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INTROVUÇÃO
o

Parafraseando
d~cadas

uma esp~ciê~de

de saber.

Ele está ligado

feminismo.

Passado

mesmo?) *

ci

decantada

fenômeno

O lema ~ resgatar

dição desvalorizada

resulatdos"

presença

tomada

de "consciência."

que intriga

possibilitou

e se perguntar

e Política,

mulher,

por outro,

conceitual

conhecimento

dos movimentos

an

seus feitios

da produção

do período

a visibilidade

pergunta-se

e

no interior

das mulheres,

trouxe

esta discussão,

feminista:

gum tempo ao menos

- convida-nos

nosso comportamento
de ajustamento

e nossas

a uma cultura

que fôssemos
advinda

id~ia subjacente

do ajustamento

parenteses

nosso;

por

impulsiona

a

em busca

aI

examinar
de sinais

às mulhere~

gradualmente

a essa cultura.

um

emergência

- durante

em relação

de superar

à conscientização)"

Colocada

da

(a nós mulheres)

rancorosa

capazes

Sociais?

de setenta,

íntimas

da

para a pro-

optamos

" ... o feminismo

vidas

1980/19B9,

e valorização

das Ciências

na d~cada

acadêmi

qual a natureza

que, efetivamente,

dos pelo movimento

to-versão

passou

da devastadora

que se inicia com a cena conjuntural

de maneira

de

numa con-

(será que

sobre

no decorrer

Para desenvolver

*

e tem o nome

e impor a voz e a vez das mu

sobre os efeitos

de forma s~Lutar,

contribuição

caminho

campos

1

ca do GT Mulher

dução do

duas

diversos

Se, por um lado, a trajetória

do tema

há

todo o tempo perdido,

e secundária

meditar

"

atacou

em parte o tempo da paixão

pode-se

sia de marcar

Luiza Heilborn,

furor feminino

por parte das mulheres,

lheres.

Maria

a

au

(Tal era

a

2

na ordem do dia a emergência

da universa
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lidade da questão
tuirmos

feminina,

os diversos

no interior

e, então,

matizes

conceituais

do GT, desembocabdo
analítico

de reconsti-

que foram" desenhados

numa tentativa

,

com o "novo'" recurso

o momento

- o genero

de contribuir

- corno

construção

cu l t ur a-l ,

o
professora
ciativa

GT Mulher

Fanny Tabak,

cientista

foi criado
política

se deu corno urna das diversas

das pela

força

questões

referentes

da urna ditadura,

à condição

momento

da PUC/RJ.

consequências

que nos permite

(nos anos setenta),

contextualizar

que caracterizavam

o momento

sociais,

a cultura

(de esquerda

lismo se aprofundara

pensar

a partir

política

interna

e direita)

de trabalho.

na rua aqueles

portanto,

operários

também

em contra

a política

que~
,

emergência
elementos

brasileira:

dívida

maciça

o

O capita

"prá Frente

em se pagando
que tinham

Brasil",
externa

da mulher

,
no

dos movimentos

partida,

Por outro

a estabilidade.

políticos

libertários

entre experiências

os grupos

feministas

recuperar

a definição

Vlva que não pode viver

sendo que esta nao pode ser pensada

,

à mulhe4

menos

dos estilos

o intercâmbio

da subjetividade:

mano corno criatura

a

mais barata.

o fracasso

o desenvolvimento

ropa e EUA, enfatizando
litáriasi

ain

Por um lado, pelo fato de ser urna mão-de

do capitalismo,

Havia

as

esquerda

e o populismo.

fenõmeno "de entrada

-obra mais desqualificada,
pela necessidade

A

de alguns

ao ritmo do slogan:

o concomitante

pulistas,

social

vivíamos

vivido.

com urnadrescentê aLta da inflaç-ão e urnaenorme

colocar

desencadea

de urna forma bem clara

o que possibilita

de "novos" movimentos

mercado

Tal ini

da mulher.

e caracterizadas

sido derrotada,

e com

pela

elUbora numa fase de "t-ransição", onde

tões eram colocadas

autoritarismo

em 1980

'q~e foram traz idas para o tecido

Naquele

havia

e Política

PQ

na Euigua

propugnavam
de ser hu-

fora da comunidade~

abstratamente

sem

seus

componentes.

Desenvolvíamos
tica de nao negociação,
mentos

a política

do "não". Era urna polí-

nem com o Estado

nem com outros

movi-

sociais.

Nossas

idéias/mensagens

eram emitidas

para

todo
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o mundo masculino:
dos, nossos
trões;

num primeiro

pais, nossos

e nos espaços

-

.

versidade,

maridos,

públicos

e

Estado

momento,

nos espaços

nossos

filhos,

de trabalho,

priva-

nossos

sindicatos,

pa
uni-

nos partidos.

Era dizer um IInãolla essa forma de viver.
dizer um IIsimlla viver

a vida para nós próprias,

minhos

para que eles também

para os outros,

vidas. ! ~ principio

próprias

nho para a criança

nascer.

da parteira

abrindo

mudassem

ca

suas

que abre o

Mas a criança

Era

cami

terá o seu próprio

caminho.
Es~a politica
tos libertários
expoentes,

fivessem

do IInãollfez com que os movimen

no feminismo

por causa das idéias

tra-cultura.

um dos seus

levantadas,

Era o experimentar

idéias

novas relações

feras de vida, tradicionalmente
IIprivadasll. A esfera pública,

maiores

consideradas

de

con-

entre

as esIIpúblicasll e

o reino das relações

mercan-

tis e do masculino

e a esfera privada corno urna categoria re
a lIesfera do femininoll e o último refúgio da indivi

sidual,

dualidade
ralmente

inevitável,
construida

escondida,
corno excluida

Aqui torna-se

necessário

dividualidade

e privado.

as linguas

denominam

da ao recolhimento,
abandonar

segura proteção
méstico.

mais precioso,

e privado

particular

11

•••

por i~
referem

claramente

essa parte da existência

que

de

todas

uma zona de imunidade

ofereci

onde todos

(homens e mulheres)

podemos

público;

livres

externa.

íntimo.

patriarcaL

privado,

no espaço

à vontade,

e cultu-

o que se entende

Individualidade

as armas e as defesas

arrircar-nos
locamos

a'

é atribuida

invisivel

pela sociedade

esclarecer

-se a urna area, urna instância
limitada,

tornada

das quais

convém

onde relaxamos,

da carapaça

nos

munir

onde nos co

de ostentação

que

Esse lugar é de familiaridade.

No privado

que pertence

encontra-se
somente

o que possuimos

a nós mesmos,

que

as
Do
de
nao

diz respeito

a mais ninguém,

que não deve ser divulgado,

ex

posto,

diferente das aparências que a honra eem públicoll 3
A atribuir ao espaço privado a

pois é muito

xige guardar
dimensão

do confinamento

ção cultural

desviante,

nação. A possibilidade
privado,

é dimensão

e feminino.

feminino

é, portanto,

que se assenta
do refúgio

de mobilidade

urna constru-

nas relações

na familiaridade,
assimétrica

de domi
espaço

do masculino

Assim,
cutores

também

tricas.

