde das pessoas.
Segundo afirmou o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, 
em 15 de outubro de 2018, o empoderamento de mulheres e meninas rurais é 
essencial para construir um futuro diferente num planeta saudável.

As mulheres rurais representam mais de um terço da população mundial e 
são afetadas de forma desproporcional pela pobreza e insegurança alimentar. 
De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) as mulheres 
constituem cerca de 43% da mão-de-obra agrícola nos países em desenvolvimento. 
Elas representam uma proporção substancial da força de trabalho agrícola e 
desempenham a maior parte do cuidado não remunerado e do trabalho doméstico 
nas famílias das áreas rurais: executam tarefas intensas, trabalham longas horas 
e informalmente, são mal remuneradas, têm pouca proteção social ou segurança.

Os feminismos em Portugal ainda têm uma marca muito urbana.

Em 2016 (22/1), a UMAR organizou em conjunto com a representação da FAO2 

em Portugal um debate sobre “ As mulheres na Agricultura e os Movimentos 
Feministas”, por ter consciência de que os feminismos ainda estão longe dos 
direitos das mulheres agricultoras.

“De facto, onde está quase tudo por fazer no setor agroflorestal e nos territórios 
rurais, é na defesa dos direitos das mulheres rurais, na luta feminista das mulheres 
agricultoras e rurais. Para além das desigualdades que atingem as mulheres 
em geral, as que estão ligadas à agricultura e ao rural sofrem ainda de maior 
invisibilidade, isolamento, conservadorismo, machismo, violência doméstica, 
falta de reconhecimento profissional”.3 

A 8 de março deste ano (e creio que isto quase passou despercebido), a 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura lançou a 4ª 
edição da Campanha “Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos’’ com o lema 
“Pensar em igualdade, construir de forma inteligente, inovar para a mudança”.

Na urgência por mudanças, a FAO e os seus parceiros convidaram no Dia 
Internacional das Mulheres, os governos, a sociedade civil, a academia e o 

2 Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.

3  Carmo Bica – engenheira agrónoma “8 de março também na agricultura e no rural”, Via Esquerda.
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setor privado a aderir à campanha “Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos”. 
O objetivo é compartilhar informações e soluções inovadoras para tornar 
visíveis conquistas atuais e futuros desafios para reduzir a pobreza rural e 
promover a segurança alimentar e nutricional de mulheres rurais, indígenas e 
afrodescendentes.

Quando se vive num país europeu como o nosso, há tendência para que estas 
realidades nos passem ao lado, apesar de sabermos que muitas e muitas das aldeias 
do interior do país, quase desertificadas e sem esperança de desenvolvimento, 
serem constituídas fundamentalmente por mulheres, a maior parte idosas, 
porque as mais jovens tendem a migrar.

Na área económica, as mulheres rurais têm menos acesso a recursos e serviços 
produtivos, como terra, água e recursos não produtivos, como crédito e formação. 
No caso das mulheres indígenas e afrodescendentes, as clivagens são ainda 
maiores. Estas campanhas são muitas vezes lançadas pensando, nas mulheres 
africanas, da América Latina e em outros locais do mundo. Contudo, a nível 
europeu existem zonas rurais desertificadas e também algumas preocupações 
expressas em documentos baseados numa visão multifuncional do papel das 
mulheres no mundo rural.

A agricultura familiar continua a ser o modelo de agricultura operacional mais 
comum na União Europeia sendo 76,5 % do trabalho feito pelo proprietário ou por 
familiares, na maioria mulheres, promovendo a solidariedade inter-geracional e a 
responsabilidade social e ambiental, podendo contribuir para o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais.

Em contextos de urbanização crescente, é essencial manter uma população ativa, 
dinâmica e próspera nas zonas rurais, especialmente nas zonas com condicionantes 
naturais, pois dela depende a conservação do ambiente e da paisagem.

Em Portugal, entre 1999 e 2016, desapareceram mais de 140 mil explorações 
agrícolas em Portugal. Saíram 101,4 mil mulheres (-51%) da agricultura em 
seis anos (2005 a 2011), ficaram apenas 96.800. E muitas das mulheres que 
ficaram na agricultura, sobretudo nas pequenas explorações agrícolas familiares, 
não o fizeram por opção emancipatória mas por falta de alternativas. Outras 
permanecem em substituição dos homens que saíram à procura de melhor 
rendimento fora do campo, noutros setores de atividade ou que emigraram.4

4 Idem.
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O declínio da atividade agrícola e o declínio económico nas zonas rurais 
representam algumas das principais causas de despovoamento e abandono, o 
que tem consequências negativas, tanto para o mercado do trabalho, como para 
as infraestruturas sociais. Esta situação só pode ser alterada se as instituições 
e os governos tomarem todas as medidas possíveis para assegurar um melhor 
reconhecimento do trabalho das mulheres e dos seus direitos.5

O desenvolvimento de um país não pode prescindir da participação das 
mulheres, mas muitas vezes só pensamos nas mulheres cujos territórios são mais 
valorizados, deixando de lado as mulheres que nas aldeias do interior do país 
vivem de uma agricultura de subsistência sem quaisquer apoios.

A situação das mulheres no interior do nosso país, não se esgota nas questões 
da agricultura. A estas temos de acrescentar o isolamento, a falta de transportes 
públicos, a falta de perpetivas de vida, em especial para as jovens.

Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou a Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável com 17 Objetivos. Destes, destaco o Objetivo 5 
sobre a Igualdade de Género. Ou seja, as Nações Unidas consideram que para se 
alcançar um desenvolvimento sustentável em 2030 é imprescindível a Igualdade 
entre mulheres e homens.

As desigualdades entre sexos, etnias e regiões são desintegradoras, excludentes 
e geram assimetrias de poder que muitas vezes se cristalizam e naturalizam 
através de práticas que lhes dão suporte. A naturalização destas diferenças 
conduz-nos ao imobilismo. A perder-se a visão transformadora da sociedade. 

A ONU Mulheres afirma que sem ações pela Igualdade de Género, ou seja pela 
igualdade entre mulheres e homens, o mundo não mudará e mostra-nos como a 
realidade é bem penalizadora das mulheres: as mulheres são as maiores vítimas 
de pobreza, fome e discriminação. Uma em cada 5 mulheres em todo o mundo 
já foi sujeita a violência física ou sexual. Existem no mundo mais 5 milhões de 
mulheres vítimas de pobreza do que homens. Em muitos países não têm direito à 
terra e se pudessem cultivá-la aumentaria em muito o acesso a bens alimentares 
para combater a fome. Para ter direito a um pote de água para beber têm de 
andar quilómetros.

5 RES.UE (2016)
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O Relatório da ONU Mulheres publicado a 14 de fevereiro de 2019: 
“Transformando Promessas em Ações: A Igualdade de Género na Agenda 2030 
para o desenvolvimento sustentável”, também nos convoca para a ligação da área 
da Igualdade a outras áreas como a do ambiente, onde as mulheres têm um papel 
fundamental na protecção da biodiversidade, pois são elas que normalmente 
preservam as sementes e certas culturas mais tradicionais. Não pode existir 
um desenvolvimento sustentável se este não estiver ligado à preservação dos 
recursos naturais. 

Na Agenda para o Interior que faz parte do Programa Nacional para a Coesão 
Social existe um conjunto de medidas importantes, mas em nenhuma delas 
se referem às mulheres do interior, das aldeias, pois são elas as que mais têm 
resistido a permanecer nos territórios em abandono. Como valorizar os seus 
saberes? Como dar-lhes enquadramento económico? Existem algumas iniciativas 
positivas baseadas em projetos, que quando acabam não encontram continuidade. 
Existem muitos recursos por aproveitar onde as mulheres podem ter voz ativa e 
encontrar soluções criativas, desde que apoiadas. 

No Estatuto da Pequena Agricultura Familiar já previsto governamentalmente, 
deve-se dar particular relevo aos direitos das mulheres rurais em termos de 
apoios efetivos para iniciativas de emprego, formas coletivas de produção, redes 
de mulheres inter-aldeias  valorizando aquilo que elas produzem em termos de 
cultura e artes locais, de aproveitamento dos recursos naturais e paisagísticos 
para um turismo de proximidade, suficientemente atrativo para o envolvimento 
de jovens nas suas aldeias.

Não pode existir um desenvolvimento sustentável se este não estiver ligado à 
preservação dos recursos naturais. 

Maria de Lourdes Pintasilgo no seu livro Cuidar o Futuro. Um programa radical 
para Viver Melhor (1996) e no livro Em busca de um novo paradigma (2012)6, 
mostra como o seu pensamento continua atual: “As mulheres têm suportado o 
impacto de inumeráveis desigualdades económicas e sociais dentro de países 
e sociedades inteiras. Dado que a maior parte das culturas tende a deixar as 

6 Para um novo paradigma : um mundo assente no cuidado / antologia de textos de Maria de Lourdes Pintasilgo 
: org. Antónia Coutinho ...(et al.) ; pref. Marcelo Rebelo de Sousa ; posf. Maria João Seixas. - Porto: Afrontamento, 
2012. - 446 p.; 24 cm. - (Textos; 95). - Contém bibliografia. - ISBN 978-972-36-1201
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mulheres invisíveis, a existência das mulheres, em termos sociopolíticos, depende 
da criação de condições para a sua visibilidade. 

A sociedade dominada pelos homens tende a cobrir com um véu as mulheres, 
tornando-as, comparativamente, pouco presentes nas notícias, nas análises 
socioeconómicas ou políticas, e mesmo nas projeções do futuro.

Quando as mulheres descobrem as raízes profundas da discriminação e da 
marginalização de que são vitimas, compreendem, que uma parte daquilo que 
lhes acontece é, de facto, o resultado de uma dominação estrutural resultante 
das distorções ideológicas aplicadas na valorização de cada um dos dois sexos. 
Percebem que a cidadania e a sua afirmação face ao poder são incompatíveis com 
essa desvalorização que se exprime sob tantas formas. 

Só então as mulheres podem iniciar uma ação coletiva, tentando mudar as 
circunstâncias em que vivem. Visíveis e com poder, as mulheres terão nas suas 
mãos as ferramentas para moldar as tão necessárias mudanças civilizacionais”.
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AS MÚLTIPLAS DISCRIMINAÇÕES DAS MULHERES:  
NA AGRICULTURA E NO MEIO RURAL

Maria do Carmo Bica
Técnica Superior na Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

O lugar onde se nasce não é necessariamente determinante, mas marca o nosso 
percurso de vida. Refiro-me ao lugar na hierarquia social e ao lugar no território. 
Também o sexo com que se nasce, ou que nos é atribuído à nascença, influencia 
e muitas vezes condiciona a nossa vida.

Nascer mulher, numa aldeia do interior rural do país, condiciona negativamente 
nos acessos ao ensino, à cultura, à saúde, bem como a outros bens e serviços 
relativamente às que nascem nas cidades. Nascer e crescer numa aldeia significa 
também uma maior sujeição a sistemas de controle social, de censura, de opressão 
e até de violência.

Contudo, se uma mulher nascer numa aldeia em família com recursos, que 
permitam percurso escolar até ao ensino superior e se fizer esse percurso com 
determinação, pode superar as diferenças.

A maioria das mulheres do mundo rural onde nasci e me criei não teve essas 
oportunidades nos seus percursos de vida.  Mas ainda hoje, embora as leis 
do nosso país garantam igualdade de género para todas as pessoas, a efectiva 
igualdade está longe de ser conseguida. 

Nasci numa pequena aldeia do concelho de Vouzela. E é a partir da minha 
experiência pessoal que passo a escrito algumas reflexões.

 Hoje, a minha casa fica a um quilómetro da autoestrada com ligação a outras 
autoestradas que nos permitem rápida ligação às principais cidades do país, bem 
como à vizinha Espanha, nomeadamente, Cidade Rodrigo, Salamanca e Madrid. 

Quando era criança, e mais tarde jovem, demorava um dia inteiro para chegar a 
Lisboa. Tinha que fazer a mala e ir de véspera; por vezes, ficar para o dia seguinte. 
Com os meus 14 anos, iniciei a minha militância política que me obrigava a 
deslocações mensais a Lisboa. Era dirigente nacional da UEC e depois da JCP. 
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Três horas no comboio de Vouzela a Aveiro e outras tantas de Aveiro a Lisboa. 
Estávamos no tempo da ferrovia.

Ainda em criança, acompanhei com muita atenção as lutas e as formas de 
organização dos agricultores. Apreciava o funcionamento da Cooperativa 
Agrícola de Lafões, a forma como os agricultores se organizavam para a gestão 
colectiva das águas de rega, para abrir um troço de caminho teimosamente; 
bloqueado por um único proprietário que não cedia o seu terreno para a obra e 
como lutaram contra a apropriação ilegal de uma nascente de água colectiva por 
um indivíduo influente. Luta esta, que uniu o povo, ganhando a causa no tribunal 
e depois canalizando a água desde a nascente, na serra, até à aldeia. 

