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Mulheres

e Participação

Maria

f
\

..

1986
...,
Ca: p s fJ >i'h J 'I r;.j,:ilg

política

Noerni Castilhos

Brito

j

Intrôduçâ,

A noção de participação
social,

é

nao

~e.através

fixa, imutável.

àas mudanças

ciologia

dimensões

são conceitos

do pensamento

te estas noç~ es são vistas
do atingir

política/bem

neizadora,

que inclui

definidas

afastadas

abrangente

atividades

nas ciências

sociais,

vidas a partir

de orientações

se destaca

a sua

convencionais

e não

ampliada

se discute

(Baquo-

a visão homog~

hoje a uma propos-

chegando

se dá pelas práticas

culturais

os moviment0s

delimitação,

manifestadas

onde

sociais

frequentemente

onde tudo cabe, desde que envolva

de contestação.
social

50>'

desenvol

em conflitos

sociais.
Também

brangente

da

e fina lista de conee 'pções determinísticas

onde o reconhecimento

de dificil

Atualmen-

dos estudos

de maneira

sociais,

ta mais aberta

e movimentos

política

politicamente

No caso dos atores

que predominaram

político.

<::;

Política.

"multidimensionalidade"

ro,1981:30).

historicamen

de uma forma mais abrangente,procuran-

No caso da participação

convencionais,

definidos

social

não-convencionais

e da Ciência

como a de ator

Tourraine(l984:l42)

para ações conflituosas

:da dominação

sotial·~ue

se constituem
encontramos

em noçao

a idéia a-

uma atividade

coletiva

emprega

a expressao

movimento

que procuram

transformar

os produtos

se exercem

sobre os principais

recursos

cu~

-l

,r'turais- a produção,

r

IL

o ator social

o conhecimento,

corno sujeito
Nesta

culturais

ca suas emoções

é comandada

por aque-

para dar uma certa 1l.0rmasocial

às orie -

e raz~es,

participantes

ritário

I

'I

ao estudo

-í,,;são
englobadas
'i.

em movimentos

que colo

pelo pensame

movimentos.

situaç~es

to

Existem

exceções,

de origem

--egistros da participação

que
majo-

e protesto
populares,

mui-

referência.

'.Singer), mas a qualificação
bito dos trabalhos

As mulheres/elemento

corno classes

como

este procedi-

dos azutores

de reivindicação

como um todo errt erid.í.do

tas vezes sequer merecendo

das mulheres

sociais,

por uma grande parte

destes

nas mais diversas

à presença

em relação

mento não tem sido sequido

,I

sua palavra

não sendo reconhecidas

é

da' sociologia

tradicional.

sociais,

se dedicam

e o trabalho

de ator e fazer entender

Certamente
atores

a vida social

que eles valorizam

dar voz à presença

mas somente

determinado.

concepção

les que lutam e negociam

sociológico

étnicas', e I para ele,

não pode mais falar em nome da História

no seu próprio,

tações

as regras

certamente

por gênero
feminista.

feminina

(T~Evers, R.Cardoso

tem ficado
Mesmo nestes

em di versos

restrita

,

ao am

entretanto,09

movimentos

enfati

-

~~oriLariamente
,
cações,

seus aspectos

mais visíveis

o mod6 de agir, procurando

car o grau de conscientização

também, em alguns

política

são raros os autores
questão

mais particular,

racterização
entender

destas

a sua

porém

mulheres

própria

* ao

referir

Caldeira

sociais,

concepções
política.

com a vi vência

procurando

e valores
Coloca,

desta

~gria questão

.'
•

t; preciso

\J

sao constituidos

\.

determinados,
pessoas

'to

I

nos movi -

expressas

em suas

cultural

contribuição

política,

enfrentando

da ação
ao estu

a necessa

.

ter presente

por categorias

em um processo

que se mobilizam,

como uma totalidade,

'II

das mulheres

e

.-

;,~,

t'

"Nulheres,cotidiano

forma, uma importante

da subjetividade

.

não

antropológico.

do exame do contexto

_,~,"dOdo terna mu I eres e participação

tentar

elas, como quer

suas especificidades

através

I

além da ca-

Ou seja, pensar

do trabalho

tem, em seu trabalho

pOlítica:'!, esta preocupaçao

em est.udar uma

dos movimentos,

importante/com

a qualidade

colo -

pelas mulheres.

que seria,

visão da participação.