Pensávamos

ao nao nos importarmos

não pensavamos

com nossos

sob a óticá de relações

que seria possível

soltar
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interlu
assimé-

"as idéias

no ar'

e-multiplicarmos.

~ verdade
houve certas
cademia,

à incorporação

resistências

as idéias

josas, embora

feministas

co~p~eender

foram levadas

sociedade
idéias.

Na

por mulheres

a partir

a especificidade

de

a

cora

estudos

da mulher

ainda

corno gueto.

Tendo esse quadro
Mulher

da

destas

de forma ainda militante,

que procuraram
pensada

que em todas as esf~ras

e Política

ços de discussão
questão

corno pano de fundo, é que o

,"""
constituiu-se
n~ interior

da mulher.

corno um dos pioneiros

da academia,

GT
espa

que circunscreveu

~, portanto, -essa trajetória

a

que tornaremos

corno eixo desta reflexão.

De imediato,
produção

podemos

do GT, no decorrer

matizes

teóricos

mulher".
d os quals

111.

da então

chamada

de

diferentes
"questão

predominantes

,4

da

em torno

.

os paper s, ou seJa:

Mulher,

participação

nas esf~ras
11.

que a trajetória

nos indica

três contornos

se agruparam

I.

da década,

no tratamento

Identificamos
.

afirmar

Mulher,

macro

sujeito

e representação

de poder

política

(1980-85);

e identidade,

desvendando

as

relações

no cotidiano

(1985-1987);

Feminino

- masculino:

a noçao de gênero(1987-

19 8;1)

I.

MULHER,
MACRO

PARTICIPAÇÃO

DE PODER

E REPRESENTAÇÃO

NAS ESFERAS

(1980-1985):

A primeira

etapa

foi marcada

la abordagem

macro-descritiva

do sentido

participação

feminina

ções políticas,

POLíTICA

na esfera

partidos,

política

congressos,

fundamentalmente

pe

e da qualidade

da

clássica:

sindicatos,

institui
entre

ou-

t.r os ,

Na releitura

dos paper's,

percebe-se

a

natureza

metodológica
pírica

ainda pouco consistente,

acentuada.

democrático"
trabalhos

havendo

O ano de 1982 marcava

com as eleições,

apresentados

tica nacional,
çao, etc.

no GT que discutem

vam o suporte
necidos

sua maior

trabalhos,

pelos partigos,

(masculinas)

partidos,

de làdo, a participação

ca da mulher,

ocupava-se

das lutas das mulheres
neando

a compreensão

camponesas,

teórica

femininos

base da diferença

sexual biológica.

dicava

direta

tões para reflexão.
teórica
mental

impositiva,

motriz;

sidade que se impunha
bora ainda

formais,

são evidenciados
limite,

porém,

à mulher

das personagens

foi a frágil

bito acadêmico

Sociais,

de grupos

feministas

recobriam

tanto os trabalhos

partidária,
cipação,

autônomos

produtivo.

partidos

etc, também

da

coleta

vertente
funda

a ocupar

teórico,

Nos

lu

a nece~
e~

paper's

dados,

nesse momento
feminista

etc.

O

am-

bem como de publicações

Por outro,

revistas,

a produção

as temáticas

representação

foram utilizados.

compreen-

tanto no

na área da participação

políticos,

as que~

as "representações",

- (jornais,

que destacam

in-

deste material.

de suporte

das Ciências

e

sobre a

a preocupação

falas, volumosos

de origem

tas latino-americanos

social

uma

femininas.

análise

,

deli-

metodológico

momento

ao nível

era de desvelar

depoimentos,

no sistema

fabris,

que começava

deu, de um lado, a produção

quanto

operárias

é a partir

ao contrário,

Portanto,

A bibliografia

na esfe

construídos

O quadro

Não houve naquele

público.

políti-

- que foram estabelecidas

foi dar visibilidàde

gares no espaço

das relações

como caminho;

de dados - fontes primárias
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pesquisadoras

das práticas

e masculinos,

jor

de paper's

pela ótica da divisão

sexual dos papéis

a pesquisa

de

for

com lide

da mulher

significativo

busca

nos

e representação

a partir

polí

nos dados

nas entrevistas

com a participação

suas análises

ele

tais questões,

uma outra vertente

daí um número

capi-

representa

para a Cãmara/Assembléia.

que ao deixar

que constroem

voto,

das eleições,

Eleitorais,

eleitas

de

na esfera

empírico,

nos resultados

Concom~tantemente,

ra da produção,

presença

no panorama

Regionais

do volume

como questão

ao discutirem

em

"processo

pOlítico-partidária,

dos pleitos,

metodológico

nais, Tribunais
ranças

ou seja,

através

Estes

a volta do

daí a incidência

tal - a repr e sen+e çâo e participação
tiva das mulheres,

uma tendência

etc) ,que
política

de cienti~

- organização

política,

parti
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Podemos
presentes

na maioria

gundo Sexo
me

(1949) ~ Juliet

Fa~ny TABAK

nismo

FIRESTONE

Iara SAFFIOTI,

Am~rica

Latina

ca Moreira

Branca

- O Que ~ Feminismo
fonte~

ra Política

- SP - Revista

zação Brasileira,

Cadernos

Portanto,
o tema foi marcada

das mulheres

inexpressiva,

nina, e por outro
ção não havia

vai influenciar,

pectiva

dos estudos
nos espaços

bojo, mudanças
lidade

tituinte,

da Fundação

Carlos

etc.

pela concepção

sobre

mais

am-

das instituições

isolamento

ideologica

da condição

femi

cuja representa

-

de 1984, o fe

com a construção

do cotidiano,

introduzindo

em lugar de pensar

tanto a nível

das políticas

com a Civili

~ de que, a partir

preocupados

com reflexos

de Cultu-

ainda de forma expressiva,

importantes

auto

do masculino.

Nossa hipótese

mulher

Encontros

lado, por ser um sujeito

minismo

e Jaqueli-

como uma atuação

pelo próprio

se deslocado

ALVES

Al~m destas

na esfera

at~ então considerada

na

(1982); Bran-

etapa dessa produção

fundamentalmente

pla de participação
políticas,

anotada,

a primeira

e o Femi -

como a Revista

de Pesquisa

al~m da Bibliografia

mi-

- a luta da mulher

Moreira

da A~POCS,

i

(1983)

na Força de Trabalho

(1981) 6

foram utilizadas

(1979)

de Classes:

O feminino

e Feminismo

(1980);

ras, outras

mente

Mulheres

- Ideologia

pelo voto no Brasil

Chagas,

-

et F~minis

Política

na Sociedade

Paul SINGER

- O Se-

of Sex

(198~) i Eva BLAY - As Prefeitas

ALVES

ne PINTANGUY

- Psychanalyse

e Participação

(1980) i Neuma AGUIAR,

que estiveram

de BEAUVOIR

- TheDialetic

A Mulher

(1976) i

autoras

Simone

MITCHELL

- Autoritarismo

to e realidade

algumas

dos paper's:

(1978); Shulamith

Heleich

mencionar

públicas,

a

pers-

do sujeito

assim,

no

apenas

a sexua

das instituições,

seu

da cons-

bem como dos movimentos

so

ciais.

