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DA RECUSA AO CONFINMIENTO
DE NOVOS ESPAÇOS

DOMESTICO

DE CIDADN~IA

A REHNENÇÃO

- algumas

reflesoes

teoricas.

ELEONORA

Trabalho
ANUAL

apresentado

DA ANPOCS

MENICUCCI

no GT r,1ULERE POLITICA

em Campos

do Jordão,

DE OLIVEIRA

na X REUNIÃO

Saõ Paulo,

outubro

;1..'."'

1986

..
INTRODUÇÃO

O ano passado
etnográfica

de meu trabalho

,.'
base

ç~,

teóricas
trabalhar

apresentei

neste

grupo

a descrição

que hoje apresento

em seis elementos

para a dissertaçaõ

as reflexões

com os quais pretendo

final de minha

tese de doutora-

mento.
A reinvençao
,

na e pensada
lienáveis
novo

neste

de novos espaços

de cidadania

-

texto do ponto de vista

do individuo

numa construçaõ

(ser) individual,

novo

femini~

dos direitos

simultanea

Eser) coletivo,

ina-

enquanto

novo

(ser) cida-

são decorrencias

da exposi-

dão
Estas reflexoes

-

çao preliminar
ramento

,

dos dados de campo de minha

onde procurei

balharam

teoricas

localizar

com sexualidade

pesquisa

de douto

o grupo de mulheres

que tra-

e saúde, tentando

renças na sua intervençaõ

polltica

nheci~ento

do próprio

que obtiveram

~

Estas mulheres
vindicatórios
partir

da favela

do processo

ção de sua própria
titudes

de reapropriação
identidade

da famIlia

como na conquista

tica. Elas começaram
mandar

a própria

de decidir

que isso, se queriam
ridas na vida dessas

do corpo

e de reconst~

as relações
de papéis

de novos espaços

perceberam

mulheres

suas a-

pessoais

sexuais

de atuação
decidir-se

e s~
polI-

a co -

que eram capazes

de filhos que queriam

ter filhos. Essas

ra

No ep-tanto, foi a

a sentir que podiam

sobre o número

do co~

nos movimentos

que elas modificaram

(definição

vida quando

a partir

dife-

corpo.

tempo.

, tanto no que diz respeito

fora e dentro
cia~s)

e social,

Ja atuavam

há muito

perceber'as

ter e mais

transformações

provocaram

mudanças

oco r

na qua-

••
••

--•••
••

••••
••••
••

••
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lidade de sua participação
poraram

a suas ações políticas

contribuindo

para trazer

a singula~ade

urna nova dimensão,

para o plano

da condição

subjetiva

da discussão

coletiva

feminina .

Com base nesses
cer um conjunto

4
A

se pode explicar

4

social

---

de ordenar

o conhecimento

identidade

dessas

-4

urna vez que elas incor

'to .

~

••

política,

de elementos

dados,

teóricos

corno se estrutura

do ponto

de vista

de transformação

e possível
a partir

de reconstrução

que subjaz

da favela,

da realidade

feminino ..Numa tentativa'

do processo

mulheres,

-

quais

dos

a percepção

do olhar

estabele

quero

ao processo

destacar

da

descrito

cinco elementos'

:4

4

••••
••
•••••
••
••
--••

teóricos

com os quais pretendo

trabalhar.

1- REAPROPRIAÇÃO
precisar,

a partir

as mulheres

ternidade,

da análise

reinvindicaram

para discutirem

que explicassem

sua condição

sociedade

o que

à esfera

pode

vimentos

reivindicatórios

neamento

básico

res levavam

expostos,

buscando
numa

r eun í.ôes

da reprodução

ma

caminhos
patri
a

pr~

associada

as

da família

pela natureza

( melhorias

de serviços

a

sociedade

social estava

de base

quando

Até esse momento,

ser percebido

e prestação

e da

dos

urbanas,

que essas mulhe

mo
sa
-

de forma corajosa.