Geertz(1978:33)

casos,

que se pr eocupam

participantes

masro que é. muito

mentos

alcançado

fundamental;

só sobre elas,

como as reivindi-

que é preciso

que os movimentos

imprecisas,

crescente

movidad

de comabate

como parte de um grupo,

a partir

de condições

sociais

nao

por fins pré-:
ao Estado.

são

de um setor,

próprias,

não

específicas

,

examinar.
Autores

críticos

da concepçao

te, tem se preocupado

em explicar

pectiva

dosindividuos

que nela atuam,

worski.

Os primeiros

de participação

buscam

política,

marxista,

a ação coletiva

recuparar

pensando

como Downs,

globalizan-

através

da pers-

N. Olson e A.pze

a racionalidade

no processo

as individualidades,

sem atri ~

J

buições

de m~ior

ou menor

seria o resultado

da mensuraç~o

.para os individuos.
que atinge
existe
fornece

uma amplitude

rios de julgamento
~

racional

de razões

explicativos

A participaç~o

entre custós

de forma diferenciada.

visam

e benefícios
um beneficio

Para participar

e lidar com a motivação
interessantes,

ounão

individual

sem empregar

crité

-

valoreativos.

Pzeworski
atenção

ou alienaçio.

Ou seja, as açaes coletivas

as pessoas

elementos

consci~ncia

critica

aos microfundamentos

duos e por não poder atender

o marxismo

justamente

da ação politica
ao desafio

na falta de

que seriam

de e'plicar

os indivi

a ação.O

chamE,

I

I

do

individualismo

da realidade

i

metodológico

através

teria sua força no recorte

da tematização

do indivíduo

que f~z

para chegar

a ex

"

,,',
'.'plicações.

Assim,

interagindo,
determinações

*,

Geertz,

a explicação da hist.ória passa

com seus sistemas
dos processos

de pre ferência

sociais

preganos

C. - Cap I t.uLo 1.In: Lin!.eEE~a~2.

1978, pgs.13 a 41

pelos

indi viduos

influenci ando

I

sem as

pelo marxismo.

ªas_c~l~~s.:... RJ, Zahar

"

t .,

4

. Outro autor,
com a participação

coletiva,

no eixo pÚblico-privado,
de comportamento

, cia
~l

busca

enàõgenos,

••

-

:~:próprias

o papel das avaliações

discussão

"Participação

SócioPo1itica

de são Paulo,

estas

das mulheres

em diversos

partir

referencia1.

deste

tanto,

pro-

a cidadão"
anteriores,

sobre

em contexto

movimentos

bem

a visão destas,

o curso

urbano~

na Universidade

a questão

dn participação
pensa-Ia

básica

a

deste tra-

sobre o terna. Entre-

inicialmente,
e afinal

dado não particulariza,

o enfoque

feita durante

jâ realizados

são destacadas

d

1983:10-11).

e como se poderia

referida

de suas

tes determinantes

Esta seria a proposta

além da dificuldade

cipantes,

das pessoas

como importa

destes autores

os estudos

lhoS onde as mulheres

~

críticas

idéias me levavam

'Abalho, considerando

11

tipo

:refira a Lmporcân-

em estudos

preferências"(Rirschman,

Na

\

e escolhas

experiências

sovas e diferentes

r

para um ou outro

"De consumidor

ao exogenos

nas oscilações

.

'lt'como realçar

]

, tamb~m preocupado

embora

••

~;\ç:::ura
cor r i.qx r a propensao

,

explicações

dos ex ôqenos . Em seu trabalho
11

Hirschman

mais especificamente

em fatores

.• ~1,

f

Albert

mesmo nos traba-

aparecem

como parti~

não entra em detalhes

em pa.rticipar ou mesmo em

sobre suas razoes

l:1aose envolver.
Como,
preocupações

na dissertação

luta de formiga"
Trabalhadores
~

foi uma(das

"Sindicato

minhas

no Feminlno:uInaJ

das mu l.heras no Sindica to dos

do vestuario

o material

a partir

de Porto Alegre (STIVPA)

de que dispunha,

do novo enforque

repensando

visto durante

o tema

o curso.

deste,

o finico trabalho

que encontrei

com material

informati-

vo adequado

ao meu interesse

foi o Teresa

Caldeira(1985)

já referi

do anteriormente
.,,/1':-'

de mestrado

nas Indústrias

da participàção

forma, essa

, sobre a presença

optei por utilizar

Além

de uma certa

quais

que trata de discutir

as mulheres

rei v.í nd í.cat í.vas",
riência

vivida

tem participado

de associações

re:uperando" o sentido

no cotidiano

desses

bãsicas

ciopolitica

para este exercicio

das mulheres,

nicio da de 80, no Brasil.

modos pelos

locais

e ações

de que se recobre

a expe-

movimentos".