Ainda,

repensar

o conceito

tica da mulher

fora dos quadros

cenário

espaços

outros

a alegação
história
priasi

de que quem devia

estes estudos

lheres na perspectiva

institucionais,

(movimentos

de que "as mulheres

de participação

sociais,

tinham

tendo

como

a militância) sob

sido esquecidas

falar das mulheres

vao ter como preocupação
de pensar

polí

pela

eram elas procentral

que "o simplesmente

as

dar voz

e vez à fala das mulheres"possibilitaria

um entendimento

complexa

entre

relação

construída

culturalmente

os

mu

da

generoso

Caiu-se

assim no "ode

equívocos
vistas,

criou,

quando

Utilizou-se

se propondo

romper

na realidade

amplamente

quadros

estritamept~

Apesar
na medida

com mais

pre

antropológica.

nao resta dúvida

que os

E REPRESENTAÇÃO

reconceituar

concei

- indicaram

o POLíTICO,

fora

a
dos

institucionais.

de se evidenciar

vo da participação

positi

armadilhas.

sem dialogar

da pesquisa

- PARTICIPAÇÃO

de repensar,

canones

caiu em suas próprias

Definitivamente,

necessidade

com; os

a etnografia

cisão com os pressupostos

tos subjacentes
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que muitos

a pesquisa-ação-militante",

política

institucional,

em que são colocadas

Trata-se

próprio

e singularidade,

avanço

- como objeto

como sujeitos

até então

descriti

há um certo

- as mulheres

de reconhecê-Ias

estudo.

ainda um recorte

esquecidos

com

de

espaço

e deslegetima-

dos do poder e do saber.
Assim,
dadania,
tendida

emerge

sob a ótica da exclusão
como Hannah

Arendt

ca", isto é, a mulher
decisões

do mundo

na através
dimensão

do político.

mo tempo,

de outras

do poder

do chamado

a novos

femini

pelas

mulheres

construindo,ao

me~

dos lugares

atores

referentes

sociais

das

uma nova

O alongamento

problemáticas

po

sociais,

pe

à distribuição

que se processam

a dinâmica

rompeu

[que] tem um registro
(casamento,

têm se mostrado
outro
quanto

domínio

"fora"

sexuais

doméstico,

(para dizer

o

nem um pouco

inegável.

que os "valores

tradicio-

vida

familiar

à mudança.

pré-moderno

masculina,

do polí-

de seu exercí

tradição

histórico

traço do cenário

tando construído

institucionais

os mais resistentes

a dominação

da abrangência

com a"

Pois é na área das relações

mente

sociais,

públi-

enquanto

esta buscada

com as formas

cio, mas sobretudo,

nenhum

corpo

en

locus público.

tico nao so rompeu

nais"

da cidadania

da cidadania

Dessa maneira,

menos)

A conquista

Cidadania

em relações

da coisa

de participação

do seu próprio

de ci-

Exclusão

e privada

sua identidadé'social.

Ia absorção

o conceito

- "privação

na luta dos:movimentos

pela extensão

desigual

7

paper's

e do privilégio.

coloca

excluída

público

do controle

envolvidas

líticos

em alguns

sobre a base da diferença

~ provável

persista

o sistema

saudável)
que

tão tenaz-

de classes

sexual

é certo que a idéia de um tempo em que conceitos

es

biológica
como

i

"espo
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sa" ou "marido"

(com toda a atmosfera

tão absoletos

quanto

"vilão"

para começar

a abalar

(que~o dizer,

truções

ou "senhor

feudal"

sem preconceitos
masculinidade

culturais) ,do repúdio
concluir

todo: e, sendo assim,
nos o mesmo

e feminilidade

"moderno"

do

que
de

corno cons-

ao privil~gio

direito

que esse desenvolvimento
segue-se

ilegí-

nas atuais

do

têm pelo me

de considerar

o

circunstáncias,

corno

8

MULHER,

SUJEITO

COTIDIANO

E IDENTIDADE

(1985-1987),

DESVENDANDO

segunda

fase intermediária

consolida-se

a ruptura

do lógica com os conceitos

at~ então

cando urna evolução
das questões

dos debates

circunscritas

participação

o corpo,como

e então discutido,

às relações

em va~ios

que as mulheres,

priá-lo

sob seu controle.

Manifestam

NO

micros

trabalhos,

enquanto

tamb~m

"invadindd'ora as greves

ao

na relação

aprofundamento
no c6tidiano~
lugar e

surge

de poder,

sob a ótica

da possi

sujeitos,

têm de re-apro-

a incorporar
da

que transcendem

procuraram

o sin

politização
destes

ora os sindicatos

entre movimentos

indi

as relações

- corno constitutivos

Estes trabalhos

e meto-

elaborados,

cedem

a tendência

operárias,

do GT -

teórica

vividas

política

de luta cotidiana

entre outros.

pouco

por onde perpassam

bilidade

guIar - espaços

de ordem

em direção

e representação
"locus"

tos de tensão

AS RELAÇÕES

(1985-1987)

Na denominada

dos espaços

faz parte

que as feministas

que o resto do mundo

da moderhiaade",

inacabado."

A

Mais

,

timo, podemos

11.

~ suficiente

as implicações

,

"projeto

que evocam) serão

esse tipo de mentalidade.

isso, se considerarmos
gênero

moral

analisar
sociais

espaços
rurais
os

e

,

pon-

políti-

cas institucionais.

Tamb~m
textos,

a questão

se evidencia,
do gênero

na produção

de alguns

pela ótica das hierarquias

der, no sentido

de dar à sexualidade um estatuto

noção biológica

dos "pap~is

paper1s

opssibilitaram

cas que contemplam

sexuais".

esboçar

a noção de gênero

enquanto

de po

para al~m da

Dessa maneira,

no GT algumas

dos

esses

reflexões

teóri

dimensão

e es-

10
paço de compreensão
e estruturar
Por outro

do próprio

a vida ~fiblica e privada.

lado, de produzir

novas

configuraç6es

nas -r~lações sociais

te pode ser percebida
sar o encontro

metodológica
em alguns

de diferentes

constitutivas
no sentido

solidarista

comum daquilo

acredita,

a sociedade

tal vocação

servador

e preconceituoso,
naturaliza

opô-lo,

razoes.

de

Em primeiro

lugar,

mar-se

acomodaticia,

contém

sentaç6es
mológica
rentes

distinguir

discursos.