A partir
cussões

no Brasil.

pode

a contracepção,

de mulher

de sua identidade

ligadas

- Como se

do Grupo Maria-Mulher

etc, elas ~stavam

arcal corno a que existe

suas funções

dos dados

o seu 'próprio corpo,

o prazer,

jeção cultural

DO CORPO

no grupo

do processo

de sexualidade

desenc'adeado com as dis

e saúde, uma nova dimensão'

-60~
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passa a estruturar
momento
mento

a percepç~o

em que essas mulheren

de se~~orpo,

ponto

este corpo

corridas

nestas

segundo

Foucault,

de saber e poder

a questão

do onde aparece
mo conjunto

de global

de uma dominação

ve ser compreendido

de grupo

no para melhor

gerir

para se obter
nos remete'

a

su

nem como a unid~

por uma classe

sobre um outro.

sobre ou

O poder

de

de correlações'
aquele que ades-

tendo como alvo maior o corpo huma

a vida dos homens

cia de sua força econômica. e diminuindo
sua resist~ncia.

o uso das t~cni-

que garantem

como uma multiplicidade

o indivíduo,

que

força destrutiva,c~

e pelo lado de sua positividade,

tra, ajusta

de seu pr~

da sobera.nia do Esta

determinado

exercida

o

específicos

dct"populaç~o

como

-

Para

estrat~gias

regulador

e aparelhos

a um Estado

tra ou por um elemento

de forças

do sexo. Aqui,

como negatividade,

jeição dos súditos

do

a princí

os dispositivos

não na esfera

de instituições

I

as transformações

grandes

e o controle

do poder visto

a

~ a an~lise

e desqualificado.

como procedimento

dos corpos

passa

do conhecimento

uma das-quatro

a respeito

o funciona

redefinindo

Certamente,

bem como

desenvolveram

cas de disciplina
a sujeiç~o

normatizado

mulheres a partir

prio corpo, usarei

aqui,

feminino?

feminino,

No

mulheres .

de partida;

pio um corpo assexuado,
entender

sexualidade,

enquanto

corpo mas o que e o corpo

a conhecer

de sua identidade

sua própria

modo sua condiç~o

o

passam

a projeç~o

ter com~~iefer~ncia
desté

que t~m de suas vidas.

aumentando

a eficá -

a força política

de

..

~

••
••
••
••
••
••
••
••
•••

'

.~
("

'.

,..
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Segundo
quais

se desenvolveu

disciplina

os dois polos em torno dos

a organizaçao

d•. corpo e regulação

de poder

sobre a vida

da população

- exigiram

do
a

.,.r"',j.

~

capitalismo

~

sujeição

~

Foucault,

moderno

uma exploção

de técnicos

para obter

dos corpos

e o controle

da população

de forma

nao

repressiva.

~

;.e
!!118

••
••
~
l!iiIID

Em se tratando

de corpo

do é sua histerizaçãQ

definido

qual ele é analisado,

qualificado

po saturado

de sexualidade,

as mulheres

da Favela

se tríplice

processo

feminino,

num tríplice

processo

e desqualificado

em três tipos

Beira-Rio

o resultapelo

como cor

de relações.

pude observar

r

Com

claramente

e~

~

••
~

ramente

I

seu corpo

de produção
integrado

da histeria. Vimos,

sob o efeito

primei-

de uma patologia

~

:..;-.
~

••

médica:

as mulheres

não conhece~

to a mercê de toda uma prática
tizaçao

e a medicalização

seu corpo

médica,

como formas

~

lação de poder médico-paciente.

~

conhecimento

do corpo permite

, ficando

que utiliza

porta~

a norma-

do instrumentar

Ao mesmo

a

re

tempo em que o des

a sua saturação

pela medicina

~

~.

:..
:-.:-.
.~

J8e

»a
~

as mulheres

usam plantas,

tém vergonha

de dizer

bendo num primeiro
formas de escapar
a situação

ervas ~otratamento

ao médico

momento,

que se modifica

que as utilizam

que deste

ao controle

caseiro,

mas

, não perc~

modo estão produzindo

da patologia

médica.

ao longo das discussões

~

essa

das mu -

~

~

lheres no grupo de sexualidade

~

relação

~

~
~

»e
.
~

é estabelecido

po feminino
sociil,
No

foi posto

para assegurar

espaço

familiar

e saúde.

a partir
em

do processo

comunicação

a fecundidade

a mulher

O segundo

é disciplinada

de

pelo qual o cor

orgânica
regular

tipo

com o corpo'

das mulheres.
para ocupar

~

-62função

do elemento

substancialmente

do o funcionamento

çao

eficaz

equilibrador,

do lar, no sentido

permitin-

da administraem ele -

e qe r efic i.a '<ia casa. O que significatransformá-Ia

. ...