Sofria com as notícias que chegavam da guerra do ultramar e ainda mais cada 
vez que um rapaz da aldeia era mobilizado para a guerra. De resto, pouco sabia 
de política, sabia apenas que o meu pai não simpatizava com o governo a até 
desligava o rádio que tínhamos na cozinha cada vez que emitia “certos” discursos. 
As cozinhas das casas agrícolas são importantes espaços de socialização. Na 
cozinha há lareira, há comida e conversa à roda da mesa ou da lareira. 

Antes do 25 de Abril, não havia Serviço Nacional de Saúde e para estudar, 
além da Escola Primária, as crianças tinham que se deslocar para as cidades 
mais próximas. A grande maioria ficava pelo caminho. Também não existiam 
transportes públicos, as pessoas deslocavam-se a pé ou em viatura própria, 
quando existia, mas eram raras. 

As notícias dos familiares que viviam do outro lado da Serra do Caramulo 
chegavam pelos comerciantes que atravessavam a serra para irem ao mercado de 
Oliveira de Frades. Paravam em casa dos meus pais para beber um copo que era 
normalmente acompanhado por um pedaço de broa de milho e presunto ou uma 
lasca de bacalhau salgado. Na época não abundavam restaurantes nem hotéis e 
era dever de solidariedade dar comida e abrigo aos viajantes. Esta tradição ainda 
hoje se mantém muito viva nas aldeias das serras do nosso país.

Nessa altura eu não percebia que havia diferenças de oportunidades entre 
homens e mulheres.

Fui criada numa família onde essa questão não se colocava. Todas as pessoas 
eram tratadas por igual, independentemente do sexo e, além disso, a figura 
central da família era mulher – a minha avó paterna. 
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A única diferença era entre nascer homem ou mulher. Eu percebia-a na reação da 
minha mãe, cada vez que nascia um filho varão. Medo! O medo de parir um filho 
para morrer na guerra, uma guerra injusta, porque matava os seus filhos e porque 
pretendia manter ocupados territórios que queriam ser livres e independentes. 

Eu era rapariga. Conseguia liderar as lutas na minha escola, conseguia afirmar 
o meu trabalho até com maior facilidade que os rapazes. Percebia apenas que a 
maioria dos alunos, rapazes e raparigas, tinha dificuldades em aprender e alguns, 
muitas dificuldades mesmo. Acontecia principalmente aos filhos de caseiros. 
Comecei a perceber estas diferenças ainda na escola primária e interrogava-me 
sobre a razão. As diferenças chegavam a ser tão grandes que, na minha cabeça 
de criança, inquieta para perceber o mundo, cheguei a pensar que eram de outra 
“raça”. Só mais tarde percebi que a “raça” era a fome que passavam e o álcool que 
tomavam logo pela manhã, em vez de leite ou outra bebida que os alimentasse; 
que a “raça” era a pobreza e a miséria em que viviam. Era a fome que bloqueava 
a necessária progressão nos estudos. As crianças questionam-se e, por vezes, 
sendo a complexidade grande, a resposta é difícil. Por isso, seria um problema 
de “raça”, até porque estávamos em plena época colonial e falava-se de “raças”. 

«Caseiros» era o nome atribuído às pessoas que, não tendo terra sua, ou tendo 
pouca terra, cultivavam terras de outros, em troca de parte da produção anual. Ou 
seja, a renda era paga em produtos agrícolas produzidos na própria exploração. 
Normalmente, era «a meias». Todavia, havia casos em que o caseiro ficava apenas 
com um quarto ou um terço da produção anual. Era vida de miséria!

Na maioria dos casos, as suas filhas eram entregues às famílias dos camponeses 
mais ricos como criadas de servir e os rapazes iam para Lisboa trabalhar como 
marçanos ou criados em explorações agrícolas. O termo «criados» significa que 
eram entregues para trabalhar ainda em tenra idade, logo que saíam da escola 
primária e alguns/umas mesmo antes de terminar a quarta classe, acabando por 
ser criados, na acepção da palavra, em casa alheia.   

Muitos e muitas ficaram pelo caminho com a escola primária ou nem isso. 
Lembro-me de que a seleção, que haveria de ser novamente marca para o futuro, 
se deu no 9º ano de escolaridade. Somos a geração do 25 de Abril. Apanhámos 
o ensino unificado. Da minha turma do 9º ano apenas 6 alunos passaram. Os 
restantes ficaram todos retidos. Os que passaram todos prosseguiram estudos 
e concluíram o ensino superior (3 rapazes e 3 raparigas). Até aqui a diferença 
não foi de género, foi essencialmente de condição, salvo uma ou outra exceção de 
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‘malta’ que apreciava mais a brincadeira do que os estudos.

Com um olhar mais atento começamos a identificar mais cedo alguns laivos de 
separação entre géneros. “Queres sair, porquê? O teu primo é rapaz e fica em 
casa a ler e a ver televisão. Podes estudar música, mas não vais para a Banda 
Filarmónica, isso não é para raparigas. Ao baile, vais, mas não danças. À discoteca 
podes ir, mas à meia noite quero-te em casa.” 

As diferenças de género começaram a sentir-se, sobretudo, no início da atividade 
profissional e quando os filhos começaram a nascer. 

Quando os filhos começam a nascer e somos confrontadas com a inexistência de 
oferta pública de creches, jardins-escola e escolas primárias compatíveis com os 
nossos horários de trabalho, começa a realidade a cair em nós e as desigualdades 
de oportunidades entre homens e mulheres a entrar nas nossas vidas. 

Aqui chegadas, há três alternativas: Há dinheiro para pagar serviços de apoio 
à vida familiar; existe uma família alargada que serve de rede de apoio ou nada 
disto existe e há que abandonar todas as militâncias e mesmo uma dedicação mais 
intensa ao trabalho num mundo laboral que é competitivo e estruturalmente 
organizado em função dos homens. Começam aqui a criar-se condições para a 
desigualdade salarial e a desigualdade no acesso a lugares de chefia. As mulheres 
ficam grávidas. Lá vem uma gravidez de risco que obriga a pausas no trabalho, 
depois tem que parir, levar os filhos à escola, ao médico, enfim, faltar muitas 
vezes ao trabalho. 

É aqui que os problemas se agravam para muitas mulheres. A igualdade de 
oportunidades é ainda uma miragem no país real, muito mais no interior rural 
do país onde o controlo social se aperta, a solidão é avassaladora e é “suposto” a 
mulher “saber ocupar o seu lugar”, em casa, submissa e dedicada. 

Mas esta é a dura realidade constatada pelas mulheres que, apesar de tudo, 
conseguem ter um percurso emancipatório, tirar um curso superior e arranjar 
trabalho com salário digno.

Mas há outras realidades, há outras mulheres, e em maior número, que começam 
a ter noção das desigualdades muito mais cedo. Porque nascem em famílias com 
culturas diferentes ou porque começam a trabalhar mais cedo. Muitas começam 
ainda em crianças e a serem vítimas de várias explorações. Estas últimas vão 
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para “criadas de servir” ou ficam em casa a trabalhar no campo e, mais tarde, 
fazem-se agricultoras. 

Estas mulheres agricultoras são hoje, mães, filhas e também operárias. Pois, 
cuidam dos filhos, dos pais já envelhecidos, das terras que cultivam e trabalham 
ainda na fábrica, porque a agricultura deixou de ser rentável. 

“A CEE atirou-nos para as fábricas. Nós fomos criadas na liberdade dos campos, 
não nos conformamos a estar fechadas dentro de quatro paredes”, dizem 
algumas apontando o dedo à Política Agrícola Comum (PAC) que entrou nas 
suas vidas para destruir rendimentos. A pequena agricultura familiar que é 
fonte de autossustento das famílias tem sido sucessivamente destruída a cada 
quadro comunitário que passa. Cada um pior que o anterior, com excepção do 
III Quadro Comunitário de Apoio (2000-2006) nunca a PAC trouxe medidas de 
apoio à pequena agricultura familiar; pelo contrário, contribui activamente para 
o seu desaparecimento. 

A PAC nunca foi amiga das mulheres do nosso país. A sua transposição para 
Portugal nunca incluiu medidas para promover uma efectiva igualdade entre 
homens e mulheres na agricultura. Pelo contrário, foi penalizadora. 

Uma das grandes desigualdades introduzidas pela PAC e pelas políticas públicas 
é no acesso aos direitos sociais. 

Na prática as mulheres agricultoras, as da pequena agricultura familiar, ficam 
fora dos apoios socais.  As contribuições para a Segurança Social são muito 
elevadas, comparativamente com os seus rendimentos e não suportam duas 
pessoas na mesma exploração; logo, frequentemente quem desconta é o homem 
e a mulher fica fora do sistema. Isto significa que estas mulheres não têm direito 
a compensação por baixa médica, a licença de maternidade e outros apoios. Um 
dia, quando atingirem a idade da reforma, virá outra desigualdade, a da reforma 
que será mais baixa que a do homem que contribuiu para a Segurança Social e 
mais baixa que a das mulheres que trabalham noutras actividades económicas.
 
Esta dura realidade eu pude perceber, durante os 23 anos de trabalho directo no 
apoio técnico à pequena agricultura familiar no distrito de Viseu, entre 1992 e 
2015. Consegui perceber as múltiplas discriminações das mulheres da pequena 
agricultura familiar, resultantes da sua condição de género potenciadas pelo 
isolamento, pela solidão, pelo controlo social, pela violência doméstica, pela 
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inexistência de estruturas de apoios que possam informar, apoiar e integrar, 
pelos baixos rendimentos, por uma dificuldade imensa de atingir a necessária 
emancipação. 

Um dos últimos trabalhos de campo, que levei a efeito no concelho de São Pedro 
do Sul, foi justamente uma visita técnica a uma jovem agricultora instalada em 
plena Serra da Gralheira. Pensei no momento: «esta mulher, quando nascer 
o primeiro filho terá que abandonar esta terra». Fechou a escola, o posto dos 
correios, as urgências nos centros de saúde e até a Junta de Freguesia, último 
reduto de serviços públicos nos territórios rurais, acabou por fechar com a última 
reorganização administrativa, a régua e esquadro. 

Confrontada com esta realidade, procurei lançar mão de instrumentos e de 
políticas que pudessem ser usadas em favor duma alteração de paradigma. Era 
responsável pelos Serviços Locais do Ministério da Agricultura, dirigente da 
Associação de Desenvolvimento Rural de Lafões (ADRL) e tinha intervenção 
na política local, o que me permitiu uma melhor ligação à população local e 
um maior conhecimento dos problemas. Talvez por ser mulher, tanto na ADRL 
como nos Serviços Agrícolas, era abordada por muitas mulheres que me falavam 
da sua situação de isolamento e de outros problemas concretos.

Foi nesse quadro que começámos a procurar articular a nossa ação com 
outras organizações com experiência em trabalho concreto com mulheres e 
possibilidades de candidaturas a programas que pudessem financiar os projectos 
que considerámos necessários para melhorar a qualidade de vida das mulheres 
agricultoras e rurais. Aqui surgiram os primeiros contactos com a UMAR e 
com a Associação de Mulheres Agricultoras e Rurais Portuguesas (MARP). 
Nessa ocasião, a UMAR tinha a sua intervenção mais focada nos problemas das 
mulheres das grandes cidades e a MARP, apesar de ser uma organização de 
mulheres agricultoras, não se definia como uma organização feminista. 

As parcerias acabaram por se estabelecer com a Associação Portuguesa 
para o Desenvolvimento Local (ANIMAR), o Instituto das Comunidades 
Educativas (ICE), liderado por Rui d’Espiney e com a ACERT para dar corpo 
a uma candidatura à Iniciativa Comunitária EQUAL na área da igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres. Vimos assim aprovado o projecto “Iguais 
num rural diferente” que nos permitiu aprofundar o diagnóstico nos territórios 
de intervenção do projecto e, com a participação da população, desenhar soluções 
adequadas às necessidades identificadas. 
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Os problemas mais graves foram identificados na Zona Industrial de Campia, 
concelho de Vouzela, onde existia uma fábrica que dava emprego a mais de cem 
mulheres que trabalhavam por turnos. O trabalho por turnos era completamente 
incompatível com os horários das escolas e dos jardins-escola e creches existentes. 
Muitas não tinham a quem confiar os seus filhos durante o horário de trabalho. 
Problemas de violência doméstica, associada a alcoolismo, impedia-as de deixar 
os filhos em casa.