cruzamento
conceitual

referida

ç6es, relaç6es

por

se é certo

verdade

subordi

que, como

essa vivência,longe

podem desenvolver-se

e transfor-

palavras:

a partir

os lugares

trabalhos

reencontro

é necessário

aqueles

dife

destacar

o

da

cultura

com abordagem

de identidades,

o individual

episteos

entre o terreno

à construção

das repre

vigilância

onde são produzidas

como por exemplo:

de parentesco,

o

das análises

com maior

Nesse momento

com o da politica,

à ciên

razões,

de resistên-

procurando

de alguns

com

sentidos

com o senso comum
das falas,

con

o dese-

ou classes

não é menos

em armas de luta'''~~Em
outras

da ciência

um viés

porque,

de

ciência

e mistifica

sobre as subculturas,

cia que, dadas as condições

isso,

à luz não faz hoje sentido

a sua subordinação

ser meramente

um

a consciência

que o senso comum e o -modo como os grupos

os estudos

pela

por essas

o

sociedade

de assumir

as desigualdades

Porém,

" ... Se
em que

Numa

que reconcilia

cia como quem opoe as trevas

indicam

se

ele tem, por

conformada

não pode deixar

jo de transformação.

nadas vivem

Essa ruptura

se expressa:

e transclassista.

como é em g~ral

outras

anali

como instãncias

- mulher.

denominador

moderna,

muitas

- militan-

que procuram

subjetividades

grupo ou um pouco coletivamente

a injustiça,

rela-

cotidianas.

com a pesquisa

em que Boaventura

senso comum é o menor
uma vocaçao

e politicas

trabalhos

do sujeito

de

II

o.

classes

de destacar

entre

A ruptura

produz

no sentido

novas relaç6es

çoes de ~~nero

sociais

corpo,

representa-

e o coletivo

e

corpo-cidadania.

III.

FEMININO-MASCULINO:

caráter

DE G~NERO

(1987-1989)

A filtima fase do GT foi marcada

nitidamente

epistemológico

e se consolidam

A NOÇÃO

dos "estudos

no território

feministas",

da academia,

que

desmoronando

pelo
surgem
ve

11
lhos e rigidos
igualdade

preconceitos.

sexual

desfigurada

sem acreditar

pela desigualdade

dos se desenvolvem
ideológico

"Seria arbitr&rio
que a sociedade
enquanto

dos pelas pesquisas

est&

Estes

de combate

sendo incorporados

mas introduzindo

gizar os sexos e incorpor&-los
e feminino
,

to essencial

humana

,

e desenvolvi

-

exclusivas

a preocupaçao

corno categorias

- cuja relação

estu

teórico

de forma ampla e não àquelas

sobre as mulheres,

masculino

pela

tal".lO

corno um campo próprio

e' institucional,

lutar

em desbiolo

- os

é percebida

generos

como elemen-

n

de compreensão

do funcionamento

e da mudança

nas

sociedades.
A preocupaçao
marco

teórico

enquanto

para-ps

categoria

nao seria tanto em construir

estudos

analitica,

do de negar o mecanismo

de

feministas,
av~nçando

Aqui o GT rompeu

conceito

começou

de gênero

pe, no sentido

lência e mobilidade
mudar

a direção

a "condição

com esta

a ser utilizado,

entre os gêneros

do olhar histórico

-

por um lado, no senti

à transparência

de trazer

tornando o genero

"naturalizar",

na" e "masculina".

novo

femini

"tradição"

e

e por outro,

a dimensão

pois,

o
rom-

de equiv~

..."trata-se

colocando

a questão

de

da re-

lação entre os sexos como central".ll

Neste momento
instrumentos
limitaç6es

conceituais

teóricas

pela categoria

do feminino

de-

recusando

como parasitária

argumentos
na reflexão.

lugar na construção
sujeito

também

dução da noção de gênero

numa ótica

da reflexão

Assim,

zar a noção de feminino

e masculino

sexuais

Assim,
sao biológica
relaç6es

ao seu substrato

e o gênero

nas an&lises
biológico"

permite

como a dimensão

e mulheres.

ia de que as identidades

de gênero

um

torna-se
"A introliga-se
-

que vinculam

12

o sexo corno a dimen
sócio-cultural,

O significado

que se decomponha,

epistemo-

e dessubstanciali

no geral é distinguido

entre homens

qui proposto

universal:

sobre a mulher

em desnaturalizar

a probl~

o feminino

e dos saberes,

nos estudos

a

a questão da mulher

a ocupar

histórica

são

relacionalrevita

acadêmica,

que colocavam

então com a preocupaçao
os papéis

- que coloca

nos

do G'r.As

de fase anterior,

do conhecimento

da experiência

mudança

da produção

gênero

e do masculino

lizante como parte fundamental
lógica,

urna nitida

e metodo1ógicos

das construç6es

qui vencidas
m&tica

se percebe

de genero

de um lado

constroem-se

nas
a

" ... a idé

de forma rela

12

cional,
outro

ou seja, pela assimetria

lado,

... como decorrência,

das relações
dinâmicas,

entre homens

o genero

dos sexos, mas a ruptura

e representações
a reordenação

conferidos

dos papéis

das relações

macro

e micro

a relação

tanciada

entre a militância

contribuição

desta

gica proposta
muitas

vezes

com a rigidez

dos atributos

culturalmente.

Portanto

,

na circular idade

de poder.

o GT pôde aprofundar

e a militância

o subjetivo,
e

discussão

à

no sentido

e o seu meio,

criando-se

pesquisadora.

tenha

para compreender

experiências,

de

a possi-

uma síntese
Talvez

a

sido a construção

a

dis
maior

metodoló-

cujas

distâncias,

nessa

fase,

são enganosas.

De forma breve
textos

mas

nao a mudança

entre o indivíduo

de objetivar

fato

e conjuntural

se
constroem
r

acadêmico

bilidade

De

e conjuntural".13

a nível metodológico,

entre o espaço

compreender

sexuais

os sexos.

não serem estanques,

a estes,

!l

r.

Ainda
relação

e mulheres

por mutável

entre

a idéia de que pelo

é também mutável

Entende-se
biológica

permanente

que procuram

podemos

~olemizar

destacar,

com o "uso" e "abuso"

os

da

cate-

goria de gênero.

çao singular

A categoria

de genero

foi utilizada

com ênfase

em quatro

dimensões:

lª)
estudos

feministas

cado e, de outro,
balho".

centrados,
na análise

analítica

"nos impasses

dos

de um lado, na idéia do patriarmarxista

da divisão

sexual

Na reconsti t.u.i.ç âo das relações entre

de saber reconhecidos

parâmetro

simbólico

de estudos

e movimentos

o feminismo,

concernente

à mulher

sociais,

que faz emergir
e posteriormente

3Q) Na discussão do intercruzamento
se e gênero,
quanto

constru-

do tra

14

.2ª)
tuições

Como categoria

como

estabelecida

hierarquia,

ca para o terreno
ca, - autonomia,
fundamentais

pela utilização

resgate

que o movimento

da cultura
identidade

da constituição

as

insti

tendo

como

uma nova area
ao gênero.15

da noção

da noção

de clas-

de poder

feminista

en

se deslo-

e resignifica

sob a ótica

da polí

e integridade,

consideradas

peças

do sujeito

mulher.