.{ ;-

mento

equilibrador

ça de trabalho
dução

da

humana.

juntamente

Enfim,

relação

da educação

ma comoocapitalismo
a vida e gerando
dicatõrio

moderno

tipo

de

pelo qual o corpo da mu
assegura

e for

vai desenvolvendo

o poder

sobre

todo um movimento

à vida.

da mãe-nervosa

da-mulher

'

social,

em contrapartida

_quadro da produção

que e

sozinha

temos o terceiro

com o corpo

no que diz respeito

histerização

mas que carrega

do processo

lher está em comunicação

a repro-

em que lhe cabe a responsabiliªa

dos filhos,

que, como parte

da for

na vida das crianças

com o homem,

ao longo da vida, na medida
de moral

a reprodução

por um lado, e por outro,

do homem,

espécie

Ia produz

garantindo

do casal,

reivin-

Este é sem dúvida

corno figura

e da medicalização

o

oriunda

da

de seu corpo

e de

seu sexo.
2~ RELAÇÕES
balho

a questão

ele permeadas

do poder,

as mulheres

sando o poder
relações

do poder,

de análise

na percepção

Assim,

a partir

daquilo

do Estado

microfísica

por

I

por que
estou pe~

das micro-

em que consiste,
no enfoque

para o universo

, remeto

tra

feminino'

de transformação

Para fazer esse deslocamento

da soberania

uma existéncia

nas relações

da favela pesquisada.

que intervém

neste

em torno do corpo

no processo

como categoria

o corpo feminino.

- Ao levantar

estou pensando

que se estabelece

e no lugar deste corpo
passaTam

DE PODER

a análise

I

em que tem

às mudanças

'

-63ocorridas

nas relações

lidade e saúde,
sociaçao

entre

as mulheres

e nas relações

,..

de moradores

quanto

dessas

do grupo de sexua-

mulheres

no interior

tanto com

das relações

a

famí-

liares .~;na; comunidade.
Quando
sexualidadeIrelação

existe

nal do poder.

o

poder

ma, através

de quais

mo os efeitos

ção, como da incitação

de
-

são re -

que se alas-

de relações

de

Es

em um centro

único.

ao cotidiano

das pessoas,

de que for

canais

de vista

e

localizado

produzidos

tanto no ponto

rede de poder,

da

uma

relacio

do poder

numa multiplicidade

não está

tudar cOl1'Oopoder chega

de recusa

o caráter

o exercício

da própria

tra por toda a sociedade
força

ele define

As lutas contra

de dentro

diz que onde existe

tambêm uma relação

a esta situação,

sistências

em seu livro A história

O uso dos prazeres,

de poder

resistência

Foucault,

e coro quais

pelas

discurssos,

suas técnicas

da recusa,

bloqueio,

e da intensificação,

bem

co

polimorfas,
desqualifica

-

é um dos rreusmaio

res desafios.

Sabemos

que o poder

portanto

constituido

executa.

No meu trabalho,

se~ para o drama
poder

historicamente.

social

são estabelecidas

estes e os vários
na, me permite

heterogêneo

O poder

o deslocamento

de uma favela

1

elementos

da sociedade
como

nem homogêneo,

e

se exerce,

se

do eSFaço

capitalista

ao contrario,

de seu exercíc~o.

de análi
de

deste drama e entre

afirma Foucault,

, e isso só se conpreende

ao nível molecular

social

onde as relações

entre os atores

demonstrar,

der não é unitário

é uma prática

quando

moder-

que o

é díspare

o analisamos

p~
e
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o poder está onde não imaginamos
possa estar.
mensa

Ao mesmo

e compl~xa

tempo que fazemos

de poder,

somos também

que ele

parte de urna rede i
introjetados

por

e

..[".-;

le, manifes~ando-o
privada

em todas as nossas

até a esfera

pública.

ações,

Sem dúvida

deste a esfera

alguma,

Michel

Fo~

4

4

••
••••

cault,

ao tratar

cer, recupera

da sexualidade

tanto a esfera

além de esclarecer

nidade

do privado

como e porque

sem a comunidade,

não pode

ser pensada

de po -

como a do público,

se dá a intermediação

t que o indivíduo,

tre as duas esferas.
não pode viver

corno um dispositivo

en -

como criatura

ao mesmo

viva,

tempo que a comu-

abstratamente,

sem referéncia

ao indivíduo.