No decurso de um processo participativo, baseado em metodologias participativas 
inovadoras, que recorriam a técnicas de teatro, tornou-se evidente a necessidade 
de construir um espaço dedicado às crianças que funcionasse em horário 
compatível com os horários das operárias e agricultoras. 

Foi elaborado também em processo participativo um projecto educativo e um 
projecto pedagógico para esse espaço. O Conselho Directivo dos Baldios de 
Rebordinho da freguesia de Campia cedeu-nos um edifício para aí ser instalado o 
espaço para as crianças. Foi desenhado um projecto de arquitetura inovador, com 
climatização sustentável. 

Este espaço não poderia ser mais uma creche mas sim um espaço polivalente e 
flexível, de modo a funcionar não só como creche, mas também como jardim-
escola, onde, durante a noite, possam ficar crianças e jovens, enquanto as suas 
mães trabalham em turnos nocturnos. Por isso, o nome deveria corresponder a 
este modelo inovador. Passou a chamar-se Centro de Apoio ao Desenvolvimento 
da Infância (CADI). O projecto teve bom acolhimento por parte das autarquias 
locais e por parte dos empresários da Zona Industrial, onde se veio a construir o 
CADI. A entidade gestora do EQUAL aprovou a candidatura para financiamento 
da obra. 

Sonhámos, projectámos e construímos a obra. Mas não conseguimos que o CADI 
viesse a funcionar. Falharam os apoios da Segurança Social. Foi-nos negado um 
acordo atípico para que este espaço funcionasse, de acordo com as necessidades 
das mães.

Este espaço está a funcionar como uma creche normal, gerida pela Câmara 
Municipal de Vouzela. 

Este é o exemplo de como a cidadania organizada consegue produzir inovação e 
como ela aborta pelo conservadorismo do Estado. 
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Durante este mesmo período de intensa actividade na ADRL e nos Serviços 
Locais do Ministério da Agricultura, participei com seis mulheres agricultoras 
na organização de um processo de formação em produção e transformação do 
linho que culminou com a criação de uma cooperativa de artesanato. Era uma 
cooperativa de mulheres. Este processo só foi possível graças a uma parceria 
informal entre a autarquia local, a dirigente do Centro de Emprego Local, os 
Serviços Locais do Ministério da Agricultura e a ADRL. Foi graças a este juntar 
de vontades que se conseguiu vencer as barreiras burocráticas e levar por diante 
todo o processo. 

Este grupo de mulheres que chegou com êxito ao final de cerca de ano e meio 
de formação (produção, tecelagem e bordados) decidiu que queria continuar 
a trabalhar em conjunto e fora de casa. Este trabalho permitia a necessária 
articulação com a exploração agrícola e permitia a sua emancipação. Foi essa 
determinação que as levou a constituir a cooperativa. 

Com o apoio da ADRL participaram em feiras e outros eventos por todo o país 
para promover os seus produtos. Chegaram a ir à Bélgica participar numa mostra 
de artesanato. Começaram a participar em iniciativas feministas no âmbito da 
Marcha Mundial de Mulheres. 

Este caminho emancipatório começou a ser falatório no café da aldeia e os seus 
companheiros começaram a sofrer a pressão social dos outros homens: Deixas 
a tua mulher dormir fora de casa? Sabes lá onde e com quem?. Algumas não 
resistiram a esta pressão e começaram a abandonar a cooperativa.

As mais determinadas resistiram e não baixaram os braços. Mas alterações nas 
políticas públicas acabariam por deitar abaixo a cooperativa. O artesanato em 
linho não é suficientemente valorizado no mercado. A cooperativa conseguia 
boa parte do seu financiamento através da participação das suas trabalhadoras/
cooperantes como formadoras de outras mulheres em iniciativas de outras 
organizações. De repente, há alterações no processo formativo, a formação 
passa a ser demasiado formatada e deixa de haver flexibilidade necessária para 
processos de formação, à medida das necessidades de cada público e de cada 
território.

Em pouco tempo a cooperativa acaba por encerrar com receio de falência. 

Contudo, o papel das mulheres nas tradicionais famílias camponesas é muito 
mais importante e complexo do que pode parecer num primeiro olhar.
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A subalternização da mulher está tão enraizada na sociedade que as mulheres 
camponesas, apesar de desempenharem papéis centrais na gestão da exploração 
agrícola e na educação dos filhos, habituaram-se a esconder a sua capacidade de 
liderança, dando a entender que cabia ao homem essa tarefa. 

Durante o período de tempo em que trabalhei nos serviços locais do Ministério 
da Agricultura, convivi com vários casos de mulheres inteligentes que indicavam 
o cônjugue como líder da casa, como o mais conhecedor da exploração agrícola 
e da sua gestão, procurando, claramente, esconder as suas capacidades e o 
verdadeiro papel na família. Mas, ao fim de pouco tempo de conversa, ficava claro 
na minha cabeça quem verdadeiramente liderava lá em casa.

Esta é cultura enraizada entre as famílias camponesas. Contudo, a centralidade 
da mulher camponesa na gestão da casa, da exploração agrícola e na educação 
dos filhos e netos, foi-se perdendo à medida que um conjunto de serviços e de 
bens passaram a ser adquiridos no mercado.

A comunicação social local foi também instrumento que usámos na luta pela 
emancipação das mulheres e na defesa dos direitos das crianças. O jornal Gazeta 
da Beira, único jornal independente e plural da região, e a Rádio Vouzela abriram 
espaço para diversas publicações e programas sobre igualdade de género. Foi um 
período de trabalho intenso e muito rico.

Mas, apesar disso, a grande verdade é que “está tudo por fazer” para promover a 
efectiva igualdade de género nos meios rurais. 

Precisamos urgentemente de reivindicar um conjunto de medidas dirigidas à 
promoção da igualdade de género entre as mulheres agricultoras e rurais que 
incluam medidas de promoção da conciliação entre a vida familiar e o trabalho.

É urgente criar um Estatuto das Mulheres Agricultoras, à semelhança do 
que já existe noutros países, que inclua medidas  que possam contribuir para 
alterar as condições de vida das mulheres agricultoras, nomeadamente, alterar 
as condições de acesso à Segurança Social, através da criação de um regime 
específico e adequado à realidade concreta da pequena agricultura familiar; 
preferência nos direitos às ajudas directas da PAC, no caso de divórcio e partilha 
da exploração; medidas de discriminação positiva em candidatura de projectos 
a fundos comunitários; acesso a um programa de formação adaptado às suas 
necessidades; incentivos à constituição de organizações de mulheres agricultoras.
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A par de um conjunto de medidas a incluir na PAC, há que articular com outras 
políticas públicas, nomeadamente, a saúde, a educação, o acesso à cultura e ao 
ensino. Criar ou reforçar/adaptar serviços de apoio às famílias, nomeadamente, 
de apoio à infância e aos idosos adaptados ao tipo de povoamento existente no 
meio rural, normalmente disperso. 

É urgente alargar o trabalho da UMAR, como está a ser feito na região de Lafões 
por iniciativa de Manuela Tavares, a todo o território nacional de forma a dar 
voz a todas as mulheres agricultoras e rurais, vítimas silenciosas de múltiplas 
discriminações. 
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MULHERES NO INTERIOR

Texto elaborado por Teresa Sales e Joana Ralão com base nas intervenções das 
mulheres do interior que participaram no Seminário Final.

No que concerne à assimetria entre o litoral e interior do país, as vivências das 
mulheres do interior assumem uma enorme desvantagem, face às mulheres 
do litoral. Ao analisarmos a vida das mulheres nas zonas rurais, esta situação 
agrava-se, face à desertificação e às poucas mulheres que resistem, submetidas 
a uma sociedade conservadora e patriarcal, na qual os estereótipos de género 
se confundem com uma interpretação de um catolicismo ortodoxo eivado de 
preconceito.

Sobre este assunto quisemos ouvir representantes de duas localidades de 
um Portugal recôndito: Ana Rita Trindade, 22 anos, aluna da licenciatura 
em Educação Social, da Escola Superior de Educação de Viseu, residente em 
Gestosinho, freguesia de Manhouce, concelho de S. Pedro do Sul; Ana Margarida 
Paiva, licenciada em Filosofia, dona de uma Taberna em Pitões das Júnias e 
Lúcia Jorge Engenheira Florestal e Presidente da Junta de Freguesia de Pitões 
das Júnias, ambas residentes nesta freguesia do concelho de Montalegre, distrito 
de Vila Real.

É uma mulher que gere a economia familiar mesmo que as decisões 
acerca da exploração agrícola sejam sempre do homem

Dizem-nos Ana Paiva e Lúcia Jorge: A nossa realidade diz respeito ao interior 
de montanha, a uma aldeia onde a economia local provém da criação de gado de 
carne. Situada maioritariamente a 1200 metros de altitude, a 20 km da sede de 
concelho e a mais de 100 km da cidade distrito. Esta distância física a serviços e 
bens considerados normais no litoral e ausentes no interior influencia a vivência 
de todos/as e, no caso específico, às mulheres porque mais as sobrecarregam e 
responsabilizam. 

A distância, a pouca acessibilidade e a falta de mão de obra conduziram as 
mulheres a assumir tarefas excedentes que se tornaram exclusivamente suas. 
Obriga-as a desempenhar funções que assumem como suas porque a participação 
do homem é inexistente. 
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A responsabilização destas mulheres deve-se à dificuldade de conciliação entre a 
vida profissional, pessoal e familiar. É uma mulher que gere a economia familiar 
mesmo que as decisões acerca da exploração agrícola sejam sempre do homem 
(…).

Lúcia Jorge acrescenta ainda: Nós mulheres cada vez mais queremos 
profissionalmente desempenhar as nossas profissões, mas continuamos 
diariamente a ter que executar tarefas que os homens teimam em não desempenhar.
 
Os divórcios são um total tabu nesta região.

Sobre a questão do isolamento, um problema recorrente nas aldeias, Ana Rita 
Trindade afirma: O isolamento é sem dúvida um problema muito grande levando 
a que as pessoas das localidades mais isoladas se encontrem sujeitas a um maior 
conservadorismo. Por exemplo, os divórcios são um total tabu nesta região 
[Manhouce]. Todavia, quando existem mulheres divorciadas na região ouve-se 
frequentemente: “Foi a mulher que o traiu de certeza”, ou até mesmo “Ela não 
fez o que devia em casa”. 

No que diz respeito aos relacionamentos, denota-se igualmente um continuo 
conservadorismo. Continua Ana Rita Trindade: Se o rapaz não souber cozinhar 
não há problema nenhum, mas se eu não souber isso é um problema! O rapaz 
não saber cozinhar, não faz mal! Ele um dia irá casar-se e a esposa faz. Mas uma 
mulher não saber cozinhar? Isso é impensável!  

Acredito na educação e na formação como estratégia de combate 
à desigualdade de género. 

Segundo Ana Rita Trindade: A taxa de analfabetismo é uma realidade das 
mulheres do interior. Antigamente, as mulheres não podiam estudar e tinham 
que ficar em casa, com as lides domésticas, começando a trabalhar muito cedo. A 
minha avó foi um caso destes, à qual foi negado o acesso aos estudos. 

As mulheres já podem ir para a Universidade, mas, ainda assim, há muitas 
situações em que vemos mais homens que mulheres [em Manhouce]. 

Sobre a licenciatura que Ana Rita frequenta atualmente é recorrente ouvir os 
seguintes comentários das pessoas da localidade: “Porque é que estás a estudar?”, 
ao qual responde “Porque eu quero!”; “Mas para quê? Daqui a pouco estás já 
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na idade de ter filhos” ou “Já tens vinte e tal anos já estás na idade de parar 
[de estudar]”. Estes são comentários estereotipados com os quais Ana Rita se 
insurge: Vivo confrontada com esta realidade. Estou na idade em que tenho que 
lutar por aquilo que quero.

Diz-nos Ana Paiva: A desigualdade deve ser combatida de forma a tornar real a 
igualdade de género. Para isso acredito absolutamente na educação e na formação 
como estratégia. É com esses valores que encaro a minha vida e a educação da 
minha filha. 

Encontro mulheres (...) que têm resistido a todas as dificuldades.

Relativamente à resistência das mulheres no interior rural, Ana Rita afirma: 
Tenho situações na minha família em que a mulher faz tudo em casa e o homem 
vai para o café. Isto para mim não funciona. Se ele vai para o café, eu vou a seguir. 
Se ele tem o direito de ir ao café eu também. Gosto! Porque não posso ir? Para 
uma pessoa com 22 anos que vive numa freguesia tão pequena dizer isto à família 
conservadora é muito complicado. São muitos obstáculos que as mulheres ainda 
têm, principalmente no interior. 

Lúcia Jorge conclui: Permaneço no mundo rural porque aqui encontro mulheres, 
que mais do que eu, têm resistido a todas estas dificuldades e, quando a elas 
recorro para desenvolvermos mais alguma mais valia por esta terra, elas 
disponibilizam sempre um pouco do seu tempo.