Além

disso,

re

13

cupera
,

nudez

da antropologia
social

- para compreender

ca, individual

e social,

busca de sua cidadania.

4Q)
discursos

de liminaridade

os processos

pelos quais passam

- est~do

de ordem

de

dramáti

as mulheres

na

16

Na questão

e os lugares

curso. A partir
situação

o conceito

das representações

de poder onde

daí, múltiplas

da multiplicidade

foi produzido

questões

discursiva

simbólicas

emergiram,

do social,

cada

dos
dis

desde

a

isto e,

da

o

pulverização

das

cidade

relações

destas

relações

de poder

de produzirem

instâncias

transformação,

com a reconstrução

curso político

e ainda ,como a fala se

discursos

políticos

a participação

na sociedade,

de sujeitos
apropria

da mulher.

e a capa-

próprias

sociais,

no dis

e recoloca
17

de

nos

14

CONCLUSÃO

o

Do rastreamento
do GT Mulher

e Política,

realizado

propomos

a partir

inferir

dos paper's

alguns

elementos

à ~uisa de conclusão.
Do ponto de vista
significa

levar a sério a categoria

do, os estudos
dagens
aquelas

teórico-metodológico,

sobre a questão

quantitativas,

da mulher

privilegiando

fossem neutras,

tes estudos

por outro

se propuseram

para transformar

cas qualitativas

como se fossem

mos e adequados,

ao mesmo

Na verda~e,

gicamente,nos
ção deste

própri~
parece

processo

ótica de gênero,
sivamente

dos

que se assenta

(números)

"dar

a

mais

seguro

é o exame

Só assim,
de gênero

emerge

e

na constru

crítico

sob

não tratam
os estudos

conseguem

a

exclu
reali-

endossar

tradicionais.

uma nova ética para

na exigência

de qualificar

os

as
da

e as falas.

Num segundo
dade,é

legíti-

-. Para nós, epistemolo

das teorias

Dessa maneira,
pesquisas,

mais

nao e uma teoria

as pesquisas

da mulher.

a neutralidade

as técni-

equivocaram-se.

- feminista

zados sob o olhar das relações
a crítica

"transformado-

procedimentos

o que existe

quando

se

em que es

-, identificando

de conhecimento

da questão

as qualitativas,como
lado, na medida

que o caminho

mesmo

as abor-

tempo que o simplesmente

voz e vez à fala das mulheres",

que

Se, por um Ia

relegaram

a ter perspectivas

ras" - conhecer

uma metodologia

de gênero?

o

preciso,em

outras

momento,

na perspectiva

palavras,explorar

de identi-

no nível micros-

cópico das relações de poder, as relações orgânicas que se esta
belecem entre o corpo social, nas macro es f eras de poder, e o
gar por excelência onde estes poderes indicam

na

construção

lu

15
de uma identidade

oprimida

e específica:

Dessa perspectiva
der no microcosmo,
que o poder

para pensar

é necessário

as relações

considerar,

micro-relações

de dominação

que intervém

de

em primeiro
de análise

de gênero

na percepção

PQ
plan~

que per-

a partir

das

em que consiste

o

feminino.

~ por. ~sse ângulo
sível distinguir
dade da mulher
outro,

o mecanismo

feminin~·das

seu corpo,

vendo-o

clássica

exploração

mo quando

da produção

plurais

distinguir

à fazem

apenas

que,

para melhor

seu portador

mo ao nível da exploração

política,

Aqui o ponto

do
pela

central

assexuada,

Ao contrário,

econômica

dissol

passando

mercadoria

é a mulher.

da

se levam em

negá-ia,

da economia

jornada.

da força de trabalho,

por

este tipo de análise

da força de trabalho,

da dupla

da identi-

e grafmentadas;

tradicionais,

e na lógica

da reprodução

a exploração

essencial

análises

nas categorias

trabalho,

que, por um lado, se torna po~

como identidades

se torna possível

opressão
conta

feminino.

as relações

é aqul 'pensado como categoria

mite perceber

corpo

o corpo

da mulher

e

mes-

pensar,

um corpo

mes

assa-

'I

lariado,
como:

exige que se leve em conta um conjunto

sentimentos,

tura frente

sensaçoes,

à vida,

enfim,

valores

éticos,

que a condição

ou nega, na vida da mulher:

aqui o corpo

de elementos

dores,

uma

assalariada

feminino

bio-psico-social

te que a força de trabà1ho

a ter um sexo. Daí o

estratégico

que ocupa o corpo na construção

da identidade
e saberes

feminina,

travam

sua própria

dominação,

está nelas mesmas,
se explica

ves de conjuntos
de controle,
vontades

as mulheres
território

invisíveis

de seu próprio

sua identidade,

de dispositivos

interdições

e que se definem

sor
lugar

reconstrução
onde

poderes

e cúmplices

não percebem

da disciplinarização

que produzem

de tal

batalha.

da história,

no

pelo efeito

das práticas

lugar de vida ou morte,

incessante

Excluídas

ou

produz

é analisado

sob a ótica da sua in~egralidade
passa

po~

que o

poder

corpo.

normatizando,

e
atra

estratégias

que bloqueiam

pela negatividade

Isso

dos discursos

que constituem

discursivas,

de

de sua

desejos

e

inclusão

no todo social.

o genero,
seu uso legitimado

enquanto

categoria

na antropologia.

de análise,

Houve,

por parte

já

tem

das ciên

16

cias sociais

- especialmente

desta categoria
ber a partir
uma matriz

na perspectiva

reno da polí~ica;

tentes/dadas;

de

que definem

desenhar

os lugares

que a categoria

femininas,

pois,

dade da autonomia

de gênero

o recurso

usado como construção

variações

tanto podem ocorrer

sas, como no interior
permanente

articulação

entre

mas também
cultura.

do espaço

o masculino

flexíveis

- genero

dos

é necessário
ser
so

a vital i
subver

- deve

ser

e do masculino,mu
e histórica.

