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Construção da identidade em mulheres adolescentes e jovens periféricas: uma revisão

literária

Resumo: O presente trabalho consiste em uma revisão de literatura acerca da construção da

identidade feminina em mulheres adolescentes e jovens de periferia, com os objetivos

específicos de analisar questões de gênero, características do período da adolescência e

juventude, o lugar em que residem e as condições sociais que são submetidas como elementos

formadores da identidade dessas mulheres. A pesquisa foi realizada por meio das plataformas

digitais Scielo, Lilacs e Google acadêmico buscando artigos que tratam do tema dialogando

com os elementos supracitados. A análise de conteúdo dos estudos se aproxima da análise

crítica comparativa, sucedida pela leitura dos textos escolhidos procurando identificar cada

segmento de dados e comparar com os construtos e conceitos utilizados pelas categorias de

análise construídas, tais como identidade, juventude, gênero e periferia. Os resultados

mostraram que as jovens periféricas constroem sua identidade mediante os papéis tradicionais

de gênero tais como ser esposa, dona de casa e mãe, vivenciados juntamente com

determinantes da fase da adolescência e juventude e das condições materiais dispostas pelo

território que residem. A adolescente/jovem de periferia se diferencia das que residem em

outros espaços uma vez submetidas a segregação sócio-espacial proveniente do sistema

capitalista que estrutura as desigualdades sociais.

Palavras-chave: Gênero; Identidade; Periferia; Adolescência e juventude; Condição social

Construction of identity in adolescent and young peripheral women: a literary review

Abstract: The present work consists of a literature review about the construction of female

identity in adolescent and young women from periphery, with the specific objectives of

investigation about gender issues, characteristics of the period of adolescence and youth, the

place where they live and the social conditions that they are submitted as elements that form

the identity of these women. The research was carried out through the digital platforms

Scielo, Lilacs and Google academic, looking for articles that deal with the theme in dialogue

with the elements mentioned above. The content analysis of the studies comes close to the

critical comparative analysis, followed by the reading of the chosen texts seeking to identify

each segment of data and to compare with the constructs and concepts used by the constructed



analysis categories such as identity, youth, gender and periphery. The results showed that the

peripheral young women build their identity through traditional gender roles such as being a

wife, housewife and mother, experienced together with determinants of the adolescence and

youth phase and the material conditions disposed by the territory they reside in. The

adolescent/youth from the periphery differs from those who live in other spaces once

subjected to socio-spatial segregation from the capitalist system that structures social

inequalities.

Keywords: Gender; Identity; Periphery; Adolescence and youth; Social condition

Construcción de la identidad en mujeres adolescentes y jóvenes periféricas: una revisión

literaria

Resumen: El presente trabajo consiste en una revisión de la literatura sobre la construcción de

la identidad femenina en adolescentes y mujeres jóvenes de la periferia, con los objetivos

específicos de analizar la temática de género, las características del período de la adolescencia

y juventud, el lugar donde viven y las condiciones sociales en que viven como elementos que

configuran la identidad de estas mujeres. La investigación se realizó a través de las

plataformas digitales Scielo, Lilacs y Google Académico, buscando artículos que aborden el

tema en diálogo con los elementos antes mencionados. El análisis de contenido de los

estudios se acerca al análisis comparativo crítico, seguido de la lectura de los textos elegidos

buscando identificar cada segmento de datos y comparar con los constructos y conceptos

utilizados por las categorías de análisis construidas como identidad, juventud, género y

periferia. Los resultados mostraron que las jóvenes periféricas construyen su identidad a

través de roles de género tradicionales como ser esposa, ama de casa y madre, vividos junto

con determinantes de la etapa de adolescencia y juventud y las condiciones materiales que

dispone el territorio en el que residen. La adolescente / joven de la periferia se diferencia de

quien vive en otros espacios de modo tal que están sujetos a la segregación socioespacial del

sistema capitalista que estructura las desigualdades sociales.

Palabras clave: Género; Identidad; Periferia; Adolescencia y juventud; Condición social
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Para as mulheres é destinado o engajamento com as tarefas domésticas, cuidado com

os filhos e o mantimento do lar fruto de uma socialização baseado no patriarcado, um sistema

de relações de gênero que estrutura a sociedade colocando as mulheres em posição de

subordinação aos homens por meio da separação entre os espaços público e privado (Fochi &

Zirbel, 2020). O mundo do trabalho, da política, dos bens e serviços é atribuído aos homens

conferindo uma relação de poder sob as mulheres uma vez que, para estas, tais recursos são

negados devido ao seu papel social (Vaitsman, 1994).

Com o advento do feminismo, as mulheres têm cada vez mais conquistado espaço no

mundo público. Entretanto, essa realidade ainda se faz bastante desigual, pois, mesmo com as

mudanças históricas e sociais promovidas por meio de lutas feministas e novas configurações

sociais, o sistema patriarcal continua a ser um dos elementos que estrutura a sociedade

aumentando suas responsabilidades uma vez que não deixaram de exercer as funções no

âmbito privado (Azeredo, 2010). Dessa forma, elas encontram dificuldades na construção de

sua autonomia e busca pela igualdade (Vaitsman, 1994). Sofrem no acesso à educação,

trabalho, saúde, representatividade política, lazer, entre outros direitos, sendo violentadas

tanto simbolicamente quanto materialmente.

Essa desigualdade é refletida, por exemplo, no mercado de trabalho. Um dos motivos

da inserção em empregos precários advém da evasão escolar que afeta as mulheres em 29% a

mais que os homens (Madeiro, 2019). Mesmo quando conseguem concluir os estudos e

ocupar os espaços formais de trabalhos ganham 23,5% a menos que eles (Gandra, 2018).

O patriarcado também legitima as violências físicas contra as mulheres. Entre os anos

de 2016 e 2018, mais de três mil mulheres foram mortas, vítimas de feminicídio, no Brasil

(Noberto, 2020). A morte é consequência das diversas violências que ocorrem tanto no meio

privado quanto no público: a cada dois minutos uma mulher é vítima de violência doméstica

(Aguiar, 2019); e a cada onze, ocorre um estupro no país (Calvi, 2019). Segundo dados do 13ª

http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/13-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/
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Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, 53,8% das vítimas de estupro são crianças

e adolescentes e 50,9% negras (Costa, 2019).

Quando relacionada com a raça e classe, as opressões pesam ainda mais. Segundo

Saffioti (1987), a base que estrutura e hierarquiza a sociedade está na dialética entre

capitalismo, patriarcado e racismo. Estes últimos encontram no primeiro os meios necessários

para exploração e dominação. Portanto, a mulher negra e pobre é uma das que mais sofre com

as desigualdades sociais, sendo objeto de uma discriminação tripla que as coloca no lugar

mais baixo de opressão (Gonzalez, 1982). Quase 60% das vítimas de violência doméstica são

negras, o homicídio entre elas aumentou em 22% enquanto que caiu em 7,4% para as brancas,

assim como o salário recebido é significativamente mais baixo que os dos homens e mulheres

brancas (Carasco & Cortês, 2018). Deste modo, ser mulher negra difere de ser uma mulher

branca, visto que na relação entre as duas a primeira pode acabar por oprimir a segunda

baseado numa hierarquia de raça.

A maioria da população negra e de baixa renda reside em lugares afastados dos centros

das cidades, as chamadas periferias. Nelas, ex-escravos forjaram moradas tanto por não ter

acesso a uma política habitacional após a abolição da escravidão como para fugir de conflitos

com os brancos (Gonçalves & Nascimento, 2011). A classe trabalhadora, vindo tanto do

exterior quanto das áreas rurais, também foi empurrada para as margens dos centros urbanos

com a justificativa, no século XIX, de que os problemas das epidemias estavam neles e, no

século XX, como forma de separar as classes sociais, uma vez que os centros urbanos se

tornaram palco da modernização capitalista, logo, alvo de desejo da classe burguesa em

ascensão (Nunes, 2018). Sob uma ideologia higienista, negros e pobres passaram a ocupar os

lugares inóspitos da cidade que não possuíam serviços básicos para uma moradia digna, como

saneamento e iluminação.

http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/13-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/
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No Brasil, mais de treze milhões de pessoas moram nesses lugares e são alvo das

ausências de políticas públicas por parte do Estado (Boehm, 2020). A maioria das famílias são

chefiadas por mulheres que se submetem a densas jornadas de trabalho para mantimento do

lar mediante a falta de uma infraestrutura adequada e as desigualdades de gênero e classe.