TRABALHADORAS   
DOMÉSTICAS 
E DE LIMPEZA
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Painel Trabalhadoras Domésticas e de Limpeza
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TRABALHO DOMÉSTICO – CONTRIBUTOS PARA UMA 
AGENDA CONJUNTA

Manuel Abrantes,
 SOCIUS/CSG – Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações, 

Universidade de Lisboa

Começo por felicitar a UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta por 
incluir o trabalho doméstico na sua linha de diálogo e reflexão sobre múltiplas 
discriminações. Não que seja uma surpresa. De facto, parece-me natural e 
inevitável que prestemos atenção às trabalhadoras domésticas quando se trata 
de conhecer e discutir os desenvolvimentos das últimas décadas no campo do 
trabalho e das relações de género.

Gostaria de aproveitar esta ocasião para contribuir, ainda que modestamente, 
para a construção de uma agenda conjunta com vista ao melhor conhecimento 
do que acontece neste setor de trabalho e dos problemas que nele persistem, bem 
como das possibilidades de intervenção e de transformação.

O meu interesse pelo trabalho doméstico como objeto de investigação nasceu há 
cerca de dez anos, quando estudava sociologia na Universidade de Amesterdão. 
A minha tese de mestrado teve por base um conjunto de entrevistas a migrantes 
de origem brasileira e sucedia que várias destas pessoas – mulheres e homens – 
trabalhavam ou tinham trabalhado no serviço doméstico após chegar à Holanda. 
Uns anos mais tarde, já em Lisboa, decidi estudar a fundo este setor de trabalho, 
daí resultando a tese de doutoramento que defendi em 2014 no Instituto Superior 
de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, com orientação científica das 
professoras Sara Falcão Casaca e Sarah van Walsum.

Quando comecei a estudar o trabalho doméstico, levava comigo todas as noções 
de senso comum que o rodeiam – e que dificultam, creio, um entendimento 
claro da composição deste setor e das suas hipóteses de transformação. Uma 
destas noções consiste numa visão monolítica das condições em que o trabalho 
doméstico é realizado. Na verdade, o que encontrei na minha investigação de 
campo foi um setor muito mais heterogéneo do que se presumiria à partida.
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Segundo os resultados mais recentes do Inquérito ao Emprego, relativos a 
2018, estima-se que existam em Portugal cerca de 109 mil pessoas empregadas 
em “Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades 
de produção das famílias para uso próprio”, 98% das quais são mulheres. As 
mulheres empregadas nesta categoria perfazem aproximadamente 4,5% do total 
das mulheres empregadas no país.

Os dados quantitativos oficiais não permitem detalhar a composição interna 
desta categoria. No entanto, a atenção que o setor tem merecido nas ciências 
sociais permite divisar muitas das suas características passadas e presentes. Sem 
ser de modo algum exaustivo, posso referir a título de exemplo, em Portugal, as 
teses de doutoramento de Inês Brasão (2010), Celeste Vieira (2010) e Vanessa 
Blétière (2014), as teses de mestrado de Patrícia Baptista (2011) e Cláudia 
Rodrigues (2018), o projeto de investigação desenvolvido no Dinâmia’CET-
IUL (Guibentif, 2011) e diversos outros estudos que procuraram enquadrar e 
documentar o trabalho doméstico contemporâneo (Wall e Nunes, 2010; Dias, 
2013; Pereira, 2013).

Sabemos que uma grande parte das trabalhadoras domésticas desempenha 
tarefas como limpar, cozinhar, lavar roupa e engomar – ou seja, prestam ‘cuidados 
indiretos’. Muitas prestam também ‘cuidados diretos’, sobretudo a crianças e 
pessoas idosas: tomar conta, alimentar, vestir, lavar, transportar. A terminologia 
de cuidados diretos e indiretos, proposta por Nancy Folbre (2006), realça o que 
estas tarefas têm em comum (a prestação de cuidados) e aquilo que têm de distinto 
(a existência ou não de interação imediata com a pessoa a quem os cuidados 
são destinados). Convém lembrar que a componente dos cuidados diretos fez 
perdurar ou ressurgir, em Portugal como noutros países, a modalidade das 
trabalhadoras ‘alojadas’ ou ‘internas’, que dormem no domicílio onde trabalham 
e mantêm, mesmo nos períodos pretensamente livres ou de repouso, funções de 
vigília e apoio. É nestes casos que se têm levantado as problemáticas mais agudas 
de abuso laboral.

A heterogeneidade do setor manifesta-se em vários outros aspetos. Há 
trabalhadoras empregadas a tempo inteiro por uma só entidade patronal, 
enquanto outras trabalham a tempo parcial para uma multiplicidade de entidades 
patronais. Uma trabalhadora doméstica recebe oito euros por cada hora de 
trabalho, enquanto outra trabalha seis dias por semana (incluindo noites) e recebe 
o salário mínimo ao fim do mês. Estas relações de trabalho podem ser formais ou 
informais; e muitas trabalhadoras têm um vínculo formal com alguns domicílios 
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onde trabalham e informais com outros. Muitas entidades patronais desconhecem 
os seus deveres ou encontram argumentos práticos para não os cumprir. Isto para 
não falar da diversidade sociodemográfica quer das trabalhadoras domésticas, 
quer das pessoas que as contratam – seja relativamente à idade, à nacionalidade, 
à origem racial e étnica, ao percurso de vida, ao contexto familiar…

A constatação desta variedade é importante como ponto de partida, pois 
tem implicações para o modo como pensamos este setor de trabalho e como 
intervimos para resolver os problemas que aí encontramos. Estão em causa 
questões tão variadas como a remuneração, o horário de trabalho, a proteção 
social, a saúde e segurança no trabalho, a organização coletiva, a literacia de 
direitos e a valorização simbólica do trabalho doméstico, entre outras.

Isto é bem sabido por sindicatos e associações de imigrantes, que ao longo dos 
anos têm apoiado trabalhadoras domésticas na resolução dos seus problemas 
laborais e na exigência dos seus direitos. Mais difícil tem sido construir um 
movimento em que as trabalhadoras domésticas falem em nome próprio. É 
expectável que a maior ou menor afirmação de uma categoria profissional esteja 
ligada ao valor que lhe é reconhecido socialmente. Além do mais, esquecemo-
nos com frequência da eventual fluidez entre profissões ao longo do curso de 
vida. Muitas das mulheres que entrevistei para a minha tese de doutoramento 
tinham começado a trabalhar como criadas de servir nas décadas de 1970 e 1980, 
quando eram ainda crianças, só tendo deixado essa condição quando se casaram. 
Algumas mantiveram-se no setor como empregadas a dias, outras encontraram 
emprego noutros setores e só mais tarde voltaram ao trabalho doméstico pago; 
assim variou também a intencionalidade com que isto aconteceu e o grau de 
satisfação pessoal com o desenlace. Em todos os casos, de qualquer modo, o 
trabalho doméstico tendia a ser encarado pelas próprias como algo que se faz e 
não como algo que determina quem se é.

Penso que cometemos um erro quando enfatizamos a dimensão identitária da 
luta por melhores condições no trabalho doméstico, lamentando a reduzida 
capacidade de organização e agência coletiva. Acredito, pelo contrário, que o 
combate à desproteção das trabalhadoras domésticas – uma desproteção que 
é social, económica e política, e tem raízes históricas profundas – é condição 
indispensável para desenvolvimentos positivos em termos de organização e 
agência coletiva.
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Na minha investigação de doutoramento, procurei traçar os passos dados em 
Portugal para harmonizar a regulação jurídica e social do trabalho doméstico 
com o regime geral de trabalho. Esta caminhada continua longe de concluída, 
apesar das alterações legislativas introduzidas nas últimas décadas. Trabalho 
doméstico é trabalho, insistimos, sem esquecer que a dificuldade tem residido 
menos no reconhecimento da trabalhadora doméstica como trabalhadora do que 
no reconhecimento da sua entidade patronal como entidade patronal, pelo que 
isto significa em relação a direitos e deveres.

A Organização Internacional do Trabalho adotou, em 2011, a Convenção 
Relativa ao Trabalho Digno para as Trabalhadoras e Trabalhadores do 
Serviço Doméstico, ratificada por Portugal em 2015. Esta temática foi inscrita 
na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 – 
Portugal + Igual, aprovada pelo Governo em 2018. Determinou-se assim que, 
até ao final de 2020, seja elaborado um livro branco sobre o trabalho doméstico 
remunerado em Portugal, com recomendações tendo em vista a revisão da 
legislação à luz da convenção da Organização Internacional do Trabalho.

A nível internacional, várias organizações representativas das trabalhadoras 
domésticas que acompanharam a elaboração dessa convenção fundaram, em 
2013, a International Domestic Workers Federation, que integra à data presente 
organizações sediadas em 54 países diferentes do mundo. Apenas cinco destes 
países são na Europa: Itália, Suíça, Bélgica, Holanda e Alemanha. Há também 
vários países onde existem organizações representativas das entidades patronais, 
um elemento-chave para as perspetivas de negociação coletiva.

Um último aspeto que vale a pena salientar é que muitas trabalhadoras domésticas 
asseguram funções de apoio social, sobretudo na prestação de cuidados a pessoas 
idosas. Isto recorda-nos, se necessário fosse, que não estamos apenas perante uma 
questão de condições de trabalho: estamos perante uma questão de organização 
social, económica e política, na qual todas as pessoas devem ser convidadas a 
refletir e a envolver-se.
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POR QUE IMPORTA FAZER A HISTÓRIA DAS 
TRABALHADORAS DOMÉSTICAS

Inês Brasão
Professora no Instituto Politécnico de Leiria, ESTM

A primeira discriminação que afeta grave - e continuamente - o trabalho 
doméstico é a própria ausência de um discurso sobre o que ele é, o que representa, 
mas também o espaço imenso que ocupa no espectro do trabalho global. Esta 
ausência de discurso não é apenas evidente no espaço da opinião pública, mas, 
surpreendentemente, no espaço da academia e, inclusive, nos estudos de género, 
que só muito tarde assimilaram interesse pela longa história do servilismo 
doméstico feminino. É, aliás, interessante contar-vos uma pequena história a 
este título relacionada com a minha própria biografia. Quando iniciei os meus 
estudos sobre a história do trabalho doméstico, em Portugal, os meus colegas 
da academia olhavam para o estudo das “criadas de servir” como se fosse um 
tema da arqueologia e que evocava, nas suas primeiras impressões, um passado 
longínquo, de antanho. Após um primeiro impacto negativo, recordo que nas 
suas introspeções biográficas o tema passava rapidamente de estranho a algo 
muito íntimo. Acresce que, no quadro das ciências sociais portuguesas, não havia 
tradição de entender a servidão doméstica como um objeto científico, apesar de 
referências em monografias como é o caso da obra Ricos e Pobres no Alentejo, 
de José Cutileiro.

Neste primeiro conjunto de discriminações de que o trabalho e as trabalhadoras 
domésticas são alvo impera um grande paradoxo: a falta de reconhecimento 
económico, social e simbólico é tanto mais penalizador quanto podemos 
aceitar que ele tem um valor incalculável para as sociedades contemporâneas, 
assegurando, diretamente, que múltiplos estratos sociais possam emprestar 
maior qualidade ao tempo livre de que querem dispor sem esgotar os seus braços 
e as forças na domesticidade que inclui não apenas os aspetos de limpeza, mas 
de cuidado e acompanhamento dos dependentes. A este propósito, é interessante 
lembrar a análise de Eider de Dios Fernández sobre o trabalho doméstico no 
período Franquismo, em Espanha. Fernández realça que o alimento da ideologia 
da servidão por parte do regime constituiu uma maneira de garantir um grupo 
no quadro de um controlo social e político abafado pela base familiar. Ora, em 
Portugal, passou-se algo muito similar, não apenas em torno da retórica oficial, 
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realçando as virtudes da obediência dos inferiores perante os seus superiores, 
mas também no quadro do discurso de uma classe burguesa que não questionava 
o privilégio de ser servido domesticamente.

