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IV ENCONTRO ANUAL DA ASSOCI1\ÇÃO
E PE§QUISA

NACIONAL

EM CItNCIAS

P. MULHER DE

DE PÓS-'GRADUAÇÃO

SOCIAIS

EM ALGUMAS

Se_e e Herculano

Trabalho

Apresentado
1IA Mulher

na Reunião

dos Santos

do Grupo de Trabalho

na Força de Trabalho"

Rio de .Iarie í.r-o , 29 a 31 de outubro

de 1980

é

Este
conclusivo~

onde são focalizadas

çãc da mulher
os Drocessos

de inserção

e ascensão

em algumas

cando suas atitudes?
lação - assimetria

empresas

o~iniões

das mulheres

estatais

e as~irações

Quem é a mulher

A ~~rtici.ação
assimetria

3)

nortear~~

que particiDa

feminina

examlnar

de formação

brasileiras,
de mudança

enf~
com r~

e a asnectosmais

à

de mudança

para a mulher

condição

ções c0ô _ropostas

Por quê Mulheres

ria; faz parte daquilo
técnico

segundo teóricos

Quais?

sociais?

feminina,

Dolíticas

suas posturas

~uais são suas

aspirações

essas

aspJ_ra

mais amplas?

Por qUê Empresas

Drofissional,
que Martins

científico,

quais

e como articulam

Universitárias?

A mulher

rofissionais?

dessas elites

desta assimetria,

em relaçã0

este trabalho:

nessas elites altera o padrão de

sexual de papéis

Como se apercebem

tingente

particip~

.rdem social.

Há limites ~ara essa participaçã0?
2)

de

Objetiva

sexual dos ,a~êis sociais

Três perguntas

1)

exploratório,não~

as condições

nas elites profissionais.

universit;ria

amplos da

um estudo de caráter

de formação

(1974) designou

um estrato

como Gorz, Mallet~

Estatais?

universitá
como

con

social que ccmporla)

Touraine

(1978)~Gouldner

(1978) Ehrenreich

(1977) e Galbraith

social no seio de uma sociedude
rocrãticas

são seus elementos

categoria

e st r-a t o de trabaLladc
apr-o f undar-emos
meandros.

estruturaiss

organizações

dirigidas

b~

por uma

eu Torno ~e como situar esse novo

iLt:el~2-::L',2i3
é enor-me e nela nao

':"'28

or co:..
....
r::p.noso risco de nos Tjerder em

Enqua~-::ote6~icos

10 dicot2mico

de CiaS3~J,

(para

T

Har-t

í.ns

assalariado

s ~~

não abre~ m~o do mode

,

os tecn610gos

coso

por exemplo,

em na
um

C2Dl

sc~ dono a figura a gerir o

como e c~sal Ehrenreich,

TlOS

seus

e ~'::hli.na(;ão
capi t aLi ct a o fato de ser

da afeta a lógica

tal), outros,

ôarxistas

nele 2~c2ixando

os i:-,11Y
...
"l0CU-::i ,JOS

r-aba.l.hedor

gerente

onde grandes

class8

que _ossui poder e não ca ital.

A discussã~

t

(1968) uma nova

J,_

acham que tal estrato

-

.L

lismo.

Tour-e.i.na ~ ~"ÍalleTe GaJ.Drait h anf at Lz a;n o papel descm

s: 1'; .ç..:
açco eL~_c
...,.
e uma r~oY1m;-

;1'"

G.O

monopo 1lS- +La do

~J •
e~, +L'-'-i..:,lO
~

~

m~dança8

seriam,

supe

pela

.

P.s cr-ient açôcs

e cononu co .
ticas dessa neva c2te~~ri~

cap i tê'.

Doli

segundo eles, vetores

de

estruturais.

A~ui,

~S~0

~,

~.

nível superestrutural,

meu est udo , lin::.tc..,do-::.-;
a exam.iner- as condições
ção das mul~eres

n~ ~u~

de igua~.Gade ce opo r t: ..2..
aspiração.