Para as integrantes do movimento “Nós, mulheres de periferia”, as mulheres  periféricas

sofrem em dobro com as estruturas de poder da sociedade sendo elas a pobreza, a violência do

Estado por meio da polícia e guerra às drogas que matam seus filhos e encarceram seus

maridos, bem como com abusos sexuais sofridos por longas horas dentro dos transportes

públicos devido ao afastamento dos centros, a falta de lazer, o difícil acesso à saúde pública,

entre outras (Pellanda, 2014).

O laboratório Énois Inteligência Jovem junto aos institutos Vladimir Herzog e Patrícia

Galvão realizou uma pesquisa com mulheres de 14 a 24 anos das classes baixas e descobriu

que 77% afirmaram que o machismo afeta seu desenvolvimento, 74% receberam tratamento

diferenciado em sua criação por serem mulheres e 90% deixaram de usar determinadas roupas

bem como de frequentar espaços públicos por medo da violência (Nogueira, 2015). Esse

recorte possibilita mostrar que as jovens brasileiras são, muitas vezes, impedidas de viver a

juventude em sua plenitude devido ao machismo enraizado na sociedade. Elas lidam com uma

maior taxa de evasão escolar e rendimento menor na escola em comparação aos homens,

assim como com o subemprego e rendas baixas, em virtude do cumprimento com as tarefas

domésticas, cuidado com os filhos e irmãos (Castro & Abramovay, 2018). As jovens da

periferia sofrem também com o racismo, pobreza e a dificuldade de acesso à cidade,

diferenciando-se das jovens que residem nos outros espaços. Perante tal realidade surge o

questionamento: como as jovens periféricas constroem-se enquanto mulheres mediante uma

sociedade que as exclui e oprime?
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Portanto, o presente trabalho tem como objetivo geral compreender a partir da revisão

de literatura a construção da identidade feminina para mulheres adolescentes e jovens de

periferia, apresentando como objetivos específicos: identificar como o lugar em que reside

interfere no processo de construção da sua identidade; identificar características relacionadas

ao período da adolescência e juventude na construção da identidade feminina; descrever como

a condição social das mulheres adolescentes e jovens da periferia influência na construção de

si; analisar questões de gênero que compõem o processo de construção do ser mulher

adolescente e jovem de periferia.

Para dar conta desses objetivos fez-se uma revisão de literatura identificando estudos

que analisem a realidade das adolescentes e jovens periféricas e que possam colaborar na

construção de políticas públicas que atendam às suas demandas, minimizando situações de

opressão e violências e promovendo para a igualdade de gênero. Aproximar a realidade da

periferia junto às universidade, contribui para a construção de conhecimentos que abarque

esse perfil de mulheres e com a Psicologia que tradicionalmente tem-se voltado a atender

somente às necessidades da burguesia colaborando muitas das vezes para o mantimento da

desigualdade social. Ao sistematizar a realidade dessas mulheres por meio do que está

disposto na literatura acadêmica, pode-se capacitar profissionais da Psicologia comprometidos

com a mudança social, ao  levar em consideração as particularidades do conte que estão

inseridas, contribuindo para a construção de uma sociedade justa e igualitária, como versa o

Código de Ética Profissional do Psicólogo.

O que é, então, identidade? Ao discutir sobre, as primeiras reflexões que surgem são

aquelas relacionadas a quem somos: gostos, preferências, jeitos de se expressar, sentimentos,

dentre outros que abarcam tanto questões comportamentais quanto subjetivas de cada ser

humano. Mas como ela ocorre? Já nascemos predispostos a uma determinada identidade ou

adquirimos? Ela é dada ou construída?
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Esse constructo tão importante para a compreensão do humano tem sido estudado por

vários campos do conhecimento, como a antropologia, sociologia, e psicologia, e

particularmente a Psicologia Social. Esta última tem como objeto de estudo a relação

indivíduo-sociedade, abarcando teóricos que vão construir suas teorias de acordo com o

pensamento científico vigente da época. Segundo Laurenti e Barros (2000), inicialmente a

identidade era entendida enquanto personalidade, baseada numa perspectiva individual de ser

humano na qual se sobressaem aspectos biológicos, servindo como forma de categorizar os

indivíduos ao negar a influência de sua história de vida e de fatores externos na construção de

si. Como forma de superar essa visão naturalizante, as autoras apontam que o termo começa a

ser estudado entre os psicólogos sociais para trazer a compreensão do humano enquanto

sujeito dentro de uma história, mas não havia uma dialeticidade entre ele e seu contexto,

focando ora em seu aspecto individual ora social.

É com a chamada “crise da psicologia social” entre os anos setenta e oitenta que

emergem no cenário brasileiro e latinoamericano a necessidade de se fazer uma alteração

epistemológica dos constructos outrora contraditórios, associando teoria e prática (Pedro,

2005). Surge, portanto, a urgência de se construir uma Psicologia Social Crítica como forma

de compreender a relação do indivíduo com seu contexto social levantando indicadores que

colaboram para a manutenção da estrutura opressora da sociedade e buscando possíveis

formas de superá-los (Miranda, 2014). Para Lane (2001), somente com os pressupostos do

materialismo histórico-dialético tal caminho é possível uma vez que ele considera a realidade

do indivíduo e sua relação com o meio dentro de uma determinada história.

A Psicologia sócio-histórica, baseada no materialismo histórico-dialético, enxerga o

indivíduo como parte de uma totalidade (Lane, 2001). Esta refere-se a situação social e

histórica pela qual ele está inserido e que servirá de base para a construção de si enquanto

sujeito. Tal construção se dá em contato com o mundo, pelas relações sociais que vão ser
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vividas e subjetivadas por ele, em um processo interativo e dialético entre o indivíduo e a

sociedade. A subjetividade, portanto, é elemento essencial para a constituição do sujeito e

consequentemente da sociedade pois ao se apropriar da realidade social o permite adicionar

características suas tornando-o único e singular, formando um novo sentido que será

devolvido e compartilhado com os outros integrando-lhe, assim, ao gênero humano (Silva,

2009). A objetividade, reflexo da realidade concreta e material, interage com a subjetividade,

elemento intrapessoal do humano, no sentido de que ao mesmo tempo em que atua sob a

realidade social o sujeito é também atuado por ela. Logo, a identidade do humano será

construída de acordo com esse movimento, acompanhando as mudanças inerentes a sociedade

e sendo mediada pela relação com o outro que representa as pessoas significativas de sua vida

e as instituições sociais que irão dar sentido à realidade social (Mattos, Castanho & Ferreira,

2003).

O estudo da identidade conforme os postulados do materialismo histórico-dialético

advém da  tese de doutorado do Prof. Antônio Ciampa (Pedro, 2005). Segundo este autor,

Cada indivíduo encarna as relações sociais, configurando uma identidade pessoal.

Uma história de vida. Um projeto de vida. Uma vida-que-nem-sempre-é-vivida, no

emaranhado das relações sociais. Uma identidade concretiza uma política, dá corpo a

um ideologia. No seu conjunto, as identidades constituem a sociedade, ao mesmo

tempo em que são constituídas, cada uma por ela. A questão da identidade assim deve

ser vista não como uma questão apenas científica, nem meramente acadêmica: é

sobretudo uma questão social, uma questão política. (Ciampa, 1993, pp.127).

Ciampa (1993) traz o cunho mutável da identidade, colocando o humano em constante

atividade em sua construção, sendo produto e produtor dela. Essa mutabilidade confere um

caráter de metamorfose a identidade, ou seja, um conteúdo transformador e contraditório

resultado do processo de interação do homem com o meio cuja relação confere novos sentidos
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a seu projeto de vida. O sujeito passa agora a ser visto como um ser ativo que se modifica de

acordo com a base material disposta e na relação com o outro em oposição a concepção

passiva e fechada de ser humano defendida pelos psicólogos anteriores.