Estes dois trabalhes
piricas

"os diferentes

forneceram
de estudo

no contexto

as referências

da participação

do final da década

em~
s6

de 70 e i

6

fermagem,

costureira
.,

domiciliar,

ou mesmo es~ua.ante, passando
O trabalho

versa

na indústria

antes. Mas a entrada

das experiências

ma de produção
cialmente
.' referida

anteriores

às condições

em vários

do vestuário

pos s I vel

nas indGstrias

leva a res~altar

quanto

de cozinha,

a uma nova realidade.

e é uma opção

..,-'necessidade
econômica
turavam

do~a de casa, ajudante

r

pois

I

muitas

cos-

já

J,eva a uma situação

as dificuldades

di

com o novo esquº,

cuja comparaqão

de trabalho

como una

aparece

encontradas,

espe-

e à falta de liberdade

,

depoimentos.

"Quando eu ent.re para. a firma a gente tinha
liberdade lá fora, vivia em um mar de rosas. De repente, en
trei na firma, paraecia que eu tinha entrado em um hospIcio,
aquela barulheria, vim parÕ. este inferno." Nelci,da diretoria do STIVPA
í

J
.,
.~~.f ..."" (.'

Outra operária,
começou

como Nelci,

çoes, a partir

Maria

ingressando

de redes

das Graças,

delegada

sindical,

com 15 anos em uma firma de confec

familiares:

"Parei de estudar
porque não deu mais,tinha
que começar a trabalhar, senão não dava, a mí nh a irmã sozinha ••. Fiz atã o 19 ginasial mas não deu mais. Para estudar
'de noite não dava, no serviço era muito forçado, não tinha
6ondições, eu trabalhava pJr pe2a, serviço de acolchoado, ê
pesad,o, eu era pequena ainda, nao alcançava nem' na mesa
eles serravam os pezinhos _ ara eu poàer trabalhar aLí.v "
Também

\

I

J

uma militante

Mendes

da Silla(198l:73),

tuação

semelhante:

metalúrgica

em depoimento

de são Paulo,Maria

publicado,

coloca

urna si -

.d p at rao nem horário
ajudando a minha mae na lavoura. i. .•• )Ainda me lembro bem da
quele meu primeiro emprego corno metalúrgicã, em são Bernar=
do, porque foi a partir dali que comecei a entender os problemas da mulher, principalmente
da operária. Em 1973 ,entrei
na Ourotrax, depois de trabalhar um ano como doméstica. Entrei
como àjudante e no começo achei ruim edificil,
porque n~o
estava acostumada a ser-mandada c em f~brica tudo que se faz
.'~'

'''~'W-''<

-.'-

.•..~'_

••

_~

,

é cont.r'o Lado"
Através
se perceber

que a ent radà.vna

dd qu~ visa o sustento
to, nesta

fábrica

financeiro

colocada

por Hinschman

pode-

faz parte

de um projeto

de vi

e uma melhor

nova etapa a dura realidade

cortdições de trabalho,
dade das

da perspectiva

da pre.oténcia

"leis das firmas

expectativas

criadas,

por Hirschman,
que nao quer
o sindicato

11

aparece

gerando

situação.

dos baixos

dizer que esta frustração

contrariando

A dpcepção,

as

apontada

neste momento.

conduzirá

Mas este pode
>

das más

e da arbitrarie-

como um choque,

pode, a meu ver, ser identificada

ou à ação política.

salários,

das chefias

insatisfação.