=

te~nc~rata-empresarial,
2.dC:3

específica

Como

penetra

sua

busca

po Lf t i co desta

c o significado

A b\lliC2de igc2:d2de

latu_~ensu.

de

situo

é uma as~irélção

política

se c.!:"~ic\..:.;_C:.
;:;,ssa
'aspiração de sua condição

de ::ul~er cc~ seu posic~onamento

político

enqua~

to cidadã?

?arto de ?ressuposto
equidade

formal-legal

brasileira,

ex~s~em

entre h~mens

e mulheres

ificul ades e barreiras

acesso dess-s últiffiasà carreira
versitária,

de que~ apesar

~or sua vivência

acadêmica

j

daí decorrendo

socie~ade
no

A mulher

unl

e profissional

seria

j

discriminatórias

uma postura

haver

específicas

profissional,

quem mais se apercebsr das barreiras
desafiaria

nR

de

crítica

e

e

as

renovadora

3

da condição

feminina

o que caminharia

5

busca de novos valores

estatais,

fizeram eleger como locus da pesquisa

mel-legal

1)

ratificam

as

dessas empresas

e 2)

~odendc,

portanto~

relação

ao ingresso

ao

ao Estado,

suas diretrizes

fazer distinç6es

de recursos
de qualquer

mensurada

dos candidatos~

democrático,

(A confiança

que, como se verificou,
estatais

Acontece,
dros de uma empresa

concedidas

assiduidade
prestígio

é

estatal

no pagamento,

restrita

relative

as

tão

e seu alcance

se por um lado as empresas
formal-legal,

todo sôcio~cultural

aos

ce es_aço nessas
um nr-Lv i Leg í.o .

qua

generaliz~

benefícios

estabilidade

estatais

empresas

Gouveia-1972),

social delas decr-rrente5 que a disputa

supõe acirrada

faz com

feminino).

as~iração

anuais,

ao mQ

pela Adminis

que pertencer

(Giffin-1979,

víduos em geral pela obtençâo

o aspecto

lli~a

(15 salários

de testes a~li

Drivilegiem

o trabalho

face às
sociais,

etc) e

ao

e~tre

indi

empresas

Temos

se

então que,

estão com~rometidas

com

~or outro lado estão inseridas

que as influencia

com

à capacidade

nesta racionalidade

entretantJ,

da entre os brasileiros
regalias

humanos, não
natureza

enaltecido

as mulheres

como mais acessíveis

através

em obediência

racional-bur0cr~tico

Científica.

for

funcional,

~rvfissional

treção

aspecto

de indivíduos no seu quadro
que digam respeito

delo impessoal~

mo

essas empresas

salve a1uelas mais legítimas

cados via concurso

de dois

razões metodológicas.

Por pertencerem

e veiculam

uma

razoes que mais

se agrupam

razões que dizem respeito

1)

a

sociais.

Quanto às empresas

dos, a saber:

paralelamente

na determinação

num
de

p~

drões e diretrizes.

Ora, se há
o legal-ideal

iferenças

entre o social-real

e se um lug~r ao sol nessas

alvo de disputas
sas discrenâncias

ce 1ue forma a empresa
em relação

ao trabalho

empresas

estatal

constitui

permeia

da mulher?

e

es
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2)
pessoal

As emnresas

em dois níveis disTintos

trando o cessoal
i

rados do "rest8 ,)
Pessoal

- Su~erior

seu

se~dr que as chefias

e M~dio

(em empresas

que n~o iri1ilegiam

classificat6ri0

grupo a ser entrevist

para os privilegiados

à

~esqulsa
como

definir

curiosidade:

são maiores
escasso

ane

acadêmica

seria tanto mais moroso

relativamente

sep~

al~m de

para a

a formação

lícito su~or que, quancc as regalias

es

s6 podem ser ocupadas

numa facilidade

o), incita-nos

- concen

formalmente

Ce ~;ível SUT'Jerior. Tal distinção,
constituir-se

quadro de

numa faixa mais

organizacional,

quivocamente

critério

dividem

de nlvel universitário

treita no to ~ da ~ir~nide
tie Lo

estatais

se

e o

a

o
~

es~aço

concorrência

ar-t i ci.pa desta competição, qual sua

se ací.r-r-e , como a mulher
~ostura?