O autor divide a construção da identidade em três momentos cujos processos se dão

através de uma pressuposição, posição e reposição. No primeiro momento, ela é atribuída pelo

outro para o sujeito em uma pressuposição do que ele deve ser e fazer a partir do significado

disposto socialmente e compartilhado sobre os papéis que devem ser desempenhados. Esses

papéis são resultado da atividade humana historicamente construída e padronizada que será

interiorizada pelo indivíduo mediante a uma ordem coletiva com o objetivo de situá-lo

socialmente (Ciampa, 1993). Conferindo funções aos sujeitos por meio dos papéis, a

identidade pressuposta contribui para o mantimento da estrutura social (Lane, 1981). No

segundo momento, o indivíduo diante de tais expectativas incorpora a identidade pressuposta

dando um novo significado a ela na medida em que entra em contato com sua subjetividade,

assumindo uma posição e configurando uma identidade pessoal. O terceiro e último momento

acontece quando ele passa a ser representante dessa nova identidade que, em contato com as

mudanças constantes da realidade social, necessita ser reafirmada e portanto re-posta

(Ciampa, 1993). Para Mattos et al (2003), essa reposição é importante para o sujeito afirma-se

enquanto detentor de sua identidade adquirida e assim poder construir seu projeto de vida.

Segundo Ciampa (1993), a construção da identidade é concretizada quando o

indivíduo incorpora subjetivamente os papéis sociais designados, tornando-se um

personagem. É por meio desses que irá objetivar-se enquanto sujeito podendo agir no mundo.

Aparentemente a identidade é percebida como estática, visto a representação do personagem

pelo sujeito, mas não o é. Uma vez em interação com o meio social, que está em constante

transformação dado a dialética objetividade-subjetividade, a identidade também sofre
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mudanças dado que os papéis sociais podem se alterar mediante as circunstâncias históricas e

sociais (Silva, 2009).

O processo de metamorfose é essencial para a elevação da condição de sujeito do

indivíduo uma vez que ocorre na negação da identidade pressuposta e na construção de uma

identidade pessoal e consequentemente de um projeto de vida seu, sendo autor de sua própria

história (Miranda, 2014). Como defendido por Ciampa (1993), a identidade responde e

sustenta uma política e ideologia importantes para o mantimento da ordem social seguindo,

assim, uma norma imposta socialmente. Esta corresponde ao sistema capitalista que,

caracterizado pela divisão de classes e distribuição desigual dos recursos materiais e humanos,

dificulta a efetivação da metamorfose ao obstruir o caminho para liberdade e autonomia dos

sujeitos (Ciampa, 1987).  Logo, as bases materiais determinam o processo de construção da

identidade, impondo limites nas possibilidades de criação de projetos de vida

Entendida enquanto um fenômeno grupal e individual, para fins desse estudo usar-se-à

Ciampa, uma vez que seus postulados servem de apoio para a articulação com o gênero

(aquisição de papéis sociais), adolescência e juventude (questão geracional, grupal), e

periferia (base material).

Alguns dos papéis sociais que compõem a identidade pressuposta são dados baseado

na sua diferença sexual anatômica que irá encaixá-lo em macho ou fêmea, pertencente ao sexo

masculino ou feminino. É por meio do gênero que tais premissas são lidas e significadas

cultural e socialmente ao dividi-los entre homem (macho) ou mulher (fêmea) servindo como

forma de delimitar as funções que cada um deverá desempenhar (Butler, 1986). Mas essas

funções bem como a concepção de homem/mulher são fatos naturais ou construídos?

Ao longo da história a concepção de mulher era inteiramente ligada ao biológico e

religioso ao naturalizar suas funções de mãe e cuidadora como algo inerente ao seu ser.

Entretanto, em meados do século XX,  Beauvoir (1967) revoluciona o pensamento vigente
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com sua célebre frase “ninguém nasce mulher: torna-se”. Ao trazer o caráter histórico da

construção da mulher e consequentemente criticar a naturalização dos papéis femininos, a

autora afirma que mesmo baseados segundo uma concepção biológica, sexo e gênero são

construções históricas formadas sob determinados interesses dentro de um contexto e

estrutura social vivenciados pelo sujeito no seu cotidiano em  sociedade e por isso primordiais

para a consolidação da sua identidade (Felden & Coelho, 2018).

Para Butler (2010), o gênero está ligado mais ao fazer do que ao ser, estando o

indivíduo submetido a ele pelos outros e não como uma determinação biológica, não havendo

liberdade de escolha uma vez que a sociedade impõe os padrões a serem seguidos. A mulher,

portanto, é um ser histórico com seus papéis e condutas determinados e vivenciados no seio

da sociedade. Esta, por sua vez, é desigual e utiliza o gênero como um de seus instrumentos

para significar as relações de poder ao naturalizar a superioridade masculina sob a égide do

patriarcado (Scott, 1990).

O sistema patriarcal organiza as relações entre os gêneros baseado na hierarquia

colocando as mulheres em lugar de inferioridade em relação aos homens as oprimindo em

todas as instâncias sociais, tanto individualmente como em grupo (Fochi & Zirbel, 2020).

Segundo Saffioti (2004), ele se faz presente em toda a sociedade civil tal qual no Estado e é

sustentado por uma base material econômica que favorece os homens lhe oferecendo o

domínio da produção e reprodução social, portanto o poder que repercute nas relações com as

mulheres em todos os espaços de convivência social. Teve seu surgimento em  meados do

século XVIII com a ascensão da burguesia que exigia uma nova configuração social (Caixeta

& Barbato, 2004). O contrato social advindo dessa nova forma de organização detinha por

trás um contrato sexual baseado na ideia da família nuclear burguesa (pai, mãe e filhos)

essencial para a consolidação da sociedade emergente (Pateman, 1993). Neste contrato, o

homem detém o poder sobre as mulheres, desde seu corpo à suas ações, confinando-as ao
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espaço do lar e conferindo o papel de esposa, dona de casa e mãe (Fochi & Zirbel, 2020).

Deste modo, os papéis entre homem e mulher passam a ter como foco o mantimento da

família, no qual o primeiro fica responsável em provê-la materialmente e a segunda em cuidar

do lar, filhos e marido.

Assim, o patriarcado ao estruturar as relações sociais segundo a divisão sexual e

divisão do espaço público e privado determina a construção da identidade dos indivíduos

mediante o exercício de determinados papéis de gênero desde a infância (Hooks, 2017). A

mulher constrói-se enquanto sujeito por meio de funções voltadas para o matrimônio, espaço

doméstico e maternidade sob o pretexto desta ser sua condição “natural”servindo para

colocá-las enquanto sexo frágil e inferior. Como a constituição da identidade é mediada pelo

outro e subjetivada pelo indivíduo as mulheres experienciam os papéis de variadas formas a

partir de suas singularidades, entretanto o ideal de esposa e mãe continuam orientando a

construção de si posto como a verdadeira essência feminina repercutida pelo pensamento

patriarcal (Machado, 2001). Segundo Fonseca (2001), elas devem ser esposas fiéis, dedicadas

donas de casa, boas mães e, uma vez inseridas no mercado de trabalho, excelentes

trabalhadoras mesmo carregando a responsabilidade de dar conta dos afazeres domésticos, o

que acaba resultando em duplas até triplas jornadas de trabalho.

Para tanto, o patriarcado confere poder aos homens para supervisionar o exercício

dessas funções controlando as mulheres, principalmente por meio de sua sexualidade, e

utilizando da violência como meio de punição (Saffioti, 2004). Não só dos homens, mas esse

sistema encontra apoio entre as próprias mulheres para repercussão de suas ideias cujo

submetimento desde a infância não permite que se enxerguem longe das funções instituídas

exigindo das outras o mesmo caminho, pois como destaca Hooks (2017), o gênero e a

identidade são atribuídos por meio da propagação do patriarcado.
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Saffioti (2004) aponta que não só o gênero, mas a raça e a classe servem para

construir a identidade e subjetividade da mulher estando o sexismo e racismo interligados e

indissociáveis sob o regime capitalista. Assim, a construção da identidade da mulher negra se

dá de forma diferenciada da mulher branca, bem como da mulher pobre para com a rica, uma

vez que as opressões recaem de forma mais violenta sobre àquelas estão na base da pirâmide

social: a mulher negra e pobre. O mesmo ocorre com a mulher cis para com a trans, visto que

para Saffioti (1987) o patriarcado é formado baseado na heteronormatividade.