Entretan-

necessariamente

ser o inIcio_

O

so à justiça

do Trab

lho e do medo da irmã que lhe pede para tirar

<!-}:! f i.n." indo perspecti va,s opostas.

o processo,

•
nA minha irmã, que morava aqui em Porto Alegre, me tirou de casa e me trouxe para cá, me arrumou ~o
na firma; enquanto ela esti vesse grávida
eu ficaria aqui de-com
panhia para ela, ajudava, fazia o servico da casa, pagava p.:;D
sio para ela e trabalhava na firma com ~la. Foi em 1968, e~
tinha 16 anos. ('A') No início a gente é boba, a minha irmã
tem aquele sistema de que a gente entra l1a firma e não pode
conversar, levantar a cabeça. (...)
Quando ela! entrou na fábrica se associou ao
sindicato quando fizeram uma campanha de sócios,pagava mensaliàade, titou um curso de corte e costura, mas nunca frequantou uma as s ernb Lê a ,nunca se animou a vi.r aqui saber das
coisas, esperava o dissIdio, ficou acomodada, esperando
as
coisas virem por si, sem fazer esforço. (...).
Eu nunca me sentia ben\ den t.ro da firma, nunca estava a favor da exploração, não gostava mesmo do servi
ço, mas eu fazia tudo direito, mas eu sempre achava que nao
estava certo, porque eu sempre quis estudar r então eu
vi
que não era o meu lugar ...
Eu não gostava de trabalhar na confecção
e
também eu tinha a mania de discutir as coisas, fa lar. (...)
Lá na firma sempre tinha uqem dissesse: Ah, vão te botar na
rua, isso e aquilo ... Mas eu não ~inha medo disso,me sentia
segura porque eu queria sair desta vida, não gostava de tr~
balhar nesta firma e fse eles me botassem na rua para mim
.t.arit.o fazia, eu recebia e ia para a minha cidade t lá eu ar>
rumava outro serviço. 11

r

•

ã

~
,I

'II
"

A questão

.

mente

a procura

ajudar

c.
.

que surge

das. condições

a explicar

a escolha

a partir

sociais

deste exemplo

da vidadde

por trilhas

e justa-

cada um que podem

opostas,

levantando

alguns

,

"i':""~, fatores

através

da comparação
No ambiente

ferenciada,

familiar

com privil~gioc

ticas autoritárias

destas

duas expe r ênc í.e's ,
í

a situação

ràas duas já foi di-

para a irm~ mais velha que exercia

em relação

aos irm~os menores.

No primeiro

pr~
trc-

"

balho de ambas
r

I
J

trabalhou

tamb~m

distinções

na roça e foi ajudante

em loja, atividade

mais

Nelci
so fabril

demonstrou

ma coisa

I

nos cursos

f

"pelega"

aceita

como Nelci

da irmã, pois

rem situações
'1.lémdisto,

sóciar

a considera.

teme ser atingida

tanto na família
criticas

do uni ver

da categoria.

aparece

doméstico

as imposições,

A formação
mente

ao sindicato

percepçao

A f~

como uma alte~

e onde se aprendia

alg~

as semb Lê ía s e pales tras.

Sua irmã, mesmo
e na empresa

socialmente.

e o sindicato

para não fazer o trabalho

pois Nelci

e a outra trabalhava

uma determinada

levando-a

opressivo

hierárquicas

de cozinha

considerada

que vai aC1bar

brica é um ambiente
nativa

existiam

destas

não participava

sendo

"boazinha"

com a cpefe,ou

Tem medo das atitudes
por represálias,
mulheres

como no trabalho,

fundamental

"rebeldes"

ser pe.rseguida.

foi definida
e suas visões

tarr~ém são diversas.

outro componente

do sindicato

~ preciso

diferente

-

ao enfrent~
considerar,

de suas definições

que é

, Nelci,

J

nesta epoca,

sem uma casa sua, sem se importar
arrumar

outro em qualquer

que a sujei tem ao papel
nibilidade
través

da frequência

Js
pequenos,

,

,

marido

,,\
.ainda trabalhar
,

em perder

sem filhos

o emprego,

lugar. Não tem compromissos

determinado

de si própria

i

e jovem, solteira,

pois pode
familiares

de mãe e esposa.

gue lhe permite

,

É essa

d spo«
í

uma maior participação

a-

ao si~dicato.

sua irmãemais
exigente,

velha,

casada,

grávida,

com responsabilidades

na fábrica.

Cons iderava

com filhos

de gerir a casa e

o emprego

bom, por ser pe!.