Ainda outras r zões de ordem técnica
me focalizar

as empresas

do, diversificação
torial,

de ativida

as empresas

de-obr3. bastante

est~tais:

estatais

absorvem

contraI' t0da a gama das variadas
perfil de emprego

atual),

nacional,

uma burguesia

fissionais

liberais

abdicando

tretant0,

refuta

disDersão

en

::>rofissõesque comnõem

como Saes

o

ao estudo.

(1974) a

expansao

empresarial

estatal,

formada

do

a tese segundo a qual estes
Dor uma melhoria
e aspirações

por p~

nas grandes

de seu liberalis. o tradicional.

ra ele suas orientações

de mão-

única empresa podemos

que foram se integrando

teriam sido coo~tados

terri

a partir de 1956, criou no . cenário

brasileiro

presas,

a~igant~

um contingente

o que interessava

Para autores
setor público

por seu porte

es e acentuada

diferenciado(numa

fizeram-

Saes,

em
en

Drofissionais

de estilo de vida: pa

políticas

Dermaneceram

num estado potencial.

Tais ?rofissionais,
am uma "nova

cLe sse !",

rios e não reformistas
os responsáveis

Seriam,

como vimos acima,

segundo Touraine,

e seriam eles, e não o

por mudanças

estruturais

formari

r-evo Luc í.onà

proletariado,

futuras.

5

E a mulher~
gunta pode parecer

nessa discussã05

deslocada

zar

j

ao se examinar

cabível

processos

se lembrarmos

sendo-lhe

pode fazê-la

ainda não cogitadas
postulantes

externar

as condições

questionamento

de participaçãs

tradicionalmente

ção igualitária

de valores

de

de tra

específi

de

mudanças

até pelos mais

radicais

e

2

t~l.

C~~~

em 4 grandes

de processamento

tarefas

coloca-se

ê

em xe

trabalho,

A busca de

competitiva

(_9~3),

bem

particip~

de

do

abundância

.a marginalidade

femini

~e cue lidamos

e dacns,

empregados.

4 contadoras~

4 técnicos

mulhe

4 advogadas, 5

2 arquitetas,

4 pedagogas,

along~

com 63

e~ resas estat is:

4 geó10gas,

de administração~

de espaço não me

e Téc _ic s de pesquisa

5 bibliotecârias~

tas, 12 engenheiras,

traba

de ?er?et-aça0.

dos métodos

sociais,

de

~dplica no questionamento

da s ciec~ce

creio, a inf~rcaçã

res inseridas

examinar

social das

~lor do que

Devido a restr~ç~es
rei a respeito

pois ao se

utilidade

é

como diz Saffiotti

6 técnicos

co

do papel social da muLher agl~

na vidc s~c~_:

na uma de suas condições

tentes

aspirações

da m lher no mercado

utilidc

como do que não é definid~

analistas

a posição

no mercado

femini as, =or~ de mercado,

que a conceituação~

Basta-nos,

foi entendida

atribuída

iscussões,

lho, bem como o significaco

j

perfeitamente

e sua vivência

e reivindicadas

tina em si todas as outr~s

que tem

particulari

masculinos.

o

sistema

mas é

Sua inserção

um espaço próprio

ê)

isto

j

globais,

classe de seu marido ou pai.

ca de mulher

sexo

que pensam que nao

que até hoje a mulher

mo uma força conservadora;

balho confere-lhe

-

para aqueles

se deve levar em conta a categoria

como fica? A pe~

4

4

3

assis

economis

psicólogas,

em relações

públicas

concentrou-se

na faixa

e 2 assessoras.

Tal grupo entrevistado
etária entre 25 e 30 anos; sua origem
metropolitana,

nascido,

é

mais frequentemente,

predominantemente
dos altos estra

6

tos da chamada

"classe mêdiall~ está equitativamente

buído quanto ao estado civil.
trevistadas
diminuiu

Comparando-se

com suas mães observamos

de uma geração para outra

merece

ser salientada

dos aspectos
lher5

e outra.

pois5

que sao os encarg0s

nossa cultura

A Formação

Profissional

um

da mu

privilegiados

por

feminina.