A raça branca tida como modelo a ser seguido passa a ditar as representações de como

devem ser os indivíduos, inferiorizando o que não está em seus moldes. Decorrente do

racismo, a mulher negra passa a ser desvalorizada em vários aspectos sofrendo em relação a

sua estética, sendo hiperssexualizadas, ocupando os postos subalternos no mercado de

trabalho e estando mais suscetíveis às violências de gênero, principalmente fruto da ideia de

serviçais proveniente da escravidão (Hooks, 1995). Dessa forma, a construção da sua

identidade percorre o caminho de servir ao outro, que juntamente com o menor poder

econômico decorrente da ocupação de trabalhos mal remunerados resulta em menor ascensão

social e maior exposição a situações de dependência e marginalização (Farias & Aras, 2017).

Mediante este cenário que lutas feministas emergem como forma de exigir os direitos

negados. É com o feminismo negro, mais precisamente o interseccional, que questões de raça

e classe são discutidas em diálogo com o gênero como forma de entender os diversos sistemas

de opressão que recaem sobre as mulheresi. Mesmo com seu surgimento, discutindo

transformações  e  possibilidades de mudança dos papéis tradicionais de gênero, muitas dessas

mulheres oprimidas não conseguem enxerga-se fora deles. Supõe-se neste trabalho que as

condições materiais e geracionais, trazidas aqui pelo lugar em que mora e período da vida que

passa contribuam para tal situação.
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A juventude discutida aqui compreende também o período da adolescência, dos doze

aos vinte nove anos. Para León (2005), as concepções acerca dessas etapas da vida, que vai da

saída da infância à fase adulta, é consequência de uma construção social e histórica

demandada pelo sistema capitalista. Mesmo a adolescência definida segundo mudanças

corporais referentes a puberdade e maturação sexual, tal qual psicológicas e subjetivas como a

aquisição de um pensamento mais complexo e a busca pela identidade, abarcando dos doze

aos dezoito anos de idade de acordo com o art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente,

(Lei n.8.069, de 13 de julho de 1990), não deve ser vista como natural e universal (Leal e

Mascagna, 2016). Sua construção se dá pelas relações com o outro que interpreta tais marcas

corporais como elementos intrínsecos do adolescente os quais irá vivenciar de forma única a

partir das condições sociais dispostas (Bock, 2004).

O mesmo ocorre com a juventude. Esta, por sua vez, surge como ciclo da vida baseado

nas exigências do capitalismo, em meados do século XX, para dar conta daquelas pessoas que

vistas ainda em construção como sujeitos sociais e que precisavam ser mantidas nos espaços

da escola para entrar no mercado de trabalho de forma especializada. Segundo o Estatuto da

Juventude (2013), jovem é aquele que está entre os quinze e vinte nove anos. Essa fase tem

como eixo principal a construção da identidade dentro de um contexto cultural,

socioeconômico e ecológico, como defende León (2005). Segundo o autor, cada jovem irá

construir sua identidade mediante a estrutura social e as condições materiais disponíveis, tais

quais os sistemas de gênero, raça e classe assim como a geografia do espaço em que vive.

Dessa forma, fala-se em juventudes, uma vez entendido a pluralidade e diversidade do

ser jovem dentro de uma organização social respaldada pela hierarquia (Silva, Alberto,

Máximo & Nunes, 2011). Jovens mulheres vivenciam a juventude de forma diferente dos

jovens homens, dado a inserção no patriarcado; jovens pobres diferente das classes mais altas

e jovens negros e negras diferente dos jovens brancos. No presente trabalho a juventude
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estudada é àquela pertencente a classe trabalhadora, ao gênero feminino e moradora de

periferia.

Para Chacham, Camargos e Maia (2006), as jovens brasileiras reproduzem os papéis

tradicionais de gênero baseados principalmente no ideal do amor romântico que as colocam

em busca de tornar-se mães e em lugar de subjugação sexual. No contexto de periferia, a

sexualidade acaba sendo principal fator mediador das relações entre os jovens, no qual as

diferenças de gênero mostram-se bastante claras. Pinho (2007), em sua pesquisa junto a

jovens periféricos, percebeu uma relação de hierarquia entre as mulheres jovens divididas

entre àquelas para casar (fiéis) e as reservadas para o prazer sexual (amantes), reproduzindo a

separação do público e privado que recai sob valor moral às mulheres. A sexualidade,

segundo Sarti (1989), é parâmetro de julgamento moral, exigindo que a mulher o contenha e o

exerça em prol do projeto familiar, portanto voltado somente para reprodução e subordinação

ao marido, único parceiro permitido. O desvio deste comportamento acarreta na sua

desvalorização diferenciando-a das outras.

Como dentro do patriarcado, o homem é visto como modelo a ser seguido, as ideias

masculinas são significadas como verdadeiras permeando as relações e a subjetividade das

jovens mulheres. Estas acabam internalizando tais concepções e atribuindo valores para si e

para as outras baseado no machismo. Sarti (1989), aponta que a subordinação das mulheres

aos homens advém primordialmente da noção biológica da maternidade que as põe como

seres frágeis e que servirá de base para a construção de sua identidade.

Condições materiais provenientes do capitalismo, patriarcado, racismo e lugar que

reside permeiam a construção da identidade feminina das jovens periféricas. Elas

experienciam as características e exigências atribuídas mediante a situações de opressões

causadas pelo sistema vingente que as colocam em situação de desigualdade, sendo elas: o

trabalho infantil, uma vez submetidas ao trabalho doméstico e cuidado com os irmãos visto
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como natural; gravidez precoce muitas vezes devido a falta de acesso a informações de

prevenção e direito sexual e reprodutivo; evasão escolar decorrentes em sua maioria dos

primeiros; inserção precoce/subalterna ou até mesmo a não inserção no mercado de trabalho;

dependência financeira; violências sexuais e domésticas, entre outras.

Segundo Sarti (1989), tais situações acabam distanciando as jovens de processos de

autonomia e protagonismo, essenciais para a tomada de decisões e construção de projetos de

vida. A autora afirma que a aquisição de autonomia e projeto de vida é realizado pelas

mulheres pobres somente por meio do casamento, fim da identidade feminina e espaço onde

irão conquistar a liberdade negada durante sua vida, devido ao engajamento com afazeres

domésticos que as impedem de viver a infância e adolescência em plenitude. E mesmo

quando resistem as marginalizações sofridas construindo modos de ser próprios da juventude,

comunicado nos gostos, vestimentas, música (como o funk, rap, forró, brega), dança e demais

expressões artísticas e singulares, assistem sua cultura ser estigmatizada e ameaçada, tanto

simbolicamente como materialmente.

Dado a diversidade que circunda a juventude, faz-se necessário entender as vivências

concretas dos jovens junto as condições materiais e seus modos de ser e agir (Marcassa,

2017). Não só o gênero, mas a classe e o espaço geográfico determinam a vivência da

juventude. Lopes et al (2008), aponta que os jovens pobres brasileiros estão submetidos a

quebra de direitos fundamentais de cidadania como o direito à educação, saúde, lazer, cultura,

esporte e convivência familiar. Muitos destes estão materializados no território em que vivem,

em sua maioria nas periferias das cidades.

Em meados do século XIX, com a abolição da escravidão, imigrações europeias e o

deslocamento do homem do campo para a cidade ocasionada pela industrialização e

consolidação do sistema capitalista ergue-se um novo tipo de grupo social, os trabalhadores

assalariados (Nunes, 2018). Estes residiam em habitações populares próximos aos postos de
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trabalho resultando em contingentes de pessoas pobres que circulavam pelos centros urbanos.

Nessa mesma época devido a modernização, a classe burguesa buscava residir nos espaços

centrais da cidade cuja nova configuração conferia poder e status. Por conseguinte, surge uma

política higienista de “limpar” a cidade das mazelas que circulavam, associadas a epidemias,

violências, vícios, prostituição, dentre outras vinculadas à população pobre que ali  residia

segundo o pensamento social que visava o benefício econômico e político das classes altas,

como aponta Chaveiro e Anjos (2007).