3- REINVENÇÃO

••
••••

-.
•••
..ee

--•••

A busca da identidade
dado através

venção

meiro momento

do espaço

e a primeira

de um espaço

DE AÇÃO POL1TICA

feminirra, oa maioria

da recuperação

com o silencio,

DE ESPAÇOS

tem~e

da fala e da ruptura
mai~ importante

rein-

que se abre para a ação política.

O pr~

desse processo

e talvez

das vezes,

-

tem sido sem dúvida

alguma

a

~

•••
•••

participação

nos grupos

caso das mulheres

de reflexão

e auto-consciência.

do grupo de sexualidade

No

e saúde da favela

~

&1lJ
~

•••

Beira-Rio,

elas começaram

aO'reapropriarem
-

as re~açoes

para

este processo

si mesmas

seu corpo,

em que

começaram

prios caminhos,

começando

e com filhos:

e eu vou ... voces

arrumam

que podiam

traçar

pelas relações

seus

estabelecidas

... hoje é d~a de minha
a cozinha ...

li.

,

a mud~

cotidianas .

Elas sentiram

casamento

no momento

pr~
no

reunião

Dai até pensarem

."

-65em candidatar-se
rios momentos
creche,
~

ao legislativo

marcados

os projetos

estadual,

por eventos

passaram

por va -

como a implantação

de urbanização,

a entrada

da

da, Funsat

na

~'

itiiíO

area, a ~ticipação

nas eleições

grupo .de produção.

~
~

passam

Este processo

as mulheres,

de 1982 e a criaçao
de conhecimento

e que se dá a partir

"do

por

que

de um movimento

s~

~
!!iil8

cial de base localizado,

~

sociais

-

permitiu-me

como fcrma de organização

perceber

política

os movimentos

onde se produz

e

~

se cria um novo sujeito.

~

Nesse

~

~

movimentos

sociais

sentido,

implica

entende-se

que estudar

uma tentativa_de

os

caracterizar

as

~
~
~
~

diversas
dentro

formas de viver

e a partir

vimentos

sociais

uma sociedade

de seus limites.
busca

abranger

e do agir político

Assim,

o conceito

~ma gama enorme

de

mo

de formas

~

de organização,
4i8

desde

reivindicatório,

as mais simples

e de ocupação

e imediatas,

de um espaço

a nível

qualquer

por

~
~
~
~
~

uma dada população~
ecológicos,

passando

feministas,

mas mais complexas

~

cíficas

=--

tos sociais

~

na medida

~

dos homens.

pelos

homossexuais,

de organização

de trabalhadores_Deste
implica

movimentos

libertários

negros)

até as for

e luta de categorias

modo,

necessáriamente

o conceito
um sentido

esp~

de movimende criação

,

~

que busca

entender

o social

Isso leva à quebra

corno produto

da vi$õ ~eterminada

da açao
da histó

~
~

••
••

ria que visualiza
terminado

a sociedade

fim: a ilusão

como um processo

do destino

para um de -

histórico_

~

Os movimentos

sociais

surgem basicamente,nas

~
~

~
~
~

sociedades

industrializadas

modernas,

terminadas

demandas

de consumo

a nível

onde

são criadas

coeltivo

de

que o Esta-
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do não possui

condições

de atender.

vem ser assim compreendidos

a,
•••
••

••
••

••
••
••
••
••
••
••
aet

composições

he~erogênea

Os movimentos

como movimentos

diferenciada

pelos

sociais

autônomos,
setores

de

com

sociais

•.r•.••;
que os integram
capacidade

destes

de gerar embriões

cial - nova
tomando

" a essência

í

e auto-determinacão,esta
, d

é ao mesmo tempo a mais avançada

"OGJv:a"individualidade

entendemos

definitiva

e radicalmente

existência

dos homens

ção quanto

a própria

so

em auto consc en cí a . Re-

quanto

temas de emancipacão
,

mais velha ... Agora

esta em sua

de uma nova individualidade

tanto em conteúdo

velhos

movimentos

que o sujeito

subjetivo,

social

indelevelmente

e

a

é algo
ligado a

~

-.
••
-.-,
••

face oculta

e, portanto,
vida

,. ( Evers,

dos movimentos

à reific~

tão subordinado

sociais

-ª

Tilman

- Identidade __

in Revista·CEBP~P

n9 4,

vol. 2. pago 23 ).