Escolha

Exercício

p2r~ a escolha

(por exemplo,

de amigos que se preparavam
disso, resolverem,

bém o ingresso

da ProChefias,

de

ou reforçar

é buscado

si pode ser qualquer
plo, algumas

dicina ou engenharia,

confessam

duas carreiras

Fazer faculdade

estudo

e

conse
elas tam
familia

social.

Nes

pela sua função

le

de uma identidade

so

de formação

fazer uma faculdade

em comum a não ser o prestígio

das entrevistadas,

sociais

um e isso se depreende

entrevistadas

é fra

e, em

prestígio

como aval de reconhecimento

é importante

com o

ora, tentarem

a pressões

cial e não na sua função específica
Assim,

profissão

colaborar

de última

se caso o curso universitário
gitimadora,

ca

para o ves~ibular

numa faculdade)

res com vistas a alcançar

nuais;

a

com a vida profissional

Acesso,

que

Salarial

ca, indo do mero acaS0

nal.

elevando-

diz respeito

e a Vida Funcional:

A motivação

quência

filhos

Esta é uma informação

com a infância,

da Empresa,

en

do 19 filho de 19 para 28

como função exclusivamente

fissão, Escolha
Hierarquia

que o número de

como veremos,

mais conflitantes

as mulheres

(de 3 para 2),

se a idade média para o nascimento
anos, entre uma geração

distri

profissi~

mas o curso em

quando,

por exe~

terem hesitado

entre me

tão díspares,

sem

nada

social dos que as exercem.

aparece

ainda; no

como um meio de livrarem-se

discurso

de tarefas ma

cansativas,
ilquem
não é burro acho que prefere estudar
e
trabalhar mais com a cabeça do quecom o corpo"

7

pensamento
rio de valores

que hierarquiza

rais, como inferiores

j

está deslocado
nítidas

dicotômico

.
dlas,

os trabalhos

estigmatizantes.

crité

manuais

corpo

j

Tal raciocínio
onde

não

fronteiras

entre quem apenas pensa e manda e quem faz e

Com efeito)

mo mutuamente

lógica de um

da ordem social brasileira~

existem

obedece.

à

que obedece

fazer e pensar parecem

exclusivas

coisas dadas c~

na cultura brasileira.

o curso universitário

aparece~

cscensao

~

como vetar ideal de

Nesse modelo

para as camadas m~

ao grupo pensante

e manda

or uma car-r-e a.r-a definida

e a con

tário,

A ..
0Li e.çã ~
sequente

busca de sua fJr~acão

encontrada

específica

foi

entre as ,,~_~eres da faixa etária mais alta,

que

se declararam

desde cedo

universitária

paixanadas

por suas profissões,

"eu ti a _4 anos e estava numa aula de quími
ca. Achei aq il tudo tão apaixonante e fan
t-stico q e aquela hora decidi que era
com
aqui o - 'e e q eria mexer na v i.da"
quelxa

co traD0.d~-se

das mais Jovens

que~ aos 18 anos, época e. que se submetem
ninguém

está apto para fazer

UQ~

escolha

de

aos vestibulares~

lúcida,

_.
a ge. t~ aca~~ eti~~rcando na onda; depois
e
que voce c.e a
conclusão de que não era bem
a~Jilo que queriri •
e humrl
cionado

sua escol

das e trevistadas

acadê.ica

declarou

ter

condi

ao sexo,

•.

a propo~
negativo
que

nao

riasll•

deve ser levado em conta ao se tratar de "co í.s as
(Isso aparecerá,

como veremos

As mulheres
tar que as empresas

adiante .no uso do voto).

entrevistadas

estatais

-

se

declararam

são mais abertas

ao

acre di

desempenho

8

feminino

do que as firmas particulares,

to de "riâo terem problemas

não só devido ao

orçamentários' ~ como por

fa

terem uma

limissão social",

;'eu tenho a seguinte va sao , É uma v i sao pe.§..
soal~ mas eu acho que é compartilhada por ou
tros colegas:
esse tipo de empresa tem
uma
missão além da econômica.
Diz-se que ela po
der ia operar igual com 30% do pessoal que terrt.
Então a missão é dupla:
é produzir e dar as
sistência à mão-de-obra, H
"Aqu i o ambiente é mais familiar e mais
aber
to à mulher.
Na empresa particular ê um pega
pr capar e a primeira cabeça a rolar ê a da
mulher.
Dentro da empresa estatal não ,porque
a corapetição ê menor".
~.L i. izar atritos

com a competição

fesa ac i r-r-ada ~e . ,.espaço para si parece
grances =0 i aç5es q e tornam a empresa
de t r a e.=- c