Legitimam, então, as ações do Estado sob àquela localidade expulsando seus

moradores para longe dos centros, formando um  novo tipo de espaço urbano: as periferias

cuja formação englobam também as favelas. Não só trabalhadores, mas ex-escravos,

ex-camponeses e demais pessoas marginalizadas pelo sistema capitalista excludente migraram

para as áreas onde o mercado imobiliário não chegava, ocupando “ilegalmente” as terras

insalubres e até então não lucrativas (Neto, Almeida & Mesquita, 2020). Logo, no fim do

século XIX e início do XX, a cidade passa a ser sistematizada sob a égide do capital

econômico e separação das classes, dando origem a segregação sócio-espacial (Negri, 2008).

A segregação supracitada permite o controle e produção do espaço urbano nas mãos da

classe alta que valoriza a cidade segundo suas concepções. A população segregada passa a

não ter direito a cidade e aos recursos básicos tais quais o acesso à educação, trabalho, lazer e

saúde. Deste modo, a segregação sócio-espacial contribui para o aumento das desigualdades

sociais favorecendo as violências estruturais para os que vivem à margem. Esse descaso do

Estado é também um projeto político próprio de controle para com o crescimento da

população periférica em cima de uma subordinação à ideologia das classes dominantes que

estigmatizam o morador de periferia como violento e perigoso legitimando ações violentas da

polícia nesses territórios que exterminam principalmente a juventude que ali reside (Negri,

2008).
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Mesmo não sendo homogênea, a população da periferia passa por condições materiais

e subjetivas em comum. A maioria dos que ali vivem são negros ou pardos, confirmando que

o racismo é fator organizador da segregação sócio-espacial, consequência da desigualdade de

distribuição de renda para ex-escravos após a abolição da escravatura.  A periferia também

abarca camponeses expulsos de suas terras e demais excluídos pelo mercado de trabalho.

Assim há um sentimento de pertença ao espaço pelas exclusões sofridas que resultam em

sentimento de inclusão (Chaveiro & Anjos, 2007).

De acordo com Santos (2006), o território é a junção do solo com a população,

configurando uma identidade e um sentimento mútuo de pertencimento do povo para com a

terra que a utiliza e confere significados ali. Chaveiro e Anjos (2007) afirmam que a periferia

é território mas também espaço subjetivo, dispondo de uma vivência única e práticas

cotidianas que definem a vida dos indivíduos numa relação dialética de ações do morador

para com o lugar transformando-o e sendo transformado, circulando assim afetividades. O

indivíduo ocupa o espaço não somente pelo corpo mas também com sua subjetividade,

processos indissociáveis, se apropriando e significando as ações realizadas ali (Ponte et al.,

2009) A identidade, portanto, possui elementos ligados ao território em que o sujeito vive.

Neto et al. (2020), por exemplo, trazem que o espaço público e privado muito bem

separados entre as classes abastadas confunde-se no cotidiano periférico. Os assuntos

privados da família chegam para além da casa dado o contato direto com os vizinhos, que se

ajudam mediante as circunstâncias de pobreza e exclusão. A configuração da família é diversa

longe de ser aquela do modelo nuclear burguês, e em sua grande maioria chefiadas por

mulheres. A socialização se dá junto a comunidade, sendo o espaço da rua importante na

construção da subjetividade, criando uma cultura local típica de quem convive ali.

Segundo Sarti (1989), a vida cotidiana da periferia se configura como espaço

feminino. Mediante ao contexto de pobreza e vulnerabilidade as mulheres driblam as
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inseguranças sociais tecendo redes de apoio ocupando assim o lugar do Estado ao prestar

serviços de enfrentamento a pobreza (Azeredo, 2010). Por isso, a mulher periférica é vista

como “guerreira” ao lutar pela sobrevivência da sua família e comunidade mediante as

dificuldades socioeconômicas, contrastando com a ideia de fragilidade transmitida pelo

patriarcado (Matsunaga, 2008). Dessa forma, ser uma mulher adolescente/jovem periférica é

lidar com questões de gênero, geracional e espacial na construção de sua identidade.

Método

O presente trabalho consiste em uma revisão da literatura acadêmica cujo processo se

dá em pesquisar estudos publicados sobre uma determinada questão. A questão aqui

apresentada refere-se a compreender como se dá a construção da identidade feminina em

mulheres jovens de periferia a partir do que está disposto na literatura. Optou-se por pesquisar

somente artigos em português nas plataformas digitais de busca acadêmica Scielo, Lilacs e

Google acadêmico, escolhidos por disponibilizarem o material de forma gratuita e na íntegra

com acesso aberto. A pesquisa se deu entre novembro e fevereiro dos anos 2019 e 2020, por

meio de palavras de busca baseadas na temática proposta, sendo elas: Mulher e identidade;

Mulher e sentido; Mulher e condição social; Mulher e periferia. Os artigos devem conter em

seus textos questões de como os sujeitos se enxergam a partir da concepção que têm de si

mesmo (identidade); a condição da mulher (gênero); abarcar a etapa da vida entre os doze e

vinte nove anos (adolescência e juventude); como morar em bairros periféricos interfere no

processo da identidade (periferia).

O total de artigos foi de 27 para a plataforma Scielo, 51 para o Lilacs e 43 para o

Google Acadêmico, totalizando 121 artigos. Formou-se como critério de exclusão ter um

diálogo entre a questão da mulher e sua condição social (traduzida em morar na periferia e/ou

ser pobre) nos textos por meio da leitura do resumo, resultando em 44 artigos: 10 do Scielo,

14 do Lilacs e 20 do Google Acadêmico. Posto que o elemento principal desse trabalho está
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na compreensão acerca da construção da identidade feminina pelas adolescentes e jovens,

procurou-se artigos cujo foco esteja voltado unicamente para a situação da mulher e contenha

adolescente/jovens periféricas/pobres discutindo sobre sua condição. Para tanto, priorizou-se

pesquisas nas quais as participantes eram mulheres adolescentes ou jovens que residam em

periferias ou regiões pobres, sendo o lócus das pesquisas nesses espaços. Dessa maneira, os

44 artigos passaram por uma releitura dos resumos resultando em sete artigos de pesquisa de

campo que serão trabalhados aqui.

A análise de conteúdo dos estudos se aproxima da análise crítica comparativa da

Teoria Fundamentada em Dados postulada por Ferreira e Felizola (2012). Fez-se a leitura dos

textos escolhidos procurando identificar cada segmento de dados e comparar com os

construtos e conceitos utilizados pelas categorias de análise construídas tais como identidade,

juventude, gênero e periferia.

Resultados e Discussão

Todos os sete artigos discorrem sobre a categoria de gênero.  Trazem sobre a condição

feminina articulada, direta ou indiretamente, com a construção de sua identidade ao

abordarem em seus textos a relação da mulher com o mundo do trabalho, com o lugar onde

vivem (nas periferias), com as condições de pobreza e vulnerabilidade que se encontram, com

a maternidade, a monoparentalidade, chefia de famílias, o processo de viver a adolescência e

juventude, e com a mídia.

O conceito de identidade é trazido diretamente em seis artigos que o usam como base

para: falar da adolescência articulada com a periferia (Mourão & Francischini, 2018;  Sousa &

Brandão, 2008), da condição das mulheres chefes de família em situação de vulnerabilidade

social (Cúnico & Arpini, 2014; Pinto et al., 2011), para se referir a uma identidade singular

entre as adolescentes de periferia (Cordeiro, Barbosa Filho, Santos, Oliveira & Araújo, 2010),
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e para tratar da telenovela como um espaço de referência para a construção da identidade

feminina (Sifuentes & Ronsini, 2011). Apenas Ogido e Schor (2012) não abarca o termo em

seu texto mas dialoga com ele ao discutir os papéis sociais assumidos pelas mulheres,

principalmente a maternidade, caminho percorrido também nos supracitados.

A periferia é apresentada como lócus das pesquisas, principal critério para discussão.