Talvez convenha, então, explicar porque importa fazer a história do trabalho 
doméstico e dedicarmo-nos à sua compreensão com a dignidade que emprestamos 
a tantos outros temas de investigação. Com efeito, a virtude deste tema é 
imensa porque nos abre a perspetiva para compreender aspetos estruturais da 
sociedade que somos, não apenas no campo das mentalidades como das práticas 
e da interação social. É um tema que nos devolve a imagem do país refletida 
em espelho, se quisermos espreitar além da superfície. Permite compreender: 
1) a permanência (e naturalização) de relações de favor e dívida entre classes de 
indivíduos extremamente desfavorecidos e outros que acumulavam privilégios; 
2) a compreensão de um Portugal muito díspar entre o interior e o litoral do 
país, e entre as zonas urbanas e as zonas rurais; 3)a forma como determinadas 
formas de trabalho nunca tiveram qualquer merecimento ou reconhecimento; 4) 
a forma como o conceito de família também se foi revolucionando, tornando-se 
cada vez mais nuclear; 5) as transformações entre o domínio público e o domínio 
privado, na esfera dos costumes; 6) a ideia de que a condição feminina é altamente 
diferenciada entre si; 7) a forma como as cidades existem em dois tempos: o 
tempo de quem presta serviços, e o tempo de quem é servido; 8) a violência, o 
castigo e a punição física enquanto recursos usados pelos patrões sobre os seus 
“criados”; 9) a invisibilidade do sexo e, não menos importante, 10) a “coisificação” 
da trabalhadora doméstica.

Em síntese, estudo da condição servil permite compreender uma estrutura 
social subterrânea que teve um peso fundamental na história recente do país 
e, sublinhe-se, na história das mulheres portuguesas invisibilizadas. Mas se a 
subalternidade servil feminina foi votada a um silêncio e vergonha, deixou o 
seu rasto e profunda influência nas formas de dependência social dos indivíduos, 
reproduzindo desigualdades. Então, importa perguntar: por que razão o trabalho 
doméstico servil se transformou tão rapidamente num esquecimento coletivo? 
Porque apagámos da memória social e oficial o facto de a sociedade portuguesa 
viver até muito recentemente com a convivência de trabalhadoras e trabalhadores 
internos à esfera privada, não remunerados, dependentes da sua autoridade e 
presos pela proteção, obediência e fidelidade? Tal como recorda Jean-Claude 
Kaufman, na obra “Le cœur à l’ouvrage – Théorie de l´áction ménagère”, o mais 
próximo e familiar é, também, aquilo que mais desconhecemos e recusamos 
interpretar; em particular, quando esse passado está ligado a uma história de 
violência.
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No meu trabalho, ocupei-me de interpretar a memória de trabalho e resistência 
das “criadas para todo o serviço” (assim designadas na nomenclatura de época), 
numa modalidade de trabalho interno. Em Portugal, a partir dos anos de 1930, 
esta população tornou-se extremamente feminizada e vítima de estigma e 
desclassificação social. Se compararmos com os casos de França ou a Inglaterra, 
a passagem de um regime de servidão doméstica para um regime de trabalho 
assalariado, num regime a dias, deu-se muitas décadas antes. Segundo Caroline 
Steedman, na Grã-Bretanha, em 1890, um terço de todas as mulheres empregadas 
eram serviçais domésticas. Em Portugal, essa é a percentagem que encontramos 
para o final da década de 1950.

Durante os anos de 1950, Portugal atingiu um pico de absorção do serviço 
doméstico interno pelo mercado de trabalho. Esse fenómeno foi consequência 
da migração massiva de mulheres muito jovens provenientes das regiões do 
interior para a cidade. Um rio humano que fluiu em direção ao litoral. Podemos 
mesmo dizer que as migrações masculinas transformaram camponeses em 
operários, enquanto as migrações femininas transformaram camponesas em 
criadas de servir. Neste contexto, as “criadas” prestavam  serviços pessoais a 
partir de um pressuposto de que a família delas dispunha: era “pertença da casa”, 
como natureza coisificada. A “nossa Maria” ou a “minha Josefa” revelam essa 
relação complexa: de poder e intimidade. A “criada” é alguém que se perfilha 
mas não é exactamente “uma filha”. A partir dos anos de 1960, o número de 
pessoas ocupadas no serviço doméstico interno começa a decrescer. Assim, de 
um costume segundo o qual a “criada de servir” ou “família de criados” faziam 
parte integrante do quotidiano das famílias, pernoitando e acordando ao serviço 
dos patrões, verifica-se uma mudança progressiva para um modelo de trabalho 
em que o serviço doméstico é contratado “à hora” ou “a dias”, abandonando o 
regime de co-vivência.

Identifiquei os primeiros sinais de discriminação social e cultural pela classe 
servil doméstica quando estudei os discursos sobre a mulher ideal portuguesa, 
no contexto do fascismo. Nesse período, construiu-se uma narrativa do corpo 
aceitável, legítimo, decente, próprio e conforme a uma nova ordem social e 
política higienizada do passado, limpa, que se entregava ao projeto/devir 
nacional a partir do seu corpo, o seu corpo feito projeto de maternidade, de 
sacrifício, de prestação de cuidados, de reserva, de modéstia, de cristandade. No 
lado oposto do corpo doce, fértil, educado e disciplinado estavam as “criadas” 
e as prostitutas, olhadas como mulheres que representavam o polo negativo 
da “essência” feminina: desobedientes, imorais ou aproveitadoras. Graças a um 
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processo de classificação e localização dessa margem – corpos doentes, corpos 
sujos, incontinentes e ébrios, pobres.

Dos testemunhos e memórias que fui recolhendo ao longo do meu estudo, e que 
continuo a recolher algumas das razões que levaram antigas criadas de servir a 
romper laços de fidelidade estiveram relacionados com a perceção de situações de 
humilhação a que eram sujeitas. Em particular, situações de humilhação pública, 
sendo postas em causa não apenas na qualidade do seu trabalho, como da sua 
aparência, do seu gosto, da sua identidade e da sua dignidade. Não significa que 
estiveram omissas relações de fidelidade e gratidão para com os seus patrões 
e patroas, mas estas assentavam sempre na ideia de que os seus superiores as 
tinham protegido e de que as trocas entre o que se dá e o que recebe eram 
extremamente marcadas por um sentimento de desigualdade. Aliás, quanto mais 
infantil a personalidade da serviçal, mais eficaz se constituiria esta troca. Naquele 
período procurava-se para serviçal a mulher rude, impreparada, não-civilizada 
e pouco urbanizada: a mulher a quem seria preciso cortar o cabelo, dar banho, 
ensinar a falar, ensinar a andar e a servir, resumindo, a quem seria preciso educar 
e  adestrar, sem ter de lhes retirar vícios de outros habitats culturais urbanos por 
onde tivessem passado. 

Deambulando entre a casa e a rua, as trabalhadoras domésticas eram vistas 
como agentes transmissores de doenças como a tuberculose, sífilis, febre 
tifóide, varíola, escarlatina, difteria ou meningite. Eram, portanto, igualmente 
discriminadas a partir da sua corporalidade. Vivendo num regime de trabalho 
que se esgotava no espaço doméstico, sempre que lhe era permitido ter folgas 
e saídas, regressava a casa depois de experiências «invisíveis» aos seus patrões. 
Por esta razão, começou a despertar um novo tipo de atenção no plano das 
políticas de controlo urbano. Este controlo, difuso e progressivo, mostra que 
determinadas forças, coadjuvadas pela autoridade da ciência médica, começavam 
a questionar o regime de servilidade doméstica tradicional.

Ouvindo as histórias de vida de um conjunto vasto de criadas de servir, podemos 
afirmar que a relação entre criadas e patrões assentava, sobretudo, em 2 pilares: 
Obediência e Deferência. Até à década de 1960, as obrigações para com os 
seus patrões são semelhantes às dos filhos para com os pais: prevalece a matriz 
patriarcal como legitimadora da relação de dominação no quadro do servilismo 
doméstico. Criada como filha, mas marcada pela condição social de origem, os 
traços da relação social eram reproduzidos sem serem contestados. 
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No espaço da casa, as trabalhadoras confessaram-me muitas vezes que havia uma 
vida traçada em duas cenas: o “palco” e os “bastidores”. O palco refletia aquele 
momento da interação em que se está sob a vigilância. Aí os gestos tinham 
uma técnica. A linguagem, a voz, a docilidade, a vénia e mesmo a subserviência 
eram importantes para a validação do seu trabalho, essencialmente medido a 
partir do seu corpo. Mas existiam, também, os momentos de bastidores (ou 
off-stage) em que tomavam lugar as suas ações de resistência ao poder. Nesses 
espaços, a trabalhadora não era vigiada: estava na retaguarda de ação: podiam 
ser as varandas, a rua, a cozinha, o quarto dos filhos dos patrões, os bailes, o 
talho, a padaria ou as mercearias. Como resistiam as trabalhadoras domésticas à 
dominação pelo trabalho? Usando de uma racionalidade e de uma avaliação sobre 
as suas condições de exploração. Assim, apesar das múltiplas discriminações 
de que foram vítimas, não é verdade que estas mulheres não refletissem sobre 
a sua condição de classe. Tal como nos alerta James C. Scott, os pobres e os 
menos reconhecidos racionalizam sobre as suas ações e sobre as desigualdades 
na relação com o poder. Não vacilam simplesmente entre a submissão cega e a 
raiva homicida nem se movem diretamente de uma cumplicidade ideológica para 
uma consciência de classe estridente. Assim também encontramos, por detrás 
da fachada da concordância simbólica e ritual, inúmeros atos de resistência por 
parte destas mulheres trabalhadoras.
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TRABALHADORAS DOMÉSTICAS E DE LIMPEZA

Texto elaborado por Teresa Sales com base de nas intervenções das trabalhadoras 
domésticas e de limpeza que participaram na tertúlia deste projeto.

O trabalho doméstico é uma das áreas onde mais se sente o peso da discriminação. 
Maioritariamente realizado por mulheres, estas são quase invisibilizadas 
e exploradas ocupando, no entanto, um espaço imenso, no conjunto das/
os trabalhadoras/es, na nossa sociedade. A partir deste pressuposto ouvimos 
algumas trabalhadoras domésticas e um investigador nesta área dos feminismos 
interseccionais, ainda bem pouco valorizada. 

Ao dar voz a algumas destas mulheres, fizemos um cruzamento de gerações, 
bem como trouxemos para o debate as diferenças existentes a nível do trabalho 
doméstico em dois grandes centros populacionais: Grande Lisboa e Grande 
Porto. Estes testemunhos, refletem o que se passou na tertúlia de 23 de março 
de 2019, no Centro de Cultura e Intervenção Feminista na cidade de Lisboa, da 
UMAR. 

A sessão contou com a participação de duas empregadas domésticas do Porto 
– Esmeralda Mateus e Ilda Barbosa; uma empregada de uma firma de limpeza 
da zona de Lisboa – Sílvia Gonçalves e uma ex empregada de uma firma de 
limpeza – Margarida Coelho; e do investigador nesta área Manuel Abrantes. 
Contou ainda, com a intervenção via Skype de Cláudia Canto, residente no Brasil 
e autora do livro Morte às Vassouras, onde relata a sua experiência pessoal como 
trabalhadora interna numa casa em Lisboa, em 2001/2002.

Neste contexto, deixo aqui alguns extratos dos depoimentos destas mulheres 
presentes na sessão, que relatam situações de exploração a que estão sujeitas.

Chegou o fim do mês e lembrei-me de ver se já lá estava o meu 
dinheiro. Resumindo e concluindo, o que é que lá estava? Trinta 
e cinco euros. 

Sílvia Gonçalves de Lisboa, tem uma experiência de trabalho numa empresa 
de limpeza, que a explorou. Nesta empresa começou a trabalhar a partir do dia 
16 de janeiro até ao final do mês: No dia dois de fevereiro telefonei a perguntar 
como é que era, porque o ordenado ainda não tinha batido na conta. Como entrei 
depois do dia quinze, só no mês de fevereiro é que me iriam pagar. Trabalhei no 
dia um de fevereiro, dois, três, quatro, até ao dia oito.



88 | As Vozes que se Entrecruzam

Por impedimentos vários só voltou a trabalhar a partir do dia 15: Chegou-se 
ao fim do mês de fevereiro, consegui fazer o plano e o ordenado não bateu. 
Disseram-me que como eu tinha ido depois do dia quinze, que me iriam pagar só 
no mês de março. Eu expliquei a situação: “Então, trabalhei no mês de janeiro, 
desde o dia dezasseis ou dezassete até ao fim do mês e disseram que me pagavam 
agora.” E a pessoa em questão virou-se para mim e disse-me: “Não! sendo assim, 
agora em março vamos juntar tudo e pagamos-lhe tudo”  Não era muito, eram só 
150 euros e com o mês de março eram 300 euros..Chegou o fim do mês e lembrei-
me de ver se já lá estava o meu dinheiro. Resumindo e concluindo, o que é que lá 
estava? Trinta e cinco euros.”
 
Há pessoas que estão a ser tão esmagadas com o trabalho 
doméstico...