~

--•••
--••

-.
-.

~

••
•••
••
••

Na composiçao
v~rios

atores,

com individualidade

gam, no meu entender
reitos

básicos

dualjsocial,

próprias,

pela necessidade

de sobrevivência

produzindo

atores enquanto

que se interli-

e auto-determinação

Tentaremos

indivíduos

social.

No entanto,

res que se criaram

e se produziram

de di

indivi

-

de recusa,

como

em

compreender

cada

um

autónomos

tre si neste drama

existem

de reivindicação

uma estratêgia

brião de uma nova cultura.
destes

social deste movimento

e articulados

en

é na figura das mulh~

como sujeitos

políticos

~

~

com identidade
culturais

própria,

estabelecidos,

~

modificando

comportamentos

que centralizarei

4- INTERIORIZAÇÃO

DOS

e padrões

meu estudo.

MO~IVOS

DA AÇÃO POLITI

~
~

CA COMO REPRESENTAÇÃO

~

tendo pensar

;-e
~

DE DESEJOS

o espaço·da

E VONTADES

ação política

- Neste caso,pr~

como o da atual~zação

-67das representações

de desejos

e vontades,

poucos

descobriram

que també~

poderiam

deixam

de ser apenas

,..

~

-.

~

~

indivíduos

dos homens •.{~ passam

a ser também

ou antes,

expressar.

com interesses

próprios .. Isto pode ser descrito
ção da identidade,

que as mulheres

As mulheres

colados

sede de desejos

aos

e vontades

corno um processo

um processo

aos

de recuper~

de reconstrução

da

~

••
~

~

}.-

~

~

-re
~

mulher,

simultaneamente

tico. A mulher

é um

de seu próprio

corpo

discussões

enquanto

(novo) ser individual
e o controla

sobre o funcionamento

de reflexão.

Ela é também

cebe como sujeito
tabelecidas

ser individual,

um

quando

através
do corpo

feminino

própria

e social,

se reapropria

das informações

(novo) ser social

com individualidade

a nível pessoal

social ~ polí

nos grupos

quando

se per-

nas relações

recusando

e

es

o confinamento

~
~

doméstico.

~

quanto

~
~

a partir

•

Enfim passa

cidadã

reinventa

do grupo de sexualidade

Esse processo

~
~

quando

a ser também

mulheres

da favela

colocando

novos

um

(novo) ser político,

espaços

e~

de ação política

e saúde.

transforma

a atuação

política

nela um novo elemento,

das

que é

a

~
~
~
~

subjetividade.
cuperaram
criaram

As mulheres

a fala, romperam

da favela

Beira-Rio

com o silêncio

uma nova forma de sociabilidade

efetivamente

re

a elas imposto

a partir

e

da afirmação

~
~

de sua individualidade.

~
~
~

se em ação política

••
,~

Estado, quando

Esta nova forma de atuação

quando

modificam

exigem que o Estado

as mulheres

questionam

o papel tradicional

divida

com elas

reprodução

na questão

do planejamento

dos filhos

(saneamento,creches,

a

transformao papel

a elas imposto

responsabiliàaàe
familiar

etc ... ).

do
e

sobre a

e na criaçao
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bém apontar,

que essas mulheres

mais uma vez, e de forma muito

ter irredutivel

d~ dominaç~o
~.