Entretanto, na pesquisa de Ogido e Schor (2012), o lócus não se dá necessariamente em

território periférico mas por meio de um centro de orientação que atende adolescentes/jovens

das classes baixas. Sua inclusão se deu porque o construto periferia poderia ser representado

pela condição social de pobreza das mulheres, visto que em sua maioria residem nesses

espaços. O que ocorreu na pesquisa de Pinto et al (2011) realizada em uma região pobre da

cidade de Santos (SP), na qual as autoras esclarecem no decorrer do texto que a população

pobre dali moram  nas favelas da periferia ou semi-periferias. A presente categoria é discutida

nos artigos enquanto contexto onde se dão os processos chamados de vulnerabilidades,

relacionados principalmente a pobreza, (Mourão & Francischini, 2018; Ogido & Schor, 2012;

Pinto et al, 2011; Sifuentes & Ronsini, 2011); de configuração familiar (Cúnico & Arpini,

2014); e de construção da identidade (Cordeiro et al, 2010; Sifuentes & Ronsini, 2011; Sousa

& Brandão, 2008).

As participantes das pesquisas estavam na faixa etária dos 12 aos 29 anos. A

concepção teórica sobre essa fase da vida é discutida apenas em Mourão e Francischini

(2018), Ogido e Schor (2012) tal qual Sousa e Brandão (2008). As demais não trazem

especificamente uma elaboração teórica mas se debruçam ao contextualizar com a situação de

exclusão social pelas quais as participantes estão submetidas e que vão significar suas

vivências enquanto jovens brasileiras pobres e periféricas, tais como a pobreza, a dificuldade

de inserção no mercado de trabalho, o exercício dos papéis de gênero e a construção de

projetos de vida frente às desigualdades de gênero, classe e geográfica.



20

As categorias identidade, gênero, adolescência/juventude, e periferia foram em sua

maioria discutidas de forma articulada nos textos. Diante disso, faz-se o questionamento: de

que forma essas questões constroem  a  identidade feminina em mulheres adolescentes/jovens

de periferia?

Identidade: um construto social

A identidade para Cúnico e Arpini (2014), Pinto et al (2011), Sifuentes e Ronsini

(2011) bem como Sousa e Brandão (2008), se configura como uma forma de organizar

significados  realizado pelo indivíduo em diálogo com a sociedade ajudando na construção da

sua definição de sujeito e em sua formação enquanto ator social. Essa dialética entre o

indivíduo e sociedade, primordial para entendimento do humano segundo os postulados do

materialismo histórico-dialético como versa Lane (2001), é discutido em Sousa e Brandão

(2008) como fator para a identidade ser percebida como um processo sempre em movimento,

dinâmico e aberto. As autoras utilizam tais pressupostos como base para dar conta do ser

adolescente abordado em sua pesquisa, ancoradas em uma perspectiva sócio-histórica de

compreensão da identidade fundada na relação com o outro. Esse outro, representado pelas

pessoas significativas e instituições sociais (Mattos et al., 2003), é colocado por Cúnico e

Arpini (2014), Sifuentes e Ronsini (2011) e Sousa e Brandão (2008) como grupos de amizade,

família, escola, bairro e a mídia. Cúnico e Arpini (2014) e Sousa e Brandão (2008) destaca a

família como principal espaço socializador de formação da identidade, uma vez que é o

primeiro grupo pelo qual o sujeito terá contato.

As autoras acabam por dialogar com o postulado de pressuposição da identidade

defendido por Ciampa (1987) ao compreenderem que aquela não advém da essência do

sujeito mas é formada pelas relações sociais. Em Sousa e Brandão (2008), isso fica mais

nítido quando afirmam que as adolescentes aprendem a se diferenciar, defender suas ideias e

atitudes na relação com suas amigas (posição e reposição da identidade), o que também
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demanda um momento de privacidade para melhor elaborarem a relação consigo em constante

mudança - dado o caráter de metamorfose da identidade (Ciampa, 1987) - e com o outro. Esse

movimento refere-se a relação entre subjetividade e objetividade: o indivíduo posto em um

contexto social e em contato com os outros (objetividade) internaliza tais relações e atribui

significados seus (subjetividade) caminhando para sua construção enquanto sujeito (Mattos et

al., 2003; Silva, 2009). Segundo Sifuentes e Ronsini (2011) e Felden e Coelho (2011), é na

cultura do cotidiano que a formação da identidade vai ser concretizada.

Questões de gênero que compõem o processo de construção do ser mulher

adolescente e jovem de periferia

A pressuposição da identidade está relacionada a aquisição de papéis sociais que

correspondem a uma determinada estrutura de sociedade (Lane, 1981). Pinto et al (2011) traz

que as representações de gênero sustentam esses papéis baseado no sistema patriarcal que

divide e determina o espaço público para o homem e o privado para a mulher, servindo como

base para a construção da identidade feminina, como aponta Beauvoir (1960), Saffioti

(20014), Scott (1990) e Hooks (2017).

Cúnico e Arpini (2014) tal qual Sousa e Brandão (2008) corroboram com Caixeta e

Barbato (2004) bem como Pateman (1993), ao reiterar que o patriarcado se sustenta segundo o

modelo de família nuclear burguesa formada pelo matrimônio e caracterizada pela divisão

sexual, que originará os diferentes papéis de gênero a serem desempenhados. Dessa forma, a

mulher passa a construir sua identidade baseado no arquétipo de família nuclear com o

objetivo de mantê-la e fazendo funcionar a roda que movimenta o sistema patriarcal e

capitalista, pois como visto em Ciampa (1987) a identidade serve para dar forma e legitimar

uma determinada ordem social. Em quase todos os sete artigos (Cúnico & Arpini, 2014;

Mourão & Francischini, 2018; Ogido & Schor, 2012; Pinto et al, 2011; Sifuentes & Ronsini,

2011; Sousa & Brandão, 2008) a construção da identidade feminina é discutida segundo a
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aquisição de papéis tradicionais de gênero tais como ser esposa, dona de casa e mãe, apenas

em Cordeiro et al (2010) não há um aprofundamento, pois as autoras se debruçam sobre uma

identidade feminina em específico, as chamadas meninas de moral.

Sarti (2013), ao identificar que a sociedade define o casamento como finalidade da

mulher, apresenta a importância do matrimônio para a formação da individualidade e

subjetividade feminina. Sifuentes e Ronsini (2011) da mesma maneira que Cúnico e Arpini

(2014) confirmam ao concebê-lo como uma exigência da sociedade para que a mulher inicie

suas práticas no espaço doméstico - entretanto essa iniciação começa antes mesmo da entrada

no casamento, sobretudo entre as adolescentes e jovens pobres. Dentro da lógica patriarcal, o

matrimônio configura um código de reciprocidade no qual o homem é responsável por prover

materialmente a família e a mulher em organizá-la (Cúnico & Arpini, 2014; Ogido & Schor,

2012; Pinto et al., 2011; Sifuentes & Ronsini, 2011). Pinto et al (2011) corrobora com Sarti

(1989) ao afirmar que existe uma dependência de ambas as partes, mas para a mulher das

classes baixas ela se dá de forma mais incisiva devido ao seu lugar de vulnerabilidade social

relacionado a pobreza. Essa dependência se dá de forma financeira, emocional e “estrutural”

(Cúnico & Arpinini, 2014; Mourão & Francischini, 2018; Ogido e Schor, 2012; Pinto et al

(2011); Sousa & Brandão, 2008).

Mourão e Francischini (2018) assim como Sousa e Brandão (2008) dialogam com

Madeira (2019) ao relacionar a primeira com a socialização dentro de casa desde a infância

pelo engajamento nas tarefas domésticas e cuidado com os irmãos, fazendo com que não se

percebam exercendo funções longe dali, o que resulta muitas das vezes  em evasão escolar e,

posteriormente, na dificuldade de inserção no mercado de trabalho, ocupando os piores

postos. A internalização da ideia do homem como único provedor também auxilia em tal

dependência. Como relata uma entrevistada na pesquisa de Ogido e Schor (2012), alguns

companheiros não permitem que suas esposas procurem emprego ao exigir delas o empenho
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único e exclusivo com suas funções de esposa. As autoras supracitadas afirmam também que

a tentativa das mulheres de conciliar a família com o trabalho fora provoca triplas jornadas de

trabalho e rendas baixas, promovendo ainda mais seu lugar de dependência em relação ao

marido, pois como afirma Azeredo (2010), o patriarcado exige que as mulheres tomem conta

dos afazeres do lar mesmo ocupando o espaço público.