I

.v ,
l'h

,

;'to
da residEncia
.•.

e porque

tinha problemas
o sutento

com os filhos,

familiar.

necessidade

faltar

sem ser descontada

além do salário

Na sua situação,

quando

definindo

Neste

caso é possível

lembrar

são exata

e vantagens

em uma ação coletiva

cios eventuais
função

sindicais,

sível participar

tem, na realidade,

implicados

de analisar

,

uma vi-

na sua eventual

desta ou daquela

parti-

os benefí

linha de conduta

em

dos outros.

Para a irmã de Nelci,
conquistas

de mae e esp.2

M. Olson que mostra

e seIão capazes

que recolherão

do comportamento

a

seu comportamento.

como os indivíduos

cipação

para

é pequena e

sua mobilidade

em suas proposições,
dos custos

ser necessário

é grande. Assim, as condições

do emprego

,\ sa se articulam,

)

podia

j'

exemplo

não é interessante,

das campanhas

típico

de "carona"das

ou melhor,nem

do sindicato,

a partir

mesmo pos-

de suas con-

diç6es ,sociais de vida, e não por falta de "consciéncia
Como a metalúrgica

Maria

Mendes

de classe~

da Silva (19 81: 88) cQ.

menta:
","

"Muitas ficam revoltadas~ mas quem tem coragem ~e faze: alguma coisa e depois perder o emrpego?O medo
parece que e maior quanto mais a gente prec i sa de st e ernp re-:
go, isso é verdade."
É frequente
sindicais,
polItico

C1 ..Lt:..J...t::..Lt::1H,';.La av

da maioria

explicação

por si só, ele existe

lho. Os mecanismos

cis~o de participar

conforme

í

ç

tanto académicas

O medo,
a partir

entretanto,

nâo é uma

de razões concretas,

sociais

familiares

os oponentes

o procedimento

as circunstâncias

são reais,

frente

mais próximos

do "afastamento"
sociais

ob-

e de traba

áo do comportamen.to submisso

e enfrentar

como

'--a-'-~L.L.t:.~_,,-,aria
o comportamento

e, na luta pela sobrevivÊncia,

pode predominar

b,rdinaçãb,

I...iue

nas relações

de Lrnpo s

e ,muito fortes

e patrão,

lllCUU

(as oper~rias.

jetivas que se efetivam

efetivos

nas discussões,

à de

- chefe
pEha su-

em que cada um se

encontra.
Mas assim como se pode perder
mesmo ganhar

ficando

d~s colegas,

quem participa

enos durante

quieta

esperando

part.icipando, ou até

o resultddo

deve ter um retorno

um certo tempo, que sustente

da mobilização

de sati.sfaçâo,pe.lo

a participação.

, A luta como Eraze~

,

•

Hirschman,
satisfação
atenções

buscada
para

se espera

be Le za , sabedoria

humanas

tra que a falta de distinção

entre

os custos

para

um individuo

~posto e o esforço

para

que consiste

justamente

vai muito

sobre a participação.Mos-

luta e conquista
e os benefícios

leva a não se

da ação de inte-

resse pÚblicç;. Ou seja, em algum momento, "o benefício
coletiva

SUDS

e salvação" (H.t1983:93)

recompensa/mas

"econômica"

também entre

ao voltarem

Para ela, a ação voltada

grupo de atividades

em si sua própria

a idéia de que"a

apenas dos r esuLtados que

além das lirrütações da visão

distinguir

levanta

decepcionados

aç6es"(H.;1983:89).

da comunidade,

que carregam
"

consumidores

faz parte de"um

na busca

;:'l~tt.f ..

pelos

a ação púb Lí.ca não provem

dessas

pÚblico

em sua análise,

não e a diferença

de uma ação

pr.Q

entre o resultado

por ele ou ela, mas a soma dessas duas

dedicado

"importâncias" (H. ,1983:94).
Com essa exposição
"carona"

Hirschman

so a comunida6.e, mas principalmente

nao engana

ftoio, pois, de urna certa forma, simplificadamente,
da festa, porque
ma

outras

I

"o

nas atividades

s e crrnent.o do

o pe rme í.a com sua própria

de interesse

prazer

experiência"

Nesta perspectiva
tividades

que seriam vistas

benefIcios.
ço passa

Em atividades

o me Lho r

piib l.í.c o , como

em al~

como custos,

no sentido

em outro

não rotineiras

de porque

contexto

pode acontecer

uma sens açào

inovadora,

pode ser explicada

19 - Hã ação na esfera
resu1 t.ado

de uma mudança

1ação"(H.,1983;97).

que o esfor

de prazer.