As

grupos

e sociedades

diver

~

onde haverá
um gênero

uma
e

será de terminante

das mulheres

feminino

ou
para

pelos homens
de

cada

Grossi,

"além disto ~ necessário

tra

e o feminino

no interior

enquanto

que estão necessariamente

lacional."

formas mutáveis

subordinadas

e

à questão

re

21

Portanto
conceito

possi-

20

Como afirma
balhar

macro

das práticas

entre o que determina

de poder

e

bloqueariam

grupo,

nao so da dominaão

homem

social

tro ..." 19 onde a noçao de assimetria
a compreensao

do

micro

Ainda

do feminino

d6'~róprio

várias

e a
das mentalidades.18

em cada forma de organização

re

não deve e nao pode

conceitual

simbólica

e

a transgressão

simbólica

a

interpretação

da singularidade

que possibilita

Assim,

O gênero

como categoria

se assim o fosse

são ao nível e dlmensão

não elimina

as esferas

e econômicos.

vir como álibi para escapar

e simbóli-

da condição

de mao dupla para

enfatizar

pe

pré-exi~

de poder nas

avu t Ll.Lz aç ào do gênero

o caminho

ter

da cultura

culturais

da política.

e a circular idade entre

Assim,

como

no

das representações

de hierarquia

sociais " políticos

táveis

no terreno

o que no entanto,

fenômenos

ciais

e resignificada

sa

(e no geral o são) mutáveis

no terreno

pelo estatuto

sociais

de poder.
bilita

ser

resignificadas,

e da mulher

melhor

absorção

podem

sua pré-historiciqaqe

relações

da cultura

do

aqui entendido

ou seja, as representações

cas, pré-existentes,

significado

do gênero,

.détalhando

Ia '(im)possibilidade

uma reapropriação

de cruzar .vários campos

da transcendência

dada no terreno

alteradas,

da sociologia,

de gênero,

li

•••

é fundamental

não apenas

to - masculino

-, mas também,

na consolidação

da feminina,

tre as próprias

mulheres."

22

para compreender

construir
e sobretudo

a identidade
a importância

além de se estudar

o

do gêne
desta

a relação

en

,

.

'

\

17

Assim
nuo, em que
passado

passado

a subjetividade

de absoluta
23

passado

feminina",

substituía

político

pelo rigor do seu m~todo

que se colocava,
uma "ciência

o tempo de um feminismo

revoltada

o tempo de um feminismo

valia menos

largos."

li •••

do feminismo,

pesquisa

do que pelos

objetivos

de

o tempo de ilusão,

os caminhos

a teoria

em que a

o tempo da pretensão
passado

ingê-

abertos

,

elaborar
da novida

são ainda mais

18

,

NOTAS DE REFER~NCIA

1•

HEILBONR, MaJúa Luza - I1 U-60-6 e. AbtL60-6 da CaXe.golÚa de. Gê.neJto -" texto
ap~e.-6e.n:tado no Sem~n~o
- Gê.neJto e. Raça na Am~ca
L~na
- S.Paulo
ago-6to/90

z.

p.l

tl

LOVIBONV, Sab~na - "Fe.~M-6mo e. PÕ-6-ModeJtM-6mo"~n Nov0-6 E-6tudo-6 Ce.
b~ap, nº Z7, Julho / 9 O, S. Paulo,

3.

-

4.

A

- vor.. I - Comp. L~a.-6,
~elação

~
5.

da v cdo: PlÚvada. - Vo 1mpwo

VUBY, Ge.o~ge.-6- "A H~tõlÚa
~"

p. 14 O.

S.Paulo,

Roma.no,Ano

1990, p • 10.

dos papeJt '.6 ap~e.-6esüado no GT MulheJt e. Po.t1tica.,

-6 e.

enco n

em ane.x.o.

V.e.vemo-6 .te.VM

e.m con{a. que., a..téin de. p~upa.ção

po.t1tica.

ÚL-6tdu

uonwza.da.
da. mulheJt, esro. ta.mb~m come.çou a. p~upM,ma.M-6e.-6tM-.6e. no.6 movhne.n:t0-6 soc.aü«, E-6ta. Mme.Yl.-6ão
de.- p~upação
.6~9n,{.-6~ca.!!
do conhe.ceJt, e.vo.t~,
~e.CUpeJtM o te.mpo peJt~do e.-6tabele.ceJt nova.-6
a.m~za.de.-6,.6W do ~o.ta.me.n:to, mudM, ~e.a.p~OplÚM-.6e. de. .6~ e. de. -6e.u
e.-6pa.ço, me.-6mo que. -6e.Ja.'Pelo cana..t da. ~uv~n~ca.ção,
~e.p~odução -6OUa..t. Ruv~n~cM
v~ce.-v~a,

~e.~a.

e.~elaça.ndo-.6e.

e. pelo

v~~

com p~UpM

e.

me.-6mo po~que. 0-6 ganho-6, aX~ 0-6 de. -6ob~e.v~vê.n~

e. ~~,

.6ã.o. Ne.-6te. -6 e.ntid.o,
me.n:tO-6~uv~n~cilivo-6

.6ão ~e.ce.b~do.6 do E.6tado
T eJte.za Ca..tdwa

~z

• .r~1a.

da
mw

-6ob 60~a. de. p~e.-6p~upa.ção

em mov.{.-

nã.o -6e. tnadus: pMa. a.-6 mulheJte.-6 numa. ~e.~aXa.

~nc.o~p.o~çã.o ao mundo púb~co

e. ma.-6c~no,

nem e.m uma ~e.~

e..ta.-

oonaçiio po.t1tica queJt de. -6ua -6iluação de. op~e.-6.6ão, e.nqua.n:to mulheJt,
queJt de. -6ua. -6ilua.ção .6.oua..t. Ana..t.oga.me.n:te.,a -6Ua.p~upa.çã.o
~e.6e.!!!da ao pape.l mw ~a~uona..t
da mulheJt, ou se.ia, o de. mãe., nã.o impede. a a1.0nga.me.rU:ode. .6eu e.-6pa.ço, nem a. mo~6~cação de. a.-6pe.ct.o.6 co ~
.6~deJtÔ..vw
de. .6e.u papel ~a~u.ona1.
- o de. do na-de.-ca.-6a" (CALDEIRA
TeJte.za. P~e.-6 do ~o - "MulheJt e. P.o.t1tica. ou há mw fut.â..n~
erdn».
#

a c~u e. a. t~a",
6.

S. Pa.ul.o, 1984

Ane.;t;te. Go.tdbeJtg, no te.do
CM.6

(m~e.o)

pg.15

"Fem~M-6mo no B~a.-6il COyt,tempo~â.ne.o: O peJt

a I YLtele.ctua..t de. um I de.Mo Po.t1tico"

ANPOCSIB1B, nº Z8,

-6 di

89,

l~
6az uma eXQelente

~e6lexão

Qa 6em;'YÚ-6ta b~Milwa,
a~a
7.

do ~~g~ento

e da evolução

onde. também Qofitempla

paUe

da p~oblem~
da b;'büog~a6;.a

men~onada.

ARENVT, Hannih - "A Concüção Humana, R;.o de Janwo,
,Un;.ve.Mawa,

Ed.

Fo~eYL6e.

1983.

8.

LOVIBONV, Sabina,

9.

SANTOS, Boavent~a
•.

Op.~.

p.

106

de SOMa - " I~odução

ã

uma C;.ê.nw

Põ~-Mod~

Q

na" - R;.o de Janwo,
10.

LOVIBOND, Sabina,

11.

LOBO, Eüzabith

G~aal,

Op.~.
Souza

1989,p.37.

p.18
- texto ap~ue.ntado

- "U~o~ e AbMM"

da ANPOCS, - GT Mulh~

e. PolItiQa,

ÃguM de. S.Pe~o,

110

XII

outub~o/1988,

p.9.
12.

