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O vídeo de fundamentalistas religiosos na 

porta de um hospital chamando uma menina 

de 10 anos de assassina circulou por todo o 

país e causou uma série de comoções. 

Porém, o vídeo que devemos escolher real-

mente dar a nossa atenção é aquele do 

Fórum de Mulheres de Pernambuco que 

demonstra, na prática, a sororidade e a 

resistência feminista.   

Enquanto muitas pessoas (inclusive, de es-

querda) insistem em culpar o feminismo pela 

eleição de Bolsonaro e ascensão da extrema 

direita no Brasil, nós seguimos lutando e 

mostrando a nossa importância. Devemos 

sempre relembrar que o caminho para a 

vitória não é e nunca será recuar. Aquele que 

sempre cede nunca ganha e já deu para per-

ceber que os maiores levantes populares nos 

últimos anos foram de movimentos ditos 

“identitários” de feministas e antirracistas. Ou 

seja, a nossa bandeira deve estar explícita, 

não maquiada. 

Infelizmente nos vemos tendo de defender o 

que parece e deveria ser óbvio para todos. 

Uma criança que, dos 6 aos 10 anos de 

idade, foi violentamente roubada de sua 

infância e de sua ingenuidade ainda preci-

sou ser chamada de assassina. Antes de 

falarmos um pouco sobre estes indivíduos, 

eis o óbvio: o estupro de um familiar, pessoa 

que deveria ser sinônimo de proteção e acol-

himento, ocasionou uma gravidez em uma 

criança de 10 anos que nunca desejou e 

nem poderia desejar esse resultado. Manter 

essa gravidez apenas geraria mais dor e sof-

rimento em uma criança que não é e nem 

nunca deveria ser uma mãe! O sentimento 

de humanidade deveria acolher essa dor, 

essa confusão e caos e buscar meios de ex-

tingui-los, não os estender. 

O aborto ao qual esse menina recorreu é 

devidamente legal, previsto no nosso Código 

Penal de 1940 (sim, há 80 anos) em seu 

artigo 128: “Não se pune o aborto praticado 

por médico: II - se a gravidez resulta de estu-

pro e o aborto é precedido de consentimento 

da gestante ou, quando incapaz, de seu rep-

resentante legal.” 

É importante trazermos a letra da lei para 

que as coisas não fiquem abstratas, é lei. 

Nenhum direito fundamental é absoluto, 

nenhum! Sabemos que o seu direito à liber-

dade de ir e vir pode ser restringido caso 

você cometa um crime, já que irá para a 

prisão. O próprio direito à vida não é absolu-

to, já que no caso de legítima defesa não há 

crime no assassinato de uma pessoa. Assim 

é com todos os outros direitos fundamentais 

e assim é aqui. 

Só que, e agora vamos ao ponto crucial, 

nada disso importa. Pois é. Demonstrei para 

você como legalmente e humanamente a 

defesa do sofrimento dessa criança não faz 

sentido algum, mas ainda assim ela se torna 

genial na estratégia política. Isso porque, a 

Criança
não é mãe
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partir da pressão de fundamentalistas religio-

sos, os médicos que realizam estes abortos 

se sentirão cada vez mais pressionados a 

não fazê-los. Muitos já se recusam por ob-

jeção de consciência e outros por medo de 

retaliação, tanto verbal, quanto até física 

mesmo. 

É necessário um olhar mais sistêmico da 

coisa toda. Não são os indivíduos, não é 

cada uma daquelas pessoas que estavam 

na porta do hospital. É o mandante. A quem 

interessa que os corpos de meninas e mu-

lheres (lembrando que os médicos estão se 

sentindo coibidos de realizar abortos 

LEGAIS - em caso de perigo, estupro e 

anencefalia - não apenas em casos como 

esse) sejam violentados e controlados? 

Pense para além da ideologia religiosa. 

Inclusive, até mesmo a raiva que feministas e 

grupos marginalizados venham a sentir pela 

Igreja pode ser usada como estratégia pela 

extrema direita.  

A jogada é simples. Dá-lhe pressão e tumulto 

e mesmo que eles “percam” uma batalha (a 

menina conseguiu realizar o aborto legal), 

eles vencem a guerra (causar clima de polar-

idade, pressão sobre médicos, maior senti-

mento de ódio às feministas e à esquerda, 

uso da religião como ferramenta e mais coisa 

que nem imaginamos). 