A dependência emocional e “estrutural” foi percebida principalmente na pesquisa de

Cúnico e Arpinini (2014) ao relatarem que a figura de autoridade masculina está tão

imbricada na subjetividade das mulheres que mesmo quando estas mantêm financeiramente

suas famílias elas atribuem ao homem a posição de chefes. Como discutido em Hooks (2017),

o patriarcado precisa se manter enquanto estrutura no imaginário social portanto procura

apoio não só dos homens, mas também das próprias mulheres. Principalmente entre as

famílias periféricas, a presença do homem dentro de casa se relaciona ao mantimento da

ordem, moral e respeito proporcionando solidez a sua estrutura (Sarthi, 2013). Como defende

Neto et al. (2020), a configuração da família das periferias estão longe de seguirem o ideal

burguês, entretanto Cúnico e Arpini (2014) afirmam que ele é propagado e visto como o

padrão pelas mulheres pobres que buscam adquiri-lo e fugir de separações matrimoniais. A

mídia como espaço socializador também possui função na propagação do ideal de casamento

(Sifuentes & Ronsini, 2011).

O matrimônio serve também como base para designar o valor moral das mulheres

relacionado ao exercício da sua sexualidade, como aponta Sarti (1989). Pinho (2007) traz que

dentro do contexto de periferia, existe a mulher “fiel” - aquela que tem apenas um parceiro

legitimado pelo casamento e busca ser mãe - e a amante - associada ao exercício livre da

sexualidade por se relacionar com vários parceiros. Sifuentes e Ronsini (2001) discutem essa

questão em sua pesquisa e mostram que as jovens participantes buscam ser a “fiel” e

repugnam a “amante” por não ser qualificada para o projeto de família e consequentemente
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não valorizada socialmente. Assim sendo, a prática sexual deve estar alinhada a reprodução e

a construção de uma família. Para tanto, as adolescentes/jovens são ensinadas desde cedo a se

preservarem, sendo controladas pelos pais a ficarem dentro de casa e a encontrarem o par

ideal para o casamento (Sousa & Brandão, 2008). Tal ideia produz um certo tipo de alienação

em relação aos seus direitos sexuais e reprodutivos demonstrado pelas mulheres entrevistadas

em Pinto et al (2011) que afirmam não utilizarem métodos anticoncepcionais alegando

dificuldade de acesso, manuseio e não preferência do companheiro. Este fato repercute na

saúde sexual das adolescentes e jovens periféricas resultando muitas vezes em gravidez não

planejadas e contágio de IST”s (Cordeiro et al, 2010).

Desse modo, ser esposa é um dos eixos principais que constitui a identidade feminina,

pois é premissa para o início das funções de dona de casa e mãe. Sousa e Brandão (2008) traz

que a relação com o lar é travada desde a infância, seja no engajamento em trabalhos

domésticos, no cuidado com os irmãos, ou pela educação dada pela família de que aquele é o

único espaço a que pertence, mantendo-a ali como forma também de controle de sua

sexualidade. O trabalho doméstico é visto como natural da mulher e portanto não-produtivo,

sem valor, fazendo com que elas se empenhem em exercê-lo muitas das vezes sem

questioná-lo, fruto da socialização patriarcal (Fochi & Zirbel, 2020). Por isso, em alguns

casos precisam conciliá-lo com o trabalho de fora, ocasionando em duplas e triplas jornadas

de trabalho (Mourão & Francischini, 2018; Sousa & Brandão, 2008). Pinto et al (2011) afirma

que a naturalização do ambiente do lar como seu é bastante presente no imaginário feminino,

principalmente para as mulheres pobres chefes de família cujo sonhos e projetos futuros

resumem-se a aquisição da casa própria como forma de melhoria de vida e recompensa ao

esforço feito para prover suas famílias.

Para Sifuentes e Ronsini (2011), Fonseca (2001) e Machado (2001), a maternidade

também tem sua importância na construção da identidade feminina uma vez relacionada a
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aspecto biológico da mulher lido como natural. Ser mãe é a sina de toda mulher, aponta Sarti

(1989). Dessa forma, possui um grau de importância que supera os outros na condição

feminina, sendo a base para a construção de seus projetos de vida. Tal sina está voltada para a

naturalização do amor materno, vivenciado tão intensamente pelas mulheres que serve como

incentivo de busca por uma situação financeira estável que possa proporcionar um futuro

melhor para os filhos e uma trajetória de vida sem sofrimentos, destaca Ogido e Shor (2012).

Essa naturalização pode acarretar em sobrecarga, como exposto pelas mães adolescentes da

pesquisa de Mourão e Francischini (2018), nas quais apontam que o cuidado com as crianças

fica somente sob sua responsabilidade enquanto que os pais continuam vivendo plenamente

suas vidas. Entretanto, não chegam a questioná-lo, compreendo enquanto uma obrigação

unicamente sua. Observa-se que ao mesmo tempo em que confere o lugar de subordinação da

mulher, esse amor materno pode também ser motivo de sua quebra, quando procuram

trabalhar e lutar por melhores condições de vida. Este fato reflete o segundo momento de

construção da identidade postulado por Ciampa (1987), a reposição, no qual mesmo

submetidas a papéis tradicionais de gênero as mulheres adicionam aspectos singulares

(subjetividade) na sua identidade em constante mudança.

Nos artigos, as questões de gênero discutidas referem-se ao papéis sociais impostos

pelo patriarcado que servem de base para a construção da identidade feminina das

adolescentes e jovens de periferia, tais como ser esposa, dona de casa e mãe. Estes, atribuídos

pelo sistema patriarcal, serão vivenciados perante condições materiais impostas pelo

capitalismo e racismo que repercute em diversas esferas como na questão geracional e

territorial.

Características  relacionadas ao período da adolescência e juventude periférica

na constituição da identidade feminina
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León (2005) afirma que a construção da identidade tem seus primórdios na fase da

adolescência e juventude, na qual será experienciada mediante a estrutura e condição social

vigente, como o sistema de gênero, raça, classe e território. A adolescência e juventude

discuta nos artigos refere-se àquela pertencente a classe pobre e periférica. Em Sousa e

Brandão (2008) observa-se que o alinhamento junto ao contexto em que as adolescentes da

pesquisa estão inseridas faz com que a referente etapa de vida seja entendida como diversa e

complexa uma vez que cada adolescência será constituída a partir das particularidades do

meio, dialogando com a visão crítica da juventude.

Há, então, diferentes tipos de adolescências dado que ela será composta com base nas

necessidades sociais, econômicas e das características que aparecem durante seu processo,

não sendo um conceito único (Mourão & Francischini, 2018; Sousa & Brandão, 2008)

corroborando com Silva et al (2011) ao falar sobre a diversidade que circunda a juventude.

Mourão e Francischini (2018) apontam para a diferença entre o adolescente da classe média e

o da periferia, no qual os primeiros vivenciam esse período da vida de forma plena e

prolongada enquanto que os segundos têm essa fase encurtada e pulada ao ter que assumir as

responsabilidades do mundo adulto devido a sua condição de pobreza que o fazem engajar-se,

por exemplo, no mercado de trabalho antes da idade prevista. Cordeiro et al (2010) destaca a

necessidade de estudar a adolescência da classe popular brasileira se debruçando sobre

questões comportamentais e subjetivas das adolescentes que vivem em situação de exclusão

social.

Entre as autoras supracitadas (Cordeiro et al, 2010; Mourão & Francischini, 2018) as

adolescentes e jovens de periferia têm suas vidas marcadas não somente por características

lidas como pertencentes a fase do desenvolvimento como mudanças corporais e de atitudes,

mas também pelo cuidado com a casa, irmãos e controle da sexualidade, questões de gênero

discutidas anteriormente. Elas também vivenciam uma forte exclusão social e inserção regular
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na escola que resulta em uma perspectiva de futuro desanimadora e consequentemente o não

planejamento de um projeto de vida. Para Miranda (2014), este último é essencial para a

constituição do humano enquanto sujeito detentor de uma identidade pessoal, uma vez não

realizado abre possibilidades de alienação quanto ao seu lugar no mundo, distanciando-se do

processo de metamorfose. A autonomia é elemento importante para a fase da adolescência e

juventude, entretanto as garotas submetidas ao  cumprimento de papéis de gênero acabam  se

distanciando dela.