.agir junto com outro~

29 - o trabalho
levam a mudanças
constitui

pessoais,

em uma experiência
Conclui,

prol da felicidade

pública

o Hdesejo"

Os

é, em muitos

semelhante

a descoberta

de crescimento

.1~O

participação,

não parece

de

na esfera

pública

I

que se

prazeirosa.
que "aos esforços

associa-se

proporcionando

a participação

e tam5em

como segue Hirschman
para afastar

do indivlduo

uma considerável

esforçosrealizados

de justiça.

suficiente

a uma reve-

e tra~sformação,

A intiroduçio da idêia de prazer
para explicar

,

social.

sensação

em
de

a .ffome",

saciariam
um prazer

às vezes maior do que a própria meta conquistada.
O "carona I. que ter.ia realmente
perdido o melhor.
-unda

casos

da possibilidade

e as atividades

portanto,

realizaç,ão"(H.,1983:98).
a "sede",

pública

em prol da mudança

da a-

por dois pontos:

cogni tiva radical,

Daria prazer

a-

seriam

Esta fusão entr~ luta e praze, caracteristica
çao pública

e

dos custos

(H.,1983:95) .

argumenta

a ser "lu ta H , .transmi tindo

a si pró -

perde

o s "qmento

penetra

o

mos t.rar que

pretende

ativo

Isto rejeitaria

na luta ê muito

fe-

a futura e consequente

em seu trabalho.

o "carona")

Entretanto

que permanece

exis-

.

"

14

} O acompanhemtno

q ue.i a participação

mostrou

car momentos

das,

de desabafo

desta vi vência

sindical

na pe squ.isa 1'10 STIVPl\
pod ía

para as mulheres

dos abusos,

de denúncia

signifi-

das irregularida"":

ae,l'cl.aclonamento a fet vo e

de'·t;;.uca
wa expcr:Len<;~ctSde lutas!

í

solidário.
A participação
polItico

restrito,

viqa da mulher

mas como uma forma de ampliar

fora dos muros das fábricas
Maria Mendes

to como .mae solteira,
tico, at~ a mo~ificação

provodada

no sentido

de

as perspectivas

e das' paredes

da-Silva(1981:100)

na limitação

só

é vista, nao

sindical

relata

das casas.

seu isolame~

e estrei.teza do seu mundo

domés

pela vida sindical:

" Só depois que eu entrei para a Revescar
e
fui participar dos movimentos do sindiato, foi que eu senti
que eu podia fazer algumas coisas importante r eu fui descobrindo aos poucos. Até hoje fico pensando corno foi que eu
vivi aqueles tres anos, parece que eu n~o existia, foi um
tempo ruim. Aos poucos fiz novas amizadas, conheci os comp~
nheiros da diretor.ia do sindicato, comecei a trabalhar com
eles. E a vida. melhorou mu to. "
í,

As s Lm t ambérn era para
e uma ví.a

uma via de esclarecimento
+raba Jho sind.ical

não é um peso 'e sim um ganho, entendido

corno integraçiio na vida social

mundo

domestico.

no balcão

no sindicato

de expz essó a . A int.€!9rução ao

mente

comparttlhadas

da secretaria,

em oposição

é possível

No sindicato

em experiências

Nelci que buscava

v~

novas relações

assembléias,

bem como em viagens,

í.

ao fechaIÍ:tento
do

estabelecer

em reuniões,

pos ít

congressos,

até mesmo
entrevis

tas.
As principa.is atividades

,,~.

~isacões,

..\

,nl

~

assembléias,

encontros

ou mesmo

ifpresas é v a Lo r zado como um crescimento

\.tl

í,

.. maior.