~ e ~ e~Jres

~

c _trariando

es~~~al

~sci_a entre 4% a 16% do quadro

(:abel~ 1) a e ~

c ir:::::ara::e

resença

sa.s particulares

a mulher

-

sobre

empr~

bastante

da Tabe

feminina

em relação
existente

no

femini
nas
ao

nos cursos universitários,
decréscimo

esta

barreiras

os números

de participação

em conta o natural

número de pessoas

técnicas.

a empresa

colocando

Examinando

reduz-se

centual da sua participação

su

Superior~

o grau de participação

na nos cursos universitários?

profissionais

de nível

co.parações,

profissional,

la 2 vemos que o percentual

universi

das áreas

que cabe f zer e:

ou apenas reflete

entrevista

de pessoal

de dados semelhantes

que permitam

A pergunta

levando-se

da mulher

1% a 4% para as profissões

Infe iz. e .te não dispomos

tegorias

ambiente

está aberta à mulher

per_o~

seu acesso,

um

a noçao das

e=~s

discrimina

estatal

uma das

$

tária

ta

constituir

es j ~.:.:;

;0

~~aVl

das ce

e com a d~

ca
pe~

mesmo

entre

o

que se formam dentre as que se matriculam.

TABELA 1
PROFISSÃO

E SEXO r:M ALGUMAS

...
EMPRESAS ESTATAIS"

- ---_.-

;

EMPRESA

r:MPRESA C

EMPRESA A
MULHER

de Dados

Arquitetas
Assistentes Sociais
Bibliotecárias
Contadoras
Economistas
Engenheiras
Geôlogas
':J~' ';k
Pedagogas
Psicólogas
Técnicas em Relações Públicas
Técnicas de Administraç~o

-- HPRESA

D

MULHER

9ó

TOTAL

2
4

TOTAL
22
41

14
35
1

146
192
22

9,5
18,2

39

92 > 8
100

3

Lf

3

5~4
10 ,3

o.,

21

42
59
148
203

11

3
77
85

38
11

3178
361

1,1

20

5~
B

--

Lf

3

....

8

9

12
74

41
513

36 O

, 5286

_.

88.8
29,2
1 LI· .)lf

MULHER TOTAL
38
4
9,1
51
9 ,}1
10

%

-

9

75
100
12 ,5
12 .9

6

19
G

9

9

2 ~3

40

..

841
.-

3

3

100

10

17

1

1

58~8
100

31

161.j

123

1789

5

.-

3

.'-

-

82
6
81-+
7
4

.-

.%

__ .-IMULHIRI TOTAL I

.

+--_ .

10,52

-,

19,60

~

47,36

-

100
100

--

3,65

-

':IV,

~ge"tY:

6 ,8

4040

39 24
1+

10
-

1154

4,72

--

.~

5

40

1
203

100

18~.9

1
50

.-

24,6

.-

6,8

344

2112

nao conseguimos dados sobre a Empresa B.
n áo existem na Empresa A) classificam--se como assessores

lG~2E

-8480

2646

31,3

na Empresa

D.

8146

%

~---

-,

O

2

._----1-.

-

I

-

-Total do Pessoal Nível Superior
Total Geral Cn.rredio+n.
superior)

B

-

~

PROFISSÃO

Auvogi::Ldas
Analista Processamento

.-

32

55
---

127014,1-+
.---+---_ .._-

-

co

"

TABELA

2

PARTICIPAÇAo
NA UNIVERSIDADE
I

CATEGORIAS

PROFISSIONAIS

I

1

FEMININA

E NA EMPRESA

2

ESTAT:\L

I

4

3

EJ.1PRESAA
_____

Engenharia
Economia
Adminis t r-açâo de Empr esas
Ar-q ui te.tura
Comunicações (RP)
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