Esmeralda Mateus do Porto: Eu fui ao Parlamento Europeu por causa do 
trabalho doméstico. Convidaram-me e eu fui. Sinceramente, aquilo é que é uma 
exploração. Fiquei parva. Eu vi homens de trabalho doméstico e mulheres a 
darem o seu testemunho. Eram fechados. Acabavam de fazer o seu trabalho e 
eram fechados [nas casas onde trabalham] para não saírem para a rua. Os patrões 
levantavam de madrugada as pessoas para trabalhar e para olhar pelos filhos. 
Eram estrangeiros. A queixarem-se, a dar o seu testemunho assim dessa forma. 
E eu disse: “fecharem?” E levantar a qualquer hora para a pessoa ir abrir a porta 
para os convidados quando eles chegavam? Olhar pelos filhos de noite? E ainda 
batiam às pessoas! Eu ouvi estes testemunhos, quando fui a Bruxelas. Por isso 
eu digo: “somos exploradas sim senhora”, mesmo para o salário mínimo que se 
ganha é muito pouco dinheiro da maneira que o custo de vida está. É muito pouco 
dinheiro. Há pessoas que estão a ser tão esmagadas com o trabalho doméstico 
que é uma coisa demais”. 

Relativamente às trabalhadoras do serviço doméstico, na área metropolitana do 
Porto: ‘‘não se ganha mais que 5 euros. Vai-se passar agora para 6 euros à hora, 
no Porto. Ninguém ganha mais que 6 euros à hora. E é só agora que estão a 
fazer isso. Mas se pedir Caixa [Segurança Social] e se pedir os direitos todos, elas 
recuam‘‘ [patroas].
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Ele já não me dá um aumento há quinze anos

Ilda Barbosa do Porto diz-nos: Não faço descontos para a Caixa [Segurança 
Social]. Não tenho subsídio de férias, não tenho férias, não tenho nada. Se vier de 
férias, fico sem ganhar. Só tenho um patrão, com quem trabalho há trinta anos, 
em que trabalhava as tardes todas e agora, como tem uma empresa, disse-lhe: 
“Senhor Santiago, tem de perceber que daqui a alguns anos não posso trabalhar 
e não sei o que vai ser do meu futuro. Queria fazer descontos para a Caixa porque 
há muitos anos que estou aqui e não desconto nada.” E ele disse: “Não é preciso” 
e eu respondi: “tenha paciência, mas  é que não tenho Segurança social e amanhã 
quero uma reforma para a minha velhice, uma reforma qualquer, um subsídio.” 
Ele disse: “Nem pensar nisso”. Entretanto, a firma ficou sem atividade, e ele ficou 
com o nome da empresa na mesma. Não sei qual o motivo, mas também não 
me interessa, ele colocou-me como técnica de limpeza da empresa e aí já estou 
a fazer descontos para a Segurança Social e tenho subsídio de férias. Só que eu 
lá trabalho oito horas. Não ganho muito por mês, ganho cento e quarenta e seis 
euros. Oito horas por semana. Ele já não me dá um aumento há quinze anos”.

Trabalhei cinco ou seis [horas], mas ela só mandou apontar duas.

Ainda Ilda Barbosa: eu trabalho para uma senhora. Agora trabalho seis horas 
por dia. Almoço lá. Eu trabalho só segundas, quartas e sextas. Às vezes ela pede-
me mais um dia e se eu puder vou, porque se estiver livre dá-me jeito o dinheiro. 
Eu trabalho tantas horas, cansada, e eu chego ao fim e ela diz: “Ilda, apontou 
as horas?” “Apontei sim”. “Quantas horas apontou?” “Apontei duas” e ela diz, 
“Está bem”. Eu trabalhei cinco ou seis, mas ela só mandou apontar duas. O dia à 
segunda e à quarta são só duas horas. Eu trabalho até à noite e são duas horas”. 

O próprio trabalho doméstico é subvalorizado…não é um trabalho 
que seja dignificado

Margarida Coelho, trabalhou numa firma de limpeza: tive uma experiência 
como gestora de carteira de clientes de uma empresa de limpezas domésticas. 
Na altura, tinha uma agenda com números de telefone para ir chamando pessoas 
aleatoriamente. Porquê? Elas recebiam 20 euros ao dia. Se não estivesse uma, 
estava outra. Mas tinha uma carteira de clientes fixa. O que acontecia muitas  
vezes era que a pessoa recebia os vinte euros, mas tinha que se levantar muito 
cedo, ia, por exemplo, para Massamá da parte da manhã e da parte da tarde 
estavam a trabalhar, por exemplo, nas Laranjeiras ou Cova da Piedade. Com os 
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vinte euros!  Muitas vezes, passavam dias e dias à porta [da sede da empresa]
para tentar receber. A maior parte das vezes os pagamentos eram feitos por 
transferência bancária. Nós não tínhamos acesso a isso quando era para pagar às 
funcionárias, mas quem tinha que dar a cara era eu.

Sobre as discriminações sofridas pelas trabalhadoras do serviço doméstico, 
diz-nos Margarida Coelho: Isto das discriminações às vezes também temos no 
trabalho. O próprio trabalho doméstico é subvalorizado. Não é um trabalho que 
aí por fora seja dignificado. Porquê? Porque existem pessoas que estão em casa e 
passam o dia inteiro nesta tarefa e não recebem sequer um tostão. E daí, talvez, 
seja por causa disso que as pessoas pensam que não é um trabalho digno de 
reconhecimento.

Há muitas mulheres a fazer trabalho doméstico

Segundo Manuel Abrantes: Há muitas mulheres a fazer trabalho doméstico. Os 
últimos números que vi eram à volta dos cento e catorze mil. Trabalho doméstico 
pago, como trabalhadoras domésticas, não é trabalho doméstico nas suas casas! 
Trabalhar, quer seja uma ou duas horas, algumas a tempo inteiro, 40 horas ou 
ainda mais do que 40 horas. Eram os dados há cerca de um ano, que foi quando 
fomos à audição parlamentar e estive a recolher esses dados. Porque é que isto 
é importante? Isto é importante porque nos ajuda a perceber que em 114.000 
pessoas vamos encontrar situações muito diferentes. Vamos encontrar situações 
de pessoas que estão bem, têm boas condições de trabalho, estão satisfeitas com 
a sua vida, têm a sua vida autónoma. Mas também vamos encontrar outras que 
estão muito mal, que passam por coisas horríveis sem saber como sair delas, sem 
ter quem as ajude. 

Acho que [o trabalho doméstico] é desvalorizado culturalmente 
porque nós coletivamente não conseguimos ainda organizar-nos...

Mas também há outra coisa que este número diz: imaginem a força que 114.000 
pessoas podem ter. Quando nós falamos da dificuldade que é valorizar o trabalho 
doméstico – porque é um trabalho muito desvalorizado, como dizia a Margarida, 
eu acho que toda a gente aqui consegue reconhecer que é um trabalho que tem 
que ser mais valorizado, tem de ser melhor pago, têm de ser mais claras as regras 
em que é feito em termos de horários, em termos de condições de trabalho. Eu 
não acho – deixo aqui à consideração – que a dificuldade do trabalho doméstico 
seja propriamente por ser feito em casas particulares, mas pelo facto de um 
trabalho desvalorizado culturalmente. 
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Desta sessão reteve-se além do conhecimento traduzido em números deste 
universo ocupacional e da sua opacidade, as diferentes formas que informam 
esta profissão. A falta de direitos de muitas destas mulheres, as diferenças 
salariais entre trabalhadoras do serviço doméstico e as trabalhadoras das 
firmas de limpeza; entre as trabalhadoras domésticas de Lisboa e Porto, onde a 
remuneração é menor. 





MULHERES COM 
DEFICIÊNCIA
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Painel Mulheres com Deficiência
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MULHERES COM DEFICIÊNCIA

Maria Helena Alves, 
Técnica Superior do Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.

O Instituto Nacional para a Reabilitação agradece à Direção da UMAR na pessoa 
da Dra. Teresa Sales, o desafio que nos foi colocado este ano de reflexão sobre as 
questões emergentes relacionadas com as mulheres com deficiência, sobretudo 
por ter em consideração as suas especificidades e os desafios de inclusão e de 
felicidade.

E tal foi bem patente na Tertúlia realizada no passado dia 11 de maio, onde 
tivemos ocasião de entender a vivência de uma mulher com paralisia cerebral – 
Susana Pinto, de uma mulher surda – Patrícia Carmo e de uma mulher com lesão 
medular, adquirida por acidente de viação – Manuela Ralha, que ainda nos fez 
uma abordagem mais generalista sobre as mulheres com deficiência.

O trabalho conjunto com a UMAR iniciou-se em 2017, quando o INR participou 
no Grupo de trabalho coordenado pelo Núcleo da Deficiência, da Câmara 
Municipal de Lisboa, no âmbito do I Plano Municipal de Prevenção e Combate 
à Violência Doméstica e de Género do Município de Lisboa. E nesse âmbito 
tivemos ocasião de dinamizar com a Dra. Olímpia Pereira, ações significativas:

. uma ação de formação sobre Prevenção da Violência Doméstica a pessoas 
com deficiência visual, que abrangeu 18 pessoas cegas e com baixa visão, e 
se realizou no auditório do INR a 6 de maio de 2017, envolvendo contactos 
com 5 associações.

. uma ação de formação sobre Prevenção da Violência Doméstica a pessoas 
com deficiência auditiva, que abrangeu 24 pessoas surdas, e se realizou na 
Associação Portuguesa de Surdos, no Lumiar, a 5 de julho de 2017.

Este ano, o desafio centrou-se na vivência de ser mulher com deficiência.

Ora, num país em que historicamente as mulheres com deficiência têm estado, 
na maioria das situações, à margem do próprio movimento de mulheres e do 
movimento associativo pelos direitos das pessoas com deficiência, tem sido 
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interessante assistir a esta aproximação e construção de um discurso feminista que 
evidencia a dupla vulnerabilidade das mulheres com deficiência e a intersecciona 
com as mudanças de atitudes e de comportamentos atuais.

O movimento das pessoas com deficiência em Portugal é recente, ou seja, o 
movimento de pessoas com deficiência liderado por pessoas com deficiência na 
defesa dos seus direitos, diria, tem-se construído nas últimas quatro décadas, 
e mais recentemente com a crescente politização da deficiência decorrente do 
movimento dos “Deficientes Indignados”. 

Se bem que as primeiras organizações de pessoas com deficiência datem de 
1920 e 1930, nomeadamente as organizações criadas por pessoas cegas e 
surdas, e centradas em intervenções para a prática desportiva e/ou espaços de 
convívio, a que se juntaram pelos anos 50, um novo conjunto de organizações, 
de cariz voluntário, centrado em incapacidades específicas e dinamizado por 
pais de crianças com deficiência ou profissionais, só em 1972 surge a primeira 
organização de pessoas com deficiência abrangendo diferentes tipologias - a 
Associação Portuguesa de Deficientes (APD). E foi a APD que organizou o 
primeiro Encontro de Deficientes, em 1978 e o primeiro Congresso Nacional de 
Deficientes em 1980. 

E é também no seio da APD que surgem preocupações com a questão de género 
e é da autoria de Maria Odete Cara D’Anjo, na altura, elemento da direção da 
APD, o artigo “Mulher - Ser Humanos mais explorados na sociedade capitalista”, 
no jornal Associação em 1979. Em 30 de março de 1994 realizou-se o colóquio “A 
mulher e a deficiência”, pelo Grupo de Mulheres Deficientes, criado na APD em 
1993, que mais tarde em 1996 organizou o 1º Encontro Nacional de Mulheres, 
de que resultou a criação da Comissão Nacional de Mulheres e Delegadas da 
APD para as diferentes regiões do país.

É também de referir a presença de várias mulheres no movimento associativo, 
com destaque para a Dra. Maria João Allen de Vasconcelos, 1ª Secretária Nacional 
do SNR (então Secretariado Nacional de Reabilitação), hoje INR, I.P., criado em 
agosto de 1977, e que foi o primeiro organismo com estas características no 
Mundo, constituindo-se como uma referência. 

A Dra. Maria João Allen de Vasconcelos apoiou os primeiros estudos científicos 
em Portugal nesta área, e a sua influência teve impacto nacional e internacional, 
devendo-se a si as primeiras medidas legislativas em 1981/83. Toda a dinâmica 
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que o SNR teve em anos subsequentes, foi impulsionada pelas medidas tomadas 
na sua gestão.

Importa rapidamente realçar algumas Mulheres que no movimento associativo 
se distinguiram, mas na sua qualidade de “mães” de crianças com deficiência, 
relembro, por exemplo, a Comendadora Julieta Sanches, a Dra. Alice Mello 
Tavares da APPACDDM de Lisboa, Dr.ª Élia Gonçalves da CERCI de Lisboa, e 
mais recentemente as Mães da Contramão – Associação e as Mães da Associação 
Bengala Mágica.