Os depoimentos

de grevistas,

rina, em vparias

'it

de oper~rias

no ABC paulista,
categorias,

cola, onde a aprendi~agem

n

i

s í.nd ca ís como greves, para
o trabalho

da pessoa,

grevistas

no Rio Grande

mostram

dentra

das em

além da lu ta

e até mesmo de esposas
do &ul, em Santa Cat~

a percepção

da greve como es-

se d~ de forma concreta

na prática

cole-

tiva.

i
)

"Aqui, (no sindicato) eu me esc lareço sobre a
sttuaçao dos trabalhadores e de certa forma colaboro. Ant.es
eu ficava em casa vendo novela e não aprendia nada, agora
eu sei que estou sendo útil." :A., dona de casa do ABC'
realmente
A

,.

ciais

"

t

analisada

"E sabe, acho que esta é a primeira coisa
.i mpor t.ante que eu faço na vida. "I. ,metalúrgica.
(Nabarrete, 1979:4)

prática

exe:rcida pelas

por 'I'eresa

Caldeira (1985),

'~cepçao atravé.s da recuperação
'\','"

V1."vida

mulheres

do, sentido

.:) no d estes
por elas no co t i.d.í.a

nos movimentos

mostra

est.a mesma con-

que recobre

'
movi.ment.os
.

so

a experiência

..

,.. ..
15

são mulheres

caracterizadas

i

do sindicat?n pois,"na
casa

sua g;;::-ande
maioria

com filh s, muito poucas

e

1985,:9)
vidas

muitas

\;tít

•

a nenhuma

sobre sua vida e sua participação
apresentam

grande

e donas-de-

fora" (Caldeira,

instituição,

envol-

fazendo

r a conviver

.'melhor.

Para

amizades.

Outras

se referem

também

as neuroses

também

de se sentir melhor.

como uma reação

ticipação,

não explicáveis

o servi-

e até ..
se di ve r t.ern •
aparece

doméstico,

Estas respostas

às decepções,

pa."':':

até a falar

de ficar s5 fazendo

a participação

de saída do fechamento

na

a trabalhar

fa·zia bem sair. de Casa

aprendem

Ou seja, novamente

de busca

começou

quando

nas lutas, onde se aprende

ço e de que como não estudaram,

possibilidade

sobre porque

com 6 filhos que andava

dona-de-casa

outra

com as pessoas

as respostas

semelhança.

e apo / melhorando

.~.~oente, desanimada
J}tEB

sao as que trabalham

vezes não pertencem

Hã a senhora

.t~.·

são casadas

ã

participavam

,

das que participam

em diversas. fo rmaecpe rt.Lc pa'tí.vas , Entretant.o, em seus depol

mentos

,.

diversamente

de esclarecimento,

poderiam

como estImulos

pelas relações

como uma

ser vistas

internos

de classe

à pa~

ou situações

(;

'b

de miséria,

e que inclusive

pode assumir

Em trabalhos
p presença

poucos)

feminina

também

das mulheres

'I
I,

~hculdades

muitas

participantes

encontradas.

formas.

onde h& uma preocupação

nos movimentos

aparecem

outras

em qualificar

sociais (que, como é sabido,são

semelhanças

quanto

corno um enriquecimento

Filgueiras(l984),

estudando

a essa eercepçao
apesar

das difi-

as mulheres

na

;

:1

';:.\'organização dos moradores

de um bairro

I

alerta

para que a análise

:1

:!

do bairro,

da família

dos trabalhadores

í

de vista da funcionalidade

I

das como realização

I

,
havia

!
,

"relações

j

para o capital,

de umprojeto

*
colocado.-Daieeuinteresse

vimentos 'sociais produzem
sociais

e seu signigicado

qUE'

nãos eja feita s5 do ponto
mas que sejam consider~

de vida nas cidades,

como Durham

não só nos resultados

mas,principalmente,

tais práti.cas estão

pala os agentes

na q ua Li f í.c a ç áo das

tecendo

sociais

que os mo-

em seu cotidiano

que as vivenciam

nas c1-

dades" (Filg-aeiras,1984:l4) .
..

;.

O conhecimento

do projeto

vas existentes.

das pr~ticas

cepção

corno nos mostrou

geradas,

tal para análise
mulheres,

desenvolvidad,

da participação

justamente

de cada um, das expectat!

Hirschman,

e a satisfação
certamente

na vida pGblica,

ou de -

é fundamen-

especialmente

pelo plano em q.ue são colocadas

das

na maioria

dos estudos.