A gravidez precoce também está muito presente nas adolescentes vistas segundo os

autores como em situação de vulnerabilidade social, tendo sua liberdade, um das

características apontadas como pertencente a esse período do desenvolvimento, restringida

(Mourão & Francischini 2018; Ogido & Schor, 2012). Para as jovens mães da pesquisa de

Ogido e Schor (2012), a maternidade obstrui um pouco os sonhos, fazendo com que elas

tenham que escolher entre estudar e investir no futuro ou ter mais tempo para cuidar dos

filhos, posto que muitas vezes não possuem apoio familiar e do Estado. O patriarcado,

portanto, acaba violentando simbolicamente as mulheres por meio da desigualdades de

oportunidades presentes no sistema capitalista. As características que circundam a

adolescência e juventude, determinada pelo contexto social capitalista como a inserção desses

sujeitos na escola, o preparo para a entrada no mercado de trabalho, a construção de projeto

de vida, entre outros, são obstruídos quando se é uma mulher adolescente/jovem pobre e

periférica (Bock, 2004).

Entretanto, não se deve fazer uma leitura estigmatizada das adolescentes e jovens de

periferia devido a suas condições sociais restritas. Elas, como qualquer outro grupo juvenil

das diversas camadas sociais, desenvolvem modos de ser próprio. A pesquisa de Cordeiro et

al (2010), por exemplo, se debruça sobre uma identidade singular entre as adolescentes de um

bairro periférico de Recife (PE) intitulada “meninas de moral”, aquela que impõe respeito ao
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resolver seus próprios problemas utilizando principalmente da violência (física ou verbal)

para adquirir status e admiração, sendo elemento importante na construção de sua

subjetividade. Longe de concordar com as ideias estigmatizadas sob a população periférica, o

interessante na discussão sobre esse perfil é que há uma ruptura com os atributos femininos e

masculinos posto que elas acabam por adquirir para si papéis tradicionalmente voltados para

os homens, como a busca pelo poder e ocupação do espaço público. Diante de violências

materiais e simbólicas, as meninas aprendem desde cedo que precisam adquirir respeito e se

defenderem, usando também da violência como estratégia (Cordeiro et al, 2010). Observa-se

que a singularidade das meninas de moral é mediada pela subjetivação da realidade material

fato que irá repercutir em todas as adolescentes e jovens de periferia (Mattos et al., 2003;

Silva, 2009).

A periferia enquanto contexto no qual a identidade feminina de mulheres

adolescentes e jovens é construída

Como visto anteriormente e destacado por Sifuentes e Ronsini (2010), ao habitarem

lugares de difícil acesso, as adolescentes e jovens de periferia assistem  suas oportunidades de

obterem uma educação de qualidade e bons empregos limitadas e as visíveis fronteiras

territoriais reforçam a distância do espaço público e privado alimentando a desigualdade de

gênero. Tais fatores contribuem, segundo Pinto et al (2011), para uma imagem negativa de si

relacionado a vivências de situações de discriminação, exclusão, insegurança, indignação e

medo comuns à periferia, tornando suas perspectivas sociais cada vez mais empobrecidas e

obscuras. A segregação sócio-espacial, discutida por Negri (2008), é o elemento que promove

tal situação ao negar o direito à cidade, território onde se concentram os recursos básicos de

sobrevivência tornando essa população cada vez mais excluída.

Entretanto, o território não se configura somente enquanto espaço material, mas

também detentor de significados que formam e são formados pela subjetividade de quem
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convive ali, configurando uma identidade (Chaveiro & Anjos, 2007; Ponte, Bomfim &

Pascual, 2009; Santos, 2006). A identidade da mulher que mora na periferia é diferente das

outras que ocupam outros espaços. Pinto et al (2011), Sifuentes e Ronsini (2011), Sousa e

Brandão (2008) referem-se a mulher periférica como mãe, negra e chefe de família, vista

como “guerreira”, uma vez que possui força e destreza ao driblar as dificuldades impostas

pelas exclusões sociais rumo a sobrevivência (Matsunaga, 2008). Observa-se uma intersecção

entre gênero, raça e classe, premissas discutidas pelo feminismo interseccional para abarcar o

perfil da grande maioria da mulher brasileira e discutido por Saffioti (2004).

A periferia é o contexto no qual as identidades das mulheres adolescentes e jovens do

presente trabalho irão construir-se. Os elementos que formam esse lugar, advindos da

segregação sócio-espacial e exclusões advindas do capitalismo como a falta de saneamento

básico, escolas, espaços de lazer, e diversas violências como aquelas causada pela política

estatal de guerra às drogas, milícias e força policial, vão repercutir na constituição de sujeito

dos moradores de periferia proporcionando uma identidade única.

Considerações Finais

Ao se debruçar sobre a realidade da mulher adolescente e jovem periférica, os artigos

discutem questões de gênero, classe e territoriais na construção da identidade dessas

mulheres. As adolescentes/jovens irão experienciar esse período da vida mediante as

desigualdades estruturais resultados do sistema capitalista e sexista. Os papéis tradicionais de

gênero, como o matrimônio, de cuidado e maternidade provenientes do sistema patriarcal se

mostram bastante presentes no imaginário feminino servindo de base para sua formação

enquanto sujeito. As características do período da adolescência e juventude se articulam com

a aquisição desses papéis e com a vivência na periferia, entendida não só como território, mas

também enquanto espaço subjetivo que vai organizar os elementos anteriores.
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A periferia quase sempre tratada de forma estigmatizada ao ser relacionada a

violência, ausências e marginalização repercute nos artigos. É verdade que tais elementos

estão presentes no cotidiano periférico, entretanto a periferia também possui potencialidades

como em qualquer outro espaço e muitos provenientes das resistências frente às exclusões

sofridas nas quais servirão de base para a formação das identidades de seus moradores. A

mulher periférica não adquire os papéis de gênero passivamente, também resistem a eles e

somam experiências advindas de sua singularidade. Elas não transitam somente ali, mesmo

diante das dificuldades de acesso a cidade, conseguem ocupar outros espaços adicionando

elementos destes para si que vão ser importantes para a construção de sua identidade.

As adolescentes e jovens de periferia criam uma cultura e modos de ser únicos como

presente nos diversos grupos juvenis. Diante disso, a ideia inicial da presente pesquisa seria

de entrevistar as adolescentes/jovens periféricas como forma de se debruçar sobre o modo

como constroem sua identidade. Entretanto devido ao surgimento da pandemia pelo covid-19,

no qual exigiu o estado de quarentena da população mundial para não propagação do vírus, a

realização da pesquisa foi impossibilitada. Portanto, a discussão trazida não têm o intuito de

repercutir ideias passivas de ser humano, apenas refletir sobre como as bases materiais vão

subsidiar o processo de construção da identidade feminina dessas mulheres, emergindo o

diálogo entre os sistemas que estruturam a sociedade: patriarcado, capitalismo e racismo.

No entanto, àquele último não foi aprofundado nos artigos. O racismo, como

mencionado, é elemento essencial para entender a formação da periferia e as questões de

gênero para mulheres negras, logo imprescindível para a compreensão da identidade feminina

em mulheres adolescentes e jovens periféricas. Não discuti-lo junto aos outros construtos abre

uma lacuna que precisa ser abordada em outros estudos sobre a presente temática. Outra

lacuna refere-se a identidade feminina como foco na mulher cisgênero, não abarcando as

mulheres trans e outras possíveis identidades que formam a complexidade do ser mulher.
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Para tanto, faz-se necessário a busca por estudos que levem em conta os elementos

supracitados como forma de incluir as diversas formas de ser e estar no mundo e assim

aproximar de uma compreensão mais fiel a realidade. Recomenda-se a busca por textos onde

a dimensão racial e a especificidade da mulher estudada sejam evidenciadas, por meio, por

exemplo, da transversalidade dessas questões nas palavras de busca nas bases de dados.
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