GROSSI, M~am,'

MIGUEL, So~

to de Gê.n~o nM E~tudM
n;.~)

texto

~opolog;'a

MalhwM

- "A T~aj e.tõ~a

Sob~e a Mulh~

ap~ue.ntado

no B~il"

de Gê.n~o,

:!:.

- (~e6le.xõu

no XVII da A~~o~ação

- GT - Re.laçõu

do ConQúde A~

B~Mil~

Flo~nopo~,Ab~

de 1990.

p. 3.

13.

GROSSI, M~am,

Op.~.

p.3.

14.

LOBO, Eüzabe.th

Souza

-"U~o~ e AbMO~", texto

Enaovüno da ANPOCS"~ "GT - Mulh~
1988 e

GROSSI, M~am

XII

110

e Pof2tA..Qa, ÃguM de. S. Pedno ,

e o~o~

"QOMção de mãe." nM pUq~M

ap~ue.ntado

- O ConQe.ao de Gê.n~o:
~ob~e. a mulh~?

Texto

um

novo

ap~uentado

na XIII ANPOCS, Caxambu/1989.
15.

COSTA, Mb~na
Texto

16.

ap~uentado

Uma Re.v~ão

PINTO,

Cm

~ - I paUe

ap~uentado
v~

ap~uentado

Reg;'na - "ReMexão

- Da Nude.z So~al

- onde utâ

ac..~Qa da ap~op~ação

a mulh~

1990

pe.lM

mov~entM

na Qampanha p~uiden~?"

no XIII ANPOCS - GT - Mulh~
Op.~.

ao

na XIII ANPOCS, Caxambu/ 1989.

das ~;'gn;.6;'Qaçõe~ QOYL6~u1dM pe.lM

GROSSI, M~am,

da La~atuM."

na XII ANPOCS, ÃguM de. S.Pe~0/1988.

Fem;'YÚ-6,ta", texto

sos polItiQO~

18.

e PolItiQa,

OLI VElRA, Ele.ol1O~a MeneQuQ~ - "L~n~dade
Vutido

17.

-"Mulh~

fuQ~-

soei.aTexto

e. PolItiQa,Caxambú/1989.

,

J

19.

ELEONOR, Act~

20.

V~

GROSSI,

Gê.n~o

d~ la

MVúam,

p.16.

MIGUEL, SOlÚa

no.6 E.6.:tudo.6 .6obll~ a Mu.lh~

(mim~ol,

pg.5.

21.

GROSSI,

MVúam,

22.

V~

23.

LOBO, Eüzabe;thOSouza

u~

R~eh~eh~,

GROSSI,

I "

Op. eit.,

MVúam,

1990,

Op. eit.,

"A Tllaje;tótU..a

no BIla.6il",

1987, p.l.

do Conewo

FlotU..anopow,

de
1990

p.4.
1990,

p.5.

- "Hom~m ~ Mu.lh~:

.:t~x.:to apll~ ~n.:tado

ÃgUa.6 d~ S. P~dIlo,

-

no GT - Mu.lh~

imag~m

da.6 Ciê.nUa...6 So-

~ Po.tlt.tea,

ANPOCS,

21
ANEXO
RELAÇÃO DOS TRABALHOS DO GT - Mulher e política'APRESENTADOS

NO PER!ODO

DE 1.982 - 1989.

1982
ALEIXO, José Carlos B
"O Voto do Analfabeto no Brasil"
BLAY, Eva (USP)
"Do Espaço privadooao Público: a conquista da cidadania pela mulher
no Brasil".

LEITE, Miriam L. Moreira
"O Pacifismo de uma Feminista Brasileira (1927-1938)

MOYSES, Rosa Lúcia
"Práticas Operárias Femininas: reflexões sobre o caso das trabalhado
ras químicas na cidade de são Paulo".

SILVA, Iara Maria Ilgenfritz da
"A Ideologia Feminista do Partido dos Trabalhadores"

TABAK, Fanny (PUC-RJ)
"A Questão da Autonomia do Movimento Feminista"

1983
BLAY, Eva (USP)
"A Participação das Mulheres na Redemocratização:

aspectos das elei-

ções de 1982".

FERRANTE, Vera Lúcia Silveira Botta
"Mulher em Movimento na Zona Rural

OLIVEIRA, Eleonora Menecucci de (UFPB)
"Eleições de 1982 e a Autonomia do Movimento Feminista"

PINHEIRO, Ana Alice Costa (UFBa)
liAParticipação da Mulher nas Eleições de Novembro de 1982 na Bahia"

SAFFIOTI, Heleilh e FERRANTE, Vera L. Botta
"A Mulher e as Contradições do Capitalismo Agrário"

SÃO THIAGO,

Moema

"A Participação

TABAK, Fanny

política

da Mulher

no Ceará"

(PUC-RJ)

"A Baixa Participação

da Mulher

no Parlamento"

1984
AVELAR,

Lúcia Mercês

"O Voto Feminino

no Brasil"

BLAY, Eva (USP)
"Mulher,

BANDEIRA,

Redemocratização

Lourdes

i;lítica

BRITO, Maria Noemi

CAPELLER,

da Mulher

na História

da Paraíba"

(UFRGS)

Operário

e Participação

Feminina"

Wanda

"A Mulher na Luta pelos Direitos

KERBAUY,

políticas"

(UFPB)

"A Participação

"Sindicato

e Alternativas

Maria Tereza

"Comportamento

PRÃ, Jussara

(UNESP)

Eleitoral

e Sexo Feminino"

Reis (UFRGS)

"Participação

PINHEIRO,

Humanos"

política

Ana Alice

dá, Mulher

Sul Riograndense"

(UFBa)

"O Perfil da Eleita"

PITANGUY,

Jacqueline

"política

SÕA THIAGO,

Seca e Soluções

e Partidos

Políticos"

Autoritárias

- a Mulher

Nordestina"

Daizy V.

"Participação

TABAK, Fanny

Popular

e Democracia"

(PUC-RJ)

"O Papel do Parlamento
minina"

Rurais

Moema

"Miséria,

STEPANSKY,

e Poder: Movimentos

na Transição

Democrática:

representaçao

Fe-

,,
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1985
ALMEIDA,

Ange1a Maria de

"Maternidade

e Cidadania:

Uma Encruzilhada

para as Primeiras

Feminis

tas"

BLAY, Eva (USP)
"A Participação

BANDEIRA,

Lourdes,

das Mulheres

RODRIGUES,

"A Participação

na redemocratização"

Joselita,

BEZERRA,Sânia

da Mulher na política

Paraibana:

(UFPB)
o resgate

de uma

ausência"

BRITO, Maria Noemi Castilhos
"Operárias,

GIULIANI,

Feminismo

(UFRGS)

Plural"

Paola - SANTOS, Lilia M. (UFPB-CG)

"A Socialização

das Reivindicações

das Lutas Femininas"

MOTTA, Alda Brito da (UFBa)
"Associações

OLIVEIRA,

de Empregadas

Eleonora

"A Cidadania

MenecuGci

Feminista:

a conquista

através

uma experiência

do controle

vivida

sobre o pró-

em uma favela de João

seis meses"

PINTO, Celi Regina Jardim
"A Propósito

-o caso da Bahia"

de (UFB)

prio corpo. Um estudo.de
Pessoa,durante

Domésticas

(UFRÇS)

da Controvérsia

vas do feminismo

feminismo/marxismo

(limites

e perspect!

socialista)".