---_._--_..*

Durharn, Euni.ce -- Famil.ia

uperária:collcJ.encid e ideologia.in:Dados
vol.23,n92,1980,pg.205

usão
.'

de relações
projetos

Para Tourraine,

sociais

entre atores

e estra-cégias próprias

papéis

e status(1984:87)

plicar

as condutas

"salariais,

sociais

de explicar

em termos de

por níveis

que é preciso

em relações

'~

em que se encon

as condutas

p rí.rne
í+

é depois em

sociais

de participação(pg.114).

outros

~utores,

sentido

aponcado

por Tourraine,

que se deve procurar

estudar

" 'l."ffiulheres
na polí tica .se j a nos rnovimentos sociais,
\' f

tanto por seus

é justamente

da sociologia

etc. e mostra

I

"situações"

É neste

alguns

como uma rede

que por sua definição

a tentativa

estas

aparece
ao menos

nas relações

tipos de habi tação

ro transformar

orientados

e o objetivo

dos atores

tram(pg.lll) .Critica

níveis

a vida social

e também por

a presença

das

nos sí.ndí.catos

••

\\<_~';?u
ate mesmo nos partidos.
Bláy,
lher no Brasil,
vimentos
.

I

)

..

\.

ao estudar

no período

com participação

cluiu

feminina,

pessoais,

mente a transformações
"politiza-se

si lenciada

de pensar

a mudança~

abrangendo

atinge.diretamente

o EStado,

res situados

fábricas,

nas escolas,

do, 1981:XIV).

EStas

sobre elas"

cada polpitico

concreta

níveis

das mulheres
massas,

em uma reação

corpo social,

a

não

não leva

àqueles

pod~

que periet r am na vi'-

dos indivíduos,

de poder"

em torno de"um

podem

foc,} particular

entre outros, 'Hiniciaram
de poder,

nas

de contestação

ser cornba
de poder':

uma luta esp~

de coe rçào , de controle

(Foucault,1981:77)

e que tem um signifir

ao es-tabelecido no nível dos mí cr opp

envolventes.
O movi.mento de mulheres

sentido 'de tratar

dos problemas
í,

que também

nário.

o coloca

é dos mais expressivos

que são excluidos

e que são cons í.derados como pr vados,
3L2)

a possibilidade

em outros

grandes

"formas moleçulares

contra a forma particular

que se exerce

(1985:35)co~

nas p r í-s óe s , como Foucaul t de.nonst ra (Macha-

As mulheres,

deres

não.mobiliza

a realidace

tidas em lutas localizadas

cífica

abre-se

f

significativas

Mas se constitui

atingirdo

e À

a uma experiência

que a participação

ao nível do próprio

da cotidiana,

público

adq u i re outras d i.men s óe s , mais arn-

então

Entende-se

se constj-

se chega gradativ~

Como Caldeira

e, por esse caminho

à luta revolucionária.

do espaço

dá-se existência

novas práticas,

lém do tradicional.

sindical,

111,2

(1982: 10). Ao lado das t.rai sform.:1-

a nível público.

A política
paIs,

inclusive

a nível do privado,

o privado,

....;-,"
até então

pela mu -

de 1964 a 82, colod:a:que os diversos

das te mesmo espaço

ções individuais,

da cidadania

que levou à apropriação

tuem em um conjunto
reformulação

a conquista

como mostra

como o mais afastado

no

da vida pública
Tourraine (1984:

do modelo

revolucio-

·/

17

r

Ao laqo de outros

movimentos

que tem por objetivo

a defesa

,'.

do individlo'

11,

minorias"

das relações

as mulheres

interpessoais,

buscam

transformar,

çao de inf€n=ioridade, sair para o público,

(I
j

~", ça, revelando
'. !"::
são diversas,
encontr~dos,
atividades
. ,'.

dos pequenos
como podem,

grupos,

das

a sua situa-

em um processo

de muda!!

forma~ a sua face oculta d~ ator político.
As práticas onde se expressam as r ea çaos à opressão

desta

como vimos,
permitem

na po1itica

mas existem

pontos

comuns

uma vi~âo mais uniforme
as mulheres

que, ao serem

da multiplicidade

dos mais diversos

setores

das

so

\

ciais .
As mulheres

•i

r :

.

',

'

.

b.ra.silei.ras,nos últimos

cia1mente,

das mais diversas

políticas,

através

mo atores,

S1..1

de seus movimetnos

jei t.os social

;;..."",,,.
so na vida pública,

formas,

S r

ligadas

10 anos espe

ou nâo a instituições

e ações,

tem se afirmado

co-

que i ns Ls tem em ser reconhe c idps, nao

mas prJncipalmente

na vida diária.
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