No realce para as Mulheres com deficiência, ativistas dos direitos das pessoas 
com deficiência e com particular intervenção no apoio e aconselhamento a outras 
mulheres com deficiência, destacaria a Dra. Celeste Costa da CNAD (Cooperativa 
Nacional de Apoio a Deficientes). Não posso deixar de referir também a Dra. 
Manuela Ralha, a Arquiteta Lia Ferreira, a Dra. Patrícia Santos, a Dra. Sandra 
Cação e tantas outras que contribuem para dar relevância à defesa dos direitos 
das pessoas com deficiência.

No âmbito desta breve intervenção, gostaria também de referir o estudo 
desenvolvido em 2010 pelo INR, sobre o Impacto da Discriminação com base 
na Deficiência nas Mulheres, que se encontra disponível no nosso site, o qual 
revelou que a intensidade das discriminações depende muito do tipo e do grau 
de deficiência, sendo a deficiência intelectual referida como estando associada 
a situações mais preocupantes ao nível da violência doméstica e/ou perpetrada 
em instituições e a uma maior exposição a abusos, incluindo os sexuais. À 
altura residiam em Portugal cerca de 290 mil mulheres com deficiência que 
correspondiam a 2,9% da população total, a 5,7% da população feminina e a 
47,3€% da população com deficiência (dados do Censos 2001).

É ainda de referir o relatório do “Gender Equality Index 2017”, Instituto 
Europeu para a Igualdade de Género (European Institute for Gender Equality, 
IEGE) que mostra como a situação das mulheres com deficiência tem registado 
progressos lentos. 

Em todas a dimensões avaliadas revelaram-se desvantagens, dificuldades 
acrescidas que as mulheres com deficiência enfrentam, não só em comparação 
com as mulheres sem deficiência, mas também com os homens com deficiência. 
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Os dados comparam Portugal com a União Europeia, em várias dimensões, 
nomeadamente:

. no acesso ao ensino superior

. no mercado de trabalho

. no rendimento mensal comparativamente aos homens

. na auto-percepção relativa ao estado de saúde 

. nas tarefas domésticas

. e relativamente ao tempo para práticas desportivas, culturais e de lazer, 
fora de casa

As mulheres com deficiência enfrentam um risco de pobreza 21% mais elevado 
do que as mulheres sem deficiência (16%) e do que os homens com deficiência 
(19%).

Além da pobreza, as mulheres com deficiência enfrentam também um risco 
acrescido de violência, duas a quatro vezes maior, relativamente a mulheres 
sem deficiência. Globalmente as mulheres correm mais riscos de experienciar 
violência física, sexual, psicológica e económica que os homens, mas as 
meninas e mulheres com deficiência vivenciam a violência de género em níveis 
desproporcionalmente mais altos e de formas únicas devido à discriminação e 
estigma com base no gênero e na deficiência.

Segundo dados do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos (2014), sobre 
estudo realizado em Portugal, uma em cada duas mulheres com deficiência é 
vítima de violência (inclusive abuso sexual). Para a investigadora Paula Campos 
Pinto, “o facto de as mulheres e raparigas com deficiência terem menos acesso 
à escolaridade, à formação, o facto de terem menos acesso aos apoios sociais 
existentes, tudo isto causa maior vulnerabilidade nas mulheres, deixando-
as mais desprotegidas a estes atos de violência”. Uma vulnerabilidade ainda 
maior quando se trata de mulheres com deficiência intelectual, já que têm mais 
dificuldade de reconhecer atos de violência, “também pela dificuldade que às 
vezes têm de aceder a apoios, à justiça, serem ouvidas e serem acreditadas nos 
seus testemunhos, nas suas reclamações”.

Destaca-se o facto das mulheres e meninas com deficiência poderem ser vítimas 
de dupla descriminação devido à Interseccionalidade do género e da deficiência, 
mas frequentemente estarem expostas a múltiplas descriminações, consequência 
da Interseccionalidade do género e deficiência com a orientação sexual, identidade 
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de género, expressão de género, características sexuais, país de origem, classe, 
idade, religião, etc.

Daí que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, das Nações 
Unidas, assinada e ratificada por Portugal, em 2009, reconhece no seu artigo 
6º - Mulheres com deficiência, que as mulheres e raparigas com deficiência 
estão sujeitas a discriminações múltiplas e, a este respeito, devem ser tomadas 
medidas para lhes assegurar o pleno e igual gozo de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais. 

Também é de assinalar que o objetivo 5, da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável refere a necessidade de alcançar a igualdade de género e empoderar 
todas as mulheres e meninas. E o principal objetivo é “acabar com todas as 
formas de descriminação contra todas as mulheres e meninas, em toda a parte”.
Neste contexto, urge consolidar uma cultura de respeito pelos direitos humanos 
das mulheres com deficiência.

Nesta dinâmica, a aproximação da UMAR a esta temática pode contribuir para 
uma maior visibilidade destas questões da inclusão, dignidade e participação das 
meninas e mulheres com deficiência. A interseção da deficiência com o feminismo 
é um assunto muito complexo e ainda muitas vezes ignorado dentro do próprio 
movimento feminista, pela (in) visibilidade e a (não) participação das mulheres 
com deficiência, tal como as pessoas com deficiência de um modo geral, ainda são 
tantas vezes ignoradas pela sociedade.

Por tudo isto o INR, I.P. faz votos de desenvolvimentos frutuosos e de partilha 
enriquecedora de conhecimento e de experiências, e que este caminho agora 
encetado continue.

Por último e não menos importante – Nada sobre as Mulheres com Deficiência, 
sem a sua informação, consulta, audição e participação permanentes.
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UMA REALIDADE POUCO VISÍVEL:
A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOBRE MULHERES COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL

Ana Patrícia Santos
Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.

À semelhança de todas as outras mulheres, as mulheres cegas e com baixa visão 
também são vítimas de violência doméstica. Estudos já realizados demonstram 
que a combinação das características de ter género feminino e deficiência aumenta 
o risco de ser vítima deste tipo de violência e abuso.

No que diz respeito, especificamente à deficiência visual, resultados de estudos 
destacam que as mulheres cegas e com baixa visão estão sujeitas a violência, 
pelo menos, em probabilidade igual à das mulheres sem deficiência, mas, esta 
probabilidade tende a aumentar. Neste sentido, constata-se que, apesar de terem 
deficiência visual, estas mulheres enfrentam os mesmos maus tratos físicos, 
sexuais, emocionais e financeiros experimentados pelas restantes mulheres. Além 
disso, as mulheres cegas e com baixa visão estão expostas à violência baseada na 
sua condição de deficiência, violência esta que, normalmente, acontece com mais 
frequência, durante mais tempo e é expressa das mais diversas formas.

Por outro lado, devido às dificuldades que advêm da deficiência visual, é mais 
difícil para estas vítimas fugir, defender-se ou encontrar ajuda.

Muitas vezes, a condição de ser pessoa com deficiência visual torna-se, até, 
motivo para situações de violência. Atentemos em situações, por exemplo, em 
que, perante uma pessoa que cegou recentemente, podem ser colocados objetos 
para que tropece ou se magoe, sem ser necessário um ato de violência direto por 
parte do agressor. Por outro lado, existe também a violência relacionada com a 
limitação nas deslocações e nos contactos sociais, visto que, não tendo a pessoa 
cega a autonomia necessária para se deslocar onde, quando e com quem quer, 
está mais sujeita ao exercício de controlo e vontade de outra pessoa. Assim, o 
condicionamento nesta área leva, muitas vezes, a situações de grande isolamento 
por parte de pessoas cegas, situações essas que constituem, em si mesmas, atos de 
violência doméstica, sobretudo de caráter psicológico e emocional.
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É neste sentido que várias organizações nacionais e internacionais, como é o 
caso da União Europeia de Cegos, têm vindo a preocupar-se com esta temática, 
elaborando seminários e publicações que ajudam pessoas com deficiência visual e 
técnicos que intervêm com estas pessoas a saber como lidar com estas situações, 
numa perspetiva de promoção do empowerment e da consciência de que há que 
desenvolver estratégias de autoconfiança e autonomia para que estas situações 
não continuem a existir.

Na certeza de que a violência doméstica constitui a violação do direito à 
segurança e não exploração expresso na Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos das pessoas com deficiência, é obrigação dos diversos países que 
assinaram esta convenção trabalhar para que a informação sobre esta temática 
seja produzida em formatos acessíveis, para que todas as pessoas, incluindo as 
pessoas cegas e com baixa visão, possam receber e compreender o seu conteúdo. 
Aliás, e reportando-nos agora à temática da acessibilidade, a não existência da 
mesma constitui um elemento fundamental a ter em conta, no sentido em que é 
a acessibilidade que permite às vítimas estar em contacto com as pessoas, com as 
ajudas existentes e com o mundo em geral.

Em suma, devem ser desenvolvidos esforços para que as pessoas cegas e com 
baixa visão estejam incluídas, desenvolvam contactos e atividades com os seus 
pares (nomeadamente através da criação de grupos de mulheres com deficiência 
visual), para que possam partilhar experiências e encontrar soluções, desenvolver 
a sua autoestima e estar despertas para o combate à violência doméstica em 
causa própria ou de outras mulheres que lhes sejam próximas.
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RAPARIGAS E MULHERES COM DEFICIÊNCIA: 
DA INVISIBILIDADE À CIDADANIA

Paula Campos Pinto 
Docente no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa

 Teresa Janela Pinto
Docente no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, 

Investigadora CIEG e Coordenadora do ODDH/ISCSP- ULisboa 

Segundo dados do INE, em Portugal, aproximadamente um milhão e 
novecentas mil pessoas, de idades superiores a cinco anos, vivem com algum 
tipo de incapacidade. Destas, mais de metade são mulheres. Mas apesar da sua 
superioridade numérica, uma atenção às necessidades específicas das raparigas 
e mulheres com deficiência as políticas públicas é ainda frequentemente 
negligenciada.

No entanto, documentos internacionais (e.g. UN Enable 2019, CRPD Committee, 
2016) têm chamado a atenção para as barreiras acrescidas que raparigas e 
mulheres com deficiência encontram no quotidiano e que criam formas múltiplas 
e interseccionais de discriminação (…), particularmente no que diz respeito a: 
igualdade de acesso à educação, às oportunidades económicas, à interação social 
e à justiça; reconhecimento perante a lei; capacidade de participação na vida 
política e de controle sobre as suas vidas numa variedade de contextos, como 
por exemplo no que diz respeito à saúde, incluindo nos serviços de saúde sexual 
e reprodutiva, ou na escolha do local de residência e onde e com quem querem 
viver. (CRPD Committee, 2016:1)

Pretende-se com este capítulo romper o manto de silêncio que ainda envolve 
as vidas das raparigas e mulheres com deficiência em Portugal, identificando 
processos e estruturas que produzem a sua marginalização e desvalorização 
social e cultural, na intersecção das dimensões de género e deficiência. Para tal 
iremos socorrer-nos da ferramenta analítica da interseccionalidade (Crenshaw, 
1990) que nos permite compreender estes processos enquanto relacionais, 
mutuamente constitutivos e estruturados por relações de poder, que importa 
conhecer para transformar. 
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Assim, este capítulo apresenta alguns dados quantitativos sobre as desigualdades 
vividas pelas raparigas e mulheres com deficiência em Portugal, por comparação 
com os homens com deficiência e as suas pares sem deficiência. Reconhecendo 
também que a realidade destas raparigas e mulheres é ela mesma diversa, 
o capítulo integra ainda uma dimensão qualitativa, que pretende visibilizar a 
sua experiência por intermédio da inclusão de alguns excertos de entrevistas 
realizadas com raparigas e mulheres com deficiência em Portugal1. 

No seu conjunto, estes dados permitem-nos analisar as relações de poder que 
estruturam os processos de representação e vivência da deficiência no feminino e 
de produção das desigualdades estruturais de que são alvo raparigas e mulheres 
com deficiência, fazendo simultaneamente emergir as estratégias de contestação 
e resistência que elas mobilizam, e através das quais reconstroem e reclamam a 
sua identidade e agência, enquanto pessoas com deficiência, enquanto mulheres 
e, simplesmente, enquanto pessoas.

Disparidades no acesso a apoios educativos e oportunidades 
económicas

Dados recolhidos pela Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 
(DGEEC, 2018a), relativos aos rapazes e raparigas com necessidades educativas 
especiais2 , que frequentavam em 2017 os ensinos pré-escolar, básico (1º, 2º e 3º 
ciclo) e secundário, revelam que, independentemente do tipo de estabelecimento 
de ensino considerado, eram mais numerosos os rapazes do que as raparigas 
identificadas como apresentando ‘necessidades educativas especiais’: 62% 
de rapazes para 38% de raparigas. Nas instituições de educação especial, esta 
diferença era ainda mais acentuada, com um rácio de 72% de alunos para 28% de 
alunas (DGEEC, 2018a). Mesmo considerando que nestas faixas etárias existem 
mais rapazes do que raparigas, tanto quando se considera a população geral, 
como quando se analisa a distribuição por sexo nestes anos de escolaridade, a 
assimetria encontrada entre os alunos e alunas com necessidades educativas 
especiais supera largamente estas tendências. Como explicá-la então?