P,ITANGUY, Jacqueline
"Poder e Autoridade:
e movimentos

algumas

questoes

sobre política

institucional

sociais"

1986
ALMEIDA,

Angela Mendes

"A Mulher

Ideal no Brasil

portugueses

BANDEIRA,

"As Matrizes

Colônia

sobre casamento

Lourdes

feminino

de

Maria

- análise

dos séculos

de alguns manuscritos

XVI e XVII

(UFPB)

Conceituais

do SUjeito

Feminino:

a partir da imagem da Lilith

análise

e da Virgem"

do imaginário

24
·BLAY, Eva (USO)
"Aspectos

da Recente

Integração

Entre o Feminismo

e a política

Par-

tidária"

BELTRÃO,

Jane

"Greve?

(UFPa) _

Temos Razão de Sobra para este movimento"

BRITO, Maria Naomi
"Mulheres

CAPPELIN,

(UFRGS)

na política

Paola e SANT~,

"Movimento

Como e Porque"

Lilia

Sindical

(UFPB-CG)

e Identidade

política

Feminina.

Um estudo regio-

nal, a Paraíba"

COSTA, Ana Alice

(UFB~)

liA Participação

MOTTA, Alda Brito
"política

KERBAUY,

política

Patriarcal"

(UFBa)

e Desiguaidade

Maria Tereza

"Mulher

da Mulher na Bahia e a Dominação

na visão da Empregada

Doméstica"

(UNESP)

e Mulheres:

q, individual

e o coletivo

na ação política

femi-

nina"

OLIVEIRA,

Eleonora

"Da Recusa

"O Discurso

"Espaço

(UFPB/USO)

ao Confinamento

PINTO, Celi Regina

PRÃ, Jussara

Menecucci

Doméstico

à reivençao

(UFRGS)

da Mulher

na Campanha

Gaúcha na República

Político,

História

e Representação

Políticos

e Candidaturas

à Constituinte

Feminista"

1987
Angela

"Fazendo

Jane

Feminina"

(PUC-RJ)

"Partidos

BELTRÃO,

Velha"

(UFRGS)

TABAK, Fanny

ARRUDA,

da Cidadania"

(UFPB-CG)

Saúde, Consciência

(UFPa)

"Organizadas

para Sobreviver"

e política"

- o Compromisso

~

25
BLAY,

Eva (USP)

"o

Visível

e o Limite

dos Movimentos

Sociais

na Constryção

da Prá

tica Pública"
,

GOLDBERG,

Anette

"Gênero

(Paris VII - CAPES)

Mulher,

Identidade

de Esquerda:

o feminismo

das brasileiras

do exílio"

LOBATO,

Josephina

Lúcia

"A Hierarquia

Entre os Sexos e o Papel

das Relações

OLIVEIRA,

de

"A Constituição

MOTTA,

Alda

das Empregadas

(FCC/DAWN)

Sobre a Mulher

e a Relação

Jardim

como Suje~to

PRA, Jussara

o caso da Bahia"

idealizado"

(UFRGS)
Político

e BRITO, Maria

"Movimento

Domésticas:

(UFPe)

um perfil

Ce1i Regina

Fanny

Carmen

da Área de Estudos

Aída Maria

"A Mulher

TABAK,

e BARROSO,

(UFBa)

"Maternidade:

PINTO,

no Estabelecimento

e Polrtica"

"Associação

NOVELINO;

da Mulher

de" Pálrentesco"

Albertina

Militância

(UFMG)

Noemi

no

Caso Latino-Americano"

(UFRGS)

de Mulheres', no Sul: 1975 a 1986"

(PUC/SP)

"Representação

política

e Prática

Partidária"

1988
ARRUDA,

Ange1a

(UFPB - CG)

"As Mulheres

BANDEIRA,

Lourdes,

"A Construção

COSTA, A1bertina
"Mulher

Paraibanas

SIQUElRA,
Feminina

de Oliveira

e política:

e a Luta pela

deis

Saúde"

(UFPB)

do Tempo: A dimensão

do Extraordinário

(F C Chagas)

Uma revisão

da literatura"

Entre

•

26
CAVAZIN, Silvia, CAMPOS, Maria Maltos e ROSEMBERG" F1uvia (Fund.C.Chagas)
"O Movimento das Mulheres e a Luta por Creche: no município de são
Paulo, na Década de 70"

GREGORI, Maria Filomeria .(CEBRAP)
"Cenas e Queixas"

HEILBORN, Maria Luíza (PUC/RJ)
"Po1itização dos Gêneros e as Cirandas dos Novos Problemas"
o

LOBO, E1izabeth Souza (USP)
"Os Usos do Gênero"
LIMA, Nadia Regina (UFAL)
"Perfil das Associações de Mulheres de Maceió: um delineamento das
tendências ideológicas"

NEVES, Magda de A1meida (UFMG)
"Divisão Sexual do Trabalho e Relações de Gênero: anotaçoes em torno
do tema"

RIBEIRO, Maria José da Siíva (USP)
"De Objeto à Sujeito"
PRÃ, Jussara reis (UFRGS)
"A Articulação Feminina no Processo de Reestruturação Democrática:
a mobi1ização das mulheres',no Sul do Brasil"

1989
AEDAILLON, Danie11e (CEDAC-USO)
"Estado e Mulher - Conselho dos Direitos da Mulher e Delegacias de
Defesa da Mulher"

AVELAR, Lucia (UNICAMP)
"A Raciona1idade política das Mulheres"

GALANO, Mônica (PUC-SO)
"Da Militância a Academia: início de uma metodologia"

GIULIANI, Paola (UFRJ)
"Ocupando
catos"

um espaço político. As trabalhadoras rurais e os sindi-

27

GROSSI,

"o

Miriam

(UFSC)

Conceito

de Gçenero:

um novo

"coração

de mãe"

nas pesquisas

so-

,bre a mulher?"

LIMA,

Nadia

Regina

"Femininas

OLIVEIRA;

e Feministas:

Eleonora

"Liminaridade

PENNA,

(UFAL)

Maura

Menecucci
- da nudez

dimensão

política

do movimento

de mulheres"

de (UFPB)
social

ao vestido

feminista"

(UFPB)

"A Identidade

Social

de Mulher:

O jogo

de reconhecimento

no caso

Erundina"

PINTO,

Celi Regina

"Reflexões

(UF~GS)

Acerca

Significações

da Apropriação

ConstruIdos

onde está a mulher

pelos

Discursos

pelos Mo~imentos

na campanha

presidencial?

Políticos

Sociais

das

- Ia. parte

-