Como se não bastasse todos esses aconteci-

mentos, pouco tempo depois fora publicada 

a Portaria 2.282/2020 que cria alguns ob-

stáculos para a realização desse aborto 

legal. Dentre eles, a exigência de que o 

profissional de saúde faça notificação 

obrigatória à autoridade policial dos casos 

em que houver indícios ou confirmação de 

estupro, o que não era exigido anterior-

mente. Tal determinação transforma um am-

biente de refúgio e cuidado à mulher em 

mais um ambiente de inquisição e violência, 

além de quebrar o sigilo médico, muito im-

portante nesses casos. Recentemente, 

houve mais uma modificação pela Portaria 

2.561/2020, em que outra obrigação da por-

taria anterior fora retirada (informar à gestan-

te sobre a possibilidade de visualizar o feto 

ou embrião por meio de ultrassonografia). 

Entretanto, para além dos conhecimentos 

dessas mudanças burocráticas, o que quero 

priorizar nesse momento é o alerta à movi-

mentação política. Não tratemos esse contra 

movimento como burro, mal caráter ou 

retrógado, e não joguemos a culpa de tudo 

em grupos religiosos e pessoas específicas. 

Nosso olhar deve ser mais amplo. 
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Enquanto querem transformar uma criança 

em mãe, precisam manter as mães em casa 

para que não sejam nada mais que isso. 

Com a pandemia e o isolamento social, a 

falta de aulas presenciais dificultou ainda 

mais a situação de mulheres que já realiza-

vam duplas ou triplas jornadas. 

Como bem sabemos, são as mulheres as 

grandes responsabilizadas pelo cuidado aos 

filhos e às tarefas domésticas e quando 

essas mulheres possuem trabalhos produti-

vos (fora de casa, ou aqueles remunerados, 

informalmente falando), como fazer para 

conciliar todas essas obrigações?  

Infelizmente, estamos chegando a um 

número gritante de pessoas desempregadas 

no país, de 13,3% da população. Claro, sem 

contar com tantas pessoas em trabalhos pre-

carizados ou informais e trabalhadores 

autônomos, que certamente estão sendo 

prejudicados na pandemia. 

Segundo o IBGE, essa taxa é maior para as 

mulheres, 16,2%, enquanto registra 11,7% 

entre os homens. Quando racializamos os 

dados, vemos que 15,4% de pretos e pardos 

estão desempregados, enquanto brancos 

registram a taxa de 11,5% desempregados. 

Mais indicações de como as mulheres pretas 

Mãe não é
apenas mãe

Há indícios de que Damares tenha articulado 

toda essa movimentação, utilizando-se de 

Sara Giromini, a quem, inclusive, já chamou 

de “filha”, junto de outros servidores e 

apoiadores. Já passou da hora da esquerda 

parar de enxergar Damares como uma mera 

“cortina de fumaça” e perceber como a arti-

culação das emoções do conservadorismo e 

do medo aos movimentos sociais é toda a 

base do bolsonarismo, e que Damares é a 

jogadora perfeita dessas ferramentas. 

A construção de um conhecimento verdadei-

ramente popular é urgente e imprescindível 

para qualquer avanço. O movimento social 

precisa ouvir e integrar a população. 

Só assim esse tipo de estratégia política não 

terá solo fértil para crescer. Se tentarem fazer 

pressão para que médicos nãos realizem 

abortos legais, os médicos, as mulheres vio-

lentadas e toda a sua rede de apoio estará 

fortificada para lutar de volta. Se houver a 

vitimização de mulheres violentadas, elas 

terão a confiança e a proteção da sociedade 

a sua volta. Se tentarem eleger pessoas que 

desejam retroceder todos os direitos adquiri-

dos saberemos que estes foram conquista-

dos com muito sangue e suor e estaremos 

dispostas a fazer de tudo para mantê-los. 

Precisamos
ser um,

precisamos
ter uma

voz uní�ona.
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se viu prejudicada. A política de rua, aquela 

feita de cara a cara, foi reduzida, mas ainda 

ocorre. Entretanto, para aquelas que pos-

suem crianças e idosos em seus cuidados 

em casa, enfrentar essa missão significa 

deixa-los sem cuidados ou encontrar meios 

de resguardá-los, o que muitas vezes não é 

possível. Ou ainda, significa correr o risco de 

trazer o vírus para casa, o que muitas prefe-

rirão não fazer. Ademais, como vimos, mais 

mulheres estão desempregadas, trazendo à 

tona mais uma dificuldade recorrente em 

candidaturas femininas: financiamento.  