1 Os excertos utilizados foram retirados de entrevistas realizadas no âmbito dos seguintes estudos: Dilemas 
da Diversidade: Interrogar a Deficiência, o Género e o Papel das Políticas Públicas em Portugal (Pinto, 2012) 
e Indicadores Sociais para a Monitorização dos Direitos da Deficiência (Projeto PTDC/IVC-SOC/4708/2012, 
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e coordenado pela primeira autora)

2  Necessidades Educativas Especiais era o termo utilizado pelo Ministério da Educação à data de produção 
destas estatísticas, pelo que mantivemos a mesma designação.
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De acordo com pesquisa recente, poderá contribuir para explicar esta diferença o 
subdiagnóstico de certos tipos de deficiência entre as raparigas, nomeadamente, 
no que diz respeito a algumas perturbações do espectro do autismo (PEA) e 
do Défice de Atenção com Hiperatividade (DAH). Assim, os rapazes tendem 
a encaixar-se mais facilmente no que tem sido, até agora, definido como 
padrão “típico” de comportamento do espectro do autismo, ao passo que nas 
raparigas, os comportamentos são menos estereotipados (Mandy et al., 2012; 
Van Wijngaarden-Cremers et al., 2014), e elas exibem uma maior motivação 
para interacções sociais (Head et al., 2014; Sedgewick et al., 2016) e para o 
desenvolvimento de estratégias de “camuflagem” de sintomas e mimetismo do 
comportamento de outras raparigas sem deficiência (Head et al., 2014). Mais 
ainda, se nestes rapazes é descrita uma maior propensão para a hiperactividade 
e comportamento desafiador, as raparigas com perturbações do espectro do 
autismo tendem a internalizar emoções, desenvolvendo sintomas de ansiedade, 
depressão e perturbações do comportamento alimentar que podem influir no 
seu rendimento escolar e bem-estar psicológico (Mandy et al., 2012; Solomon 
et al., 2012), mas que não são tão diretamente associados a “necessidades 
educativas especiais”. Um padrão semelhante foi encontrado em estudos focados 
em diferenças de género unicamente no diagnóstico de Perturbações de Défice 
de Atenção com Hiperatividade (Quinn & Madhoo, 2014). Estes dados revelam 
a importância de atender à natureza complexa da intersecção – e construção 
- do género e da deficiência na infância e juventude promovendo um visão 
mais inclusiva, de modo a assegurar que todas e todos beneficiam dos apoios 
necessários ao seu desenvolvimento.

Um outro domínio em que se tornam particularmente notórias as assimetrias 
entre homens e mulheres com e sem deficiência é o do trabalho e emprego. Com 
efeito, os dados do Inquérito Europeu às Condições de Vida e Rendimento (EU-
SILC, 2016) revelam que a taxa de atividade das mulheres sem deficiência em 
Portugal é consideravelmente inferior à das mulheres sem deficiência (-17,3 p.p.) 
e mais baixa do que a dos homens com deficiência (-2,3 p.p.), evidenciando assim 
a situação de múltipla desvantagem em que se encontram (ver figura 1).
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Figura 1: Taxa de atividade, emprego e desemprego por sexo e deficiência, 2016 
(20-64 anos; Portugal e UE-28; %)

Fonte: EU-SILC UDB 2016 (versão de março de 2018). Dados processados pela Academic 
Network of  European Disability Experts (ANED).
 
Por outro lado, se os dados relativos às taxas de emprego e desemprego (ver 
figura 1) mostram assimetrias elevadas entre as taxas de atividade, de emprego e 
de desemprego de pessoas com e sem deficiência em Portugal, estas desigualdades 
são particularmente penalizadoras para as mulheres com deficiência, que ocupam 
sistematicamente a posição mais desfavorável dos quatro grupos analisados. Este 
resultado evidencia bem os efeitos negativos da intersecção entre deficiência e 
género, somando às desigualdades que afetam o acesso ao emprego das pessoas 
com deficiência em geral, um fator adicional de discriminação, com base no 
género, reduzem-se substancialmente as oportunidades económicas das mulheres 
com deficiência.

É, aliás, de notar que, mesmo ao nível das medidas específicas de emprego e 
formação profissional para pessoas com deficiência, também designadas de 
medidas de reabilitação profissional, se constata uma maioria de beneficiários 
do sexo masculino (n=7775, ou seja, 56,4%, ver figura 5), sugerindo assim uma 
desvantagem que começa mesmo antes do acesso ao mercado de trabalho.
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 Fonte: IEFP (2018b). Relatório Mensal de Execução Física e Financeira (valores acumulados a 
31 de dezembro de 2017). – IEFP, IP - Direção de Serviços de Estudos, Planeamento e Controlo 
de Gestão. 

A estes fatores de discriminação estrutural podem ainda somar-se barreiras 
culturais, como as atitudes negativas por parte de responsáveis hierárquicos ou 
colegas. Margarida, de 41 anos, relata a situação de assédio moral que vivenciou 
num contexto de estágio profissional, em que a sua deficiência era utilizada pelo 
seu chefe como forma de pressão e de inferiorização: 

No estágio que eu fiz senti alguma coisa da parte do meu patrão, daí também 
eu vir-me embora. (…) Quando ele estava bem-disposto, eu fazia as coisas 
como ele queria e estava tudo certo. Quando ele vinha maldisposto, eu já 
era descompensada (…) já não era normal, já era maluca, já tinha que me ir 
tratar. (…) Ele tinha que descontar em alguém e então eu como era o elo mais 
fraco na empresa, tinha estas minhas limitações, então ele descontava um 
bocadinho em mim e infernizava-me um bocadinho a vida por isso. 

Figura 5: Beneficiários/as das Medidas de reabilitação profissional promovidas 
pelo IEFP, por sexo e tipo de medida (Portugal continental)
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Vulnerabilidades, exclusões e agência nas relações de intimidade

Tal como para as mulheres em geral, a falta de acesso a uma atividade produtiva 
e concomitante dependência económica pode ser utilizada como instrumento de 
chantagem, reforçando a vulnerabilidade das mulheres com deficiência a situações 
de abuso ou violência doméstica, como ilustra o testemunho de Fernanda, de 41 
anos:

O meu ex-marido também me tratava mal. (…) Como eu tinha limitações, 
eu tive de deixar de trabalhar (…) Como deixei de trabalhar passei a ser 
sustentada por ele e, então, a partir daí, eu tinha que fazer tudo o que ele 
queria. (…) Tudo o que ele estipulava pra mim eu tinha que fazer. E pronto 
isso limitou-me um bocado, se eu não tivesse deixado de trabalhar, se eu 
tivesse o meu dinheiro não me submetia a tudo o que ele queria, não é? (…) 
Eu não conseguia arranjar trabalho, dependia dele e isso deixava-me muito 
mal.”

É pois, frequentemente, nas relações de intimidade, conjugalidade e vida familiar 
que as raparigas e mulheres com deficiência experienciam a discriminação e a 
opressão. Manuela, de 62 anos, descreve a forma como foi silenciada e desinvestida 
do seu espaço e agência e relegada a uma invisibilidade forçada na esfera familiar:

A minha casa tem 4 quartos (…) O quarto do meu marido só tem coisas dele, 
era dele, está sozinho, eu só tenho a triste cama para dormir. (…) No quarto 
dele não tenho uma peça de roupa. (…) Porquê? Porque ele tem um guarda-
vestidos com roupa dele, tem a cómoda com a roupita dele (…) cada um tem 
o seu quarto. (…) Sinto-me triste porque numa casa tão grande e eu não 
tenho… Aí sinto-me triste e afastada!

Uma outra dimensão de profunda despersonalização que atinge particularmente 
as raparigas e mulheres com deficiência, prende-se com a negação da sua 
sexualidade e associação da deficiência a um corpo e a uma feminilidade imperfeita 
(Traustadóttir, 1990; Kallianes & Rubenfeld, 1997; O’Toole, 2002; Pinto, 2012; 
2016). Isto mesmo é ilustrado por Maria, de 43 anos, que aborda deste modo a 
perda de intimidade conjugal que enfrentou na sequência da aquisição da sua 
deficiência: 

Eu desde que tive o acidente (…) acho que para mim, como pessoa, como 
mulher, era importante eu sentir que não era discriminada… bem, o meu 
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marido é muito meu amigo, portanto, o facto de ele não ter relações sexuais 
comigo, não quer dizer que ele me ame menos. Eu acho que ele ficou também 
muito traumatizado com isso, com o facto de me ter acontecido o acidente, mas 
há catorze anos que ele não me toca… os anos desde que eu tive o acidente.

Mas perante tais discursos, comportamentos e atitudes que promovem a sua 
invisibilização e “des-cidadania” (Devlin e Pothier, 2006), as raparigas e mulheres 
com deficiência não são apenas vítimas – nos discursos partilhados, elas emergem 
também como sujeitos ativos, capazes de desenvolver estratégias de resistência, 
por intermédio das quais constroem e reconstroem o seu próprio sentido do que 
é ser mulher. É assim que Leonor explica a sua decisão de engravidar e ter um 
filho:

Eu queria mostrar a toda a gente que o meu marido é um homem normal, e que 
temos uma vida sexual como quaisquer outras pessoas. Talvez nós tenhamos 
uma sexualidade diferente. Ele sabe que não tenho nenhuma sensibilidade na 
minha perna; talvez tenha mais sensibilidade no pescoço ou na orelha, ou em 
qualquer outra parte do meu corpo. Se calhar fazemos mais vezes amor do 
que o ato sexual puro. Mas (engravidar) também foi para ensinar as pessoas! 

Leonor quis desestabilizar ideologias dominantes, exibindo a “prova” da sua 
competência sexual e reprodutiva (e a do seu parceiro) – o seu filho. O que 
poderia parecer apenas uma reiteração da maternidade tradicional – alcançar um 
estado de respeitabilidade social através da maternidade – surge, assim, pelas 
suas próprias palavras e atos, radicalmente transformado. Desta forma, Leonor 
revela uma noção politizada da maternidade, fazendo das suas experiências 
pessoais e da decisão de ter um filho, uma afirmação política mais vasta, que 
subverte as ideologias patriarcais e as representações negativas dominantes 
sobre a deficiência e as mulheres com deficiência (Pinto, 2012, pp. 233-234).



112 | As Vozes que se Entrecruzam

Conclusão

Neste capítulo, recorremos à ferramenta analítica da interseccionalidade para 
analisar os processos e estruturas que geram desigualdades e produzem a 
discriminação e a marginalização das raparigas e mulheres com deficiência na 
sociedade portuguesa contemporânea, na intersecção dos eixos do género e da 
deficiência. Adotando uma perspetiva sistémica, que toma o género e a deficiência 
como dimensões relacionais, mutuamente constituídas e socialmente construídas 
através de processos e relações de poder, simultaneamente culturais e simbólicos, 
contextuais e estruturais (Crenshaw, 1990), mostrámos algumas desigualdades, 
exclusões e opressões que afetam estas mulheres no seu quotidiano, nas esferas 
da educação, do trabalho e emprego, da vida familiar e das relações de intimidade. 

Mas se os relatos recolhidos revelam a desvalorização a que tantas vezes são 
sujeitas, eles denotam também a capacidade de autodeterminação e de exercício 
de cidadania das raparigas e mulheres com deficiência.

As raparigas e mulheres com deficiência têm sido negligenciadas na legislação 
e nas políticas públicas, e esta invisibilidade tem contribuído para perpetuar as 
formas múltiplas e interseccionais  de discriminação a que muitas são sujeitas. A 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência reconhece no artigo 
6º esta particular vulnerabilidade e o Comité sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência elaborou, em 2016, um Comentário Geral sobre esta temática que 
esclarece de forma detalhada as obrigações dos Estados no respeito, promoção e 
proteção dos direitos humanos das raparigas e mulheres com deficiência.

Mas uma efetiva implementação destes direitos requer a mobilização de todas 
e todos nós. A Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação 
2018-2030 integra a interseccionalidade como uma linha transversal, fazendo 
uma referência explícita à situação das raparigas e mulheres com deficiência. 
Importará agora que a sociedade civil, empenhada na luta contra todas as formas 
de discriminação, responda a este desafio, multiplicando iniciativas que integrem 
as necessidade e perspetivas das raparigas e mulheres com deficiência, para a 
construção de uma cidadania plena e mais inclusiva.
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