•.,{x-•.~.

de genero

mente privada

privado

significa,

Humana,

do de coisas

com os outros

quando

a mulher

E

e portanto

que se manifesta

enquanto

dadãs. A partir

disso,

E

".

a solid~o

a recusa

à privaç~o

E ESTADO

as mulheres

de re-

t.r-an
s f'o rrna ram

seres

sociais

e

ci

que elas definiram

a

social de suas ações.

da autonomia,

neste. caso, pas-

pelo desocultamento

nero na sociedade,

uma vez que, considerada

das relações

esta problemática

do ponto de vista

desvendar

da hierarquia

na favela Beira-Rio,

com a permanente

de g~

como resultado

permite

der entre os sexos. A busca da autonomia
do gru~o de mulheres

do es

do espaço

- No processo

sa necessariamente

da mulher

femi-

sua aç~o.

indivIduos,

A discuss~o

social,

aI

na história

ao confinamento

pode se dizer

como horizonte

fala, o encontro

humana: ser

a recusa

de sua identidade,

seu referencial

a opress~o

A

de realizar

se percebe

através.de

5- AUTONOMIA

de uma prática

Arendt,

83 ), " ser destituí-

da possibilidade

de vida da outra mulher.

autonomia

inteira, -

que advém do fato de ser visto e ou-

da relação

paço doméstico,

uma vida

à 'vida verdadeiramente

privado

nina que é rompida

construção

o cara

na sociedade.

como indica Hannah

essenciais

vido por outros,

público

viver

Po rens e Uni v. pag.

da realidade

go, privado

clara,

tO

Para o individuo,

Condiç~o

conseguir~ta~

procura

garantiu,
o espaço

do p~

no caso
de sua

de uma identidade
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própria,

a produção

ação política.

Por outro

rida num processo
to do corpo

da sua ciência

co No entanto,

essas mulheres

não_apoiou

de sua própria

escolha.

de urbanização

do grupo que primeiro

da favela,

perceberam

ram a proposta

à FUNSAT,

Atravês

la~ão com o Estado

estabele-

sendo que, na

a necessidade

de retirar-

da tentativa

quando

as mulheres
pela

a

da pri -

de lavadeiras

as mulheres

uma associação

não apenas

im-

de apoiar

de sua autonomia,

sua forma de organização,

suas rá

foram as mulheres.

de criar uma associação

e criaram

candida

a importância

lhe este apoio. Por fim, no episódio
meira dama do estado

o

candidatos

foi na relação

da FUNSAT,

posteriormente,

na favela atrelada

grupo nenhum

nas tr~? fases onde se tentou

fase, com a chegada

e tambêm,

situações.

de 1982, quando

individualmente

A segunda

cida com o po~er público

FUNSAT

em algumas

com rela-

com todos os três, apresentando

cada uma apoiou

força

do grupo de

de autonomia

enquanto

vindicações,e

o projeto

de vista os vín

No caso das mulheres

delineada

públi-

em forma de

foi nas eleições. majoritárias

to, porêm discutiu

terceira

uma práti-

do espaço

não perderam

que cristalizaram

ficou melhor

grupo de mulheres

plantar

ã privação

e saúde,. essa áfirmação

ção ao Estado
A primeira

e de conhecimen-

que teve como decorrência

suas vontades.

sexualidade

de uma

roi sendo adqu~

de solidões

na recusa

institucionais

de pressão

sujeito

.

ca social construída

culos

lado, a autonomia

de e~contro

fe~inino,

'~~i·

enquanto

não aceita

própria.

possibilitada

estabeleceram

intermediação

por

uma re

do seu p~

;

.

-70pel de mães que reivindicam

melhorias

viços mas numa nova posição,
hoje,

sem dúvida

alguma,

na prestação

enquanto

cidadãs.

um novo espaço

dos ser-

Elas ocupam

político:

continuam

't.

exiginq~i.tudo o que reivindicam

antes

xigem participação

políticas

to pessoas

nas decisões

que tem consciência

e nisto exatamente

consistia

como Clifford
pago

Heróis,

da Matta

usando

e Terra,

página

tropólogos

o conceito

em- alguns

de Kirina

in Aventura

Malandros
("Discurso
podem

das armadilhas
do estudo

ocorridas

das mulheres,

no processo

corpo,

a compreensão

priação

do seu próprio

elementos

estruturais

na realidade

da favela

chegar

que determinam

de An

do Méto-

das mudanças

as relações

com a bibliografia

ca que estuda o drama social como um método

de reaprode alguns
de género

mas de outros

mental nesta área não desconheço,

antropológ!

de análise

bem novo, fato este que exige de mim um estudo
autores,

e

Beira-Rio.