A teórica feminista Flávia Biroli, em matéria 

do Huffpost, indicou que “A gente está falan-

do de mulheres que têm ainda menores 

chances do que outras para terem uma can-

didatura efetiva. Para as mulheres negras, as 

mulheres mais pobres, a situação com a pan-

demia se complicou ainda mais e tudo que a 

gente tem de dado de políticas adotadas 

indica que as desigualdades pré-existentes 

vão se aprofundar com o coronavírus. Uma 

delas é de gênero e a outra é racial”. 

Como movimento feminista, devemos exigir e 

bradar por uma política que realmente 

atenda sua população. De que forma po-

demos crer que vivemos em uma democra-

cia, quando os obstáculos para a partici-

pação social são maiores do que os aces-

sos?  

Nesse sentido, a conquista que o movimento 

negro ganhou se torna ainda mais gratifican-

te. O partido PSOL e a ONG Educafro en-

traram com ação no Poder Judiciário que 

culminou na decisão do STF por determinar 
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são as mais afetadas por toda essa política 

de desamparo. Profissionais de cuidado e da 

área da saúde estão entre os mais prejudica-

dos na pandemia e, adivinha quem se en-

contra na linha de frente nesse campo? 

Trazer essa informação apenas comprova 

tudo aquilo que já afirmamos. O sexismo e o 

racismo andam de mãos dadas e são um 

grande suporte para o capitalismo. Rele-

ga-se o trabalho doméstico e o trabalho des-

valorizado à mão de obra de maioria femini-

na e negra.  

Estamos em um período de retrocesso 

gigante de todos pequenos avanços que 

gerações passadas lutaram para conseguir. 

Temos de reafirmar repetidamente e de 

forma cada vez mais categórica que a 

divisão do trabalho doméstico entre homens 

e mulheres é urgente. Sabemos que são elas 

as mais afetadas pois são elas que carregam 

nas costas os trabalhos necessários para o 

bom funcionamento da sociedade.  

Se a casa e os ambientes de trabalho não 

forem higienizados por esposas e faxineiras, 

todas as atividades nesses locais ficam pre-

judicados. Se enfermeiras e secretárias de 

hospitais não executarem bem o seu ofício, 

médicos chefes de conselhos não poderão 

ganhar todo o crédito por salvarem vidas. Se 

trabalhadoras domésticas e babás não 

cuidarem de lares e crianças da classe 

média, essas pessoas não exerceriam seus 

trabalhos formais com tanta facilidade.  

Dentro desse contexto até mesmo a candi-

datura de mulheres nas eleições municipais 





Todo o contexto de pandemia e desemprego 

que afeta majoritariamente a população femi-

nina e negra, aliada à história de exploração 

desses povos faz com que essa seja uma 

grande conquista. O gosto é agridoce. 

Comemoramos por avançar, mas respiramos 

fundo por algo tão básico ser considerado 

um avanço.  

A representatividade dessas pessoas ainda 

se mostra crucial e batalhar nas trincheiras 

da política institucional é uma maneira de se-

guirmos, aliados à movimentação social, que 

não deve nunca cessar. Após os levantes do 

Black Lives Matter, muitas iniciativas de repa-

ração dessa desigualdade e discriminação 

se apresentaram como soluções. O resultado 

é positivo, mas não é suficiente. A maior van-

tagem que tiramos dessa movimentação é 

perceber que: o que realmente revoluciona é 

o povo. Ir às ruas e demandar que nossas 

vozes sejam ouvidas vale mais do que usar 

uma urna eletrônica de dois em dois anos.

que os partidos políticos garantam o mesmo 

tempo de televisão para as candidaturas de 

pessoas negras, bem como os mesmos 

recursos de fundo partidário que os candida-

tos brancos. 

A deputada federal Benedita da Silva 

prestou a consulta na ação e declara que “É 

uma dívida que se tem com o povo negro. O 

que estamos pedindo não é absolutamente 

nada que possa mexer no jogo do tabuleiro, 

apenas que haja uma divisão igualitária no 

sentido de que as nossas campanhas sejam 

iguais. Já que nós conseguimos 30% para as 

mulheres, que também tenhamos condições 

de dar para as mulheres negras desses 30% 

que estão colocados. Não estamos pedindo 

nem mais nem menos porque é uma maneira 

da gente estimular e incentivar a candidatura 

negra". 
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