O meu contato

nao so destes

e

reenca~

("Aventura

do", in idem, pág. 99) para, através
no cotidiano

Zahar,

Antropológica,Paz

127 a 140), e Ruth Cardoso

em campo ou como escapar

de

autores

das Culturas,

( Carnavais,

ou de como os Baloma

nas atuais pesquisas",

enquan-

que lhes cabem,

Zahar, pág. 59 e 160 ), J. G. Magnani

Representação,
nar-se

- Estou

( A Interpretação

278 a 319 ), Roberto

pois e-

a cidadania.

e "drama soc í.a l ''inspirada
Geertz

mais,

e sociais

dos direitos

6- DRfu~ SOCIAL
"dramatização"

e muito

aprofundado

cuja importância

como Victor

e

Turner.

funda
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Entendendo

para os objetivos

deste

trabalho,

o drama social, como a con f Lqur aç ào de uma situação
ca de grave
sociais,

c~pflito

,J;""'i";

-

-

recorro

a afirmação
utilizada

quada para a apropriação
dado que a situação
.ta pelos membros
um momento

ll
,

de

e/ou categorias

no caso das mulheres,

da sua identidade

de dramatização

na

classe

e a noçao de dramatizaçao,

como a revelação
sível,

entre pessoas,

social

R. da Matta

por Victor
teórica

acima das rotinas
afirma,

que governam
o drama

e ~ambém

que desencadeiam

compensatórios

situaç6es

que, sem dúvida

dramaticidade

da realidade

lações de dominação

social

vivida
de aç6es

ou de alívio".

social

me permitem

social do ponto

como

o processo

de sua identidade

diá-

de de~

revela

entender

a

de vista das re-

de gênero.

Quando
no o que existe

tem

o conjunto

Beira-Rio;

alguma,

o mundo

social

de modo quase que automático,

e reconstrução

é vis

como- um "drama",- "uma ce-

a ação que rompe com uma norma

construção

empírico,

reconstruída

ponto básico

da favela

é "muito ade

de meu material

como Turner

No caso das mulheres

invi-

de que a noção

rio. Depois,

os processos

ocultada,

Turner,

a ser analiticamente

de -uma -sociedade

dramáti-

essas mulheres

de mais dramático

questionam

no cotidia-

em sua vida, que e o

pa-

~

pel de reprodutoras
elas revelam,

da espécie

no único" espaço

de ser visto como um "palco"
dade da existência
imagem de mulher,

humana,

colado

a seu

corpo,

que e seu, o da casa, que P9de dramatizações,

a possibili-

de uma nova imagem de mulher.
está calcada

na mudança

Essa

de papéis,

nova
da mu-

·.
-72lher-mãe,

reprodutora

dade própria,
cidade
novos

humana,

e que pode assumir

de outros

,.,

es~aços;de

pa?éis

ção homem-mulher
passando

daí uma multipli-

reiventando

no cotidiano

de desconstrução

a partir

desvendam

com uma sexuali

da cidadania.

processo

de uma nova identidade

a partir

sociais,

exercício

No

as mulheres

para a mulher

da reapropriação

a violência

na nossa

e reconstrução

que está embutida

sociedade

brasileira

por isto, por um.'processo dramático

de suas emoçoes,

do corpo

como base· da ~ercepção

,

na rela

patriarcal

,

de reordenação

que têm de si rnes -

-

mas. Deste modo demonstram,
texto,

que no entanto

com essas emoçoes,
construída

corno afirma

se aplica

assim

317). A condição

peicebida

xªo sobre o co~po,

entre mulheres

conheciam,

como indica

mostra,

te encontro
movimento
cultos

entre pessoas

de aproximação

e explicitar

99). Penso que, nestas
subjetividade

um processo

de reconstrução,

totalidade,

podemos

de refle
não

se

está posta

um

sentidos

0-

(op. cito pago
a questão

da

de conhecimento.

que a representação
a partir

nos reportar

pago 135 a 140) quando

todológico. para'esse

e-

e que fazem

desconhecidas"

como instrumento

e

•.... que e nes-

que se podem desvendar

Se entendemos

(op. cito

que, na maioria,

Ruth Cardoso

reflexões,

"que

(op. cit., pa~

nos grupos

que se estranham

relações

con

que a sociedade

são reunidos"

de submissão

em outro

ao caso em questão,

exemplificadas,

e que os indivíduos

Geertz

social

de fragmentos,

e

de uma

~o texto de J.G. Magnani
ele indica

tipo de estudo.

um caminho

Num primeiro

me-

momento,

'.

••••
•••
••
•
•
•
•
•
•
4

•
••
••
••
••
••
•••
••
••
••

,•••,..
•

•••
••
••••
••

...
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é importante

contar

com a fala dos atores

eles fazem. Util~ar-se

apenas

,..

to, ~eria

como, pretender

sós. Como~~sso

comportamento

da fala dos atores,

que seus discursos

de fato não ocorre,

outros· instrumentos

de análise,

desses

mesmos

pecialistas"
quanto

daqueles

sobre

o discurso

pessoas

podemos

destacar

seus costumes,
e em grupos,

hábitos

pelas mudanças

em.entrevistas

saída de João Pessoa,
maio de 1986;

de "senso-comum",

nas atividades

e comportamentos,
situações

nas reuniões

que foram em sua maioria,

da fave

para a ana

que ocorreram
participantes

gravadas

nas relações
apresentadas;

com os grupos

de

documentadas;

sobre os quatro

vela e na vida das mulheres
sistem

em tais situações,

como instrumentos

nas diversas

- Discursos
dis~inguem

fIes

com as mulheres- por 6 anos, obse~

Participação
mulheres,

situaçõ~

empírico:

~ Vivência

pessoais

-

um" dos participantes.

iise de nosso material

vando

do

ser considerados

chamar

De nossa participação
Ia Beira-Rio,

de

determina

sobre essas

embutidas

do que se poderia

a fala de "qualquer

por si

lançar mão

em situações

que poderiam

as questões

no entan-

falassem

e preciso

que

tais como a observação

atores

das, bem como a fala de- outras
tanto o discurso

e com aquilo

com.as

momentos

na realidade

se

da fa-

do movimento,

mulheres

em julho de 1984,

que

con

após minha

fevereiro

de 1985 e

, .,

..
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plantação

do projeto

sobre as duas

de urbanização

tentativas

de im

da area e sobre o pro-

jeto implantado;
- Entrevistas
se colocaram
de criada

com moradores

"fora" do movimento,

na favela

sob o controle

a partir

da FUN~AT,

integrando

da implantação

a Associação

que

da favela

a nova entida
do projeto

Comunitária

e

da Bei-

ra-Rio;
- Entrevista
panhou

desde

res da favela
tinuou

os temp9s

com o padre

de D. Iracema

e que, apos retirar-se

a manter

contato

e do discurso

meu trabalho, .destacarei

políticos,

o meu próprio

vela que compunham

das representações

três níveis

instituído"

dido aqui como discurso

dos morado

da área' em 1982, con-

dos ~ários

1. O discurso
mar de "discurso

o trabalho

que aco~

com os moradores.

Para o estudo
res da favela

Everaldo,

oficial,

atores

que se poderia
do poder",

da Igrej~ do Estad~

a direção

envolvidos no

do discurso:

ou "discurso

discurso

das mulhe-

enten

dos partidos

e o das lideranças

da Associação

cha -

da f~

dos Moradores

da União da Beira-Rio.

2. O discurso
dido como o "senso comum",

da favela,

enten

a "voz do po vo :".

3. O discurso
do aqui como aquele

da população

do militante

que participa

de base, entendi

dos movimentos

reivindi-

.:0

•

....•

.

"

-75-

catórios.

,..
;

me coloco

,,:r>«'i-

E

diante

finalmente,
deste

la de Ruth'Cardoso
lorizar

trabalho,

quando

a observação

a filtima ~ condicão
,

afirma

tanto quanto
necessãria
.

e razao se completam,
sas " (op. cit., pago

para definir

a postura

faço uso outra vez da faa necessidade

103)

x x x

" ... de va-

a participação,

para um contato

a primeira

em que

fornece

pois

onde

a medida

se

afeto

das coi-

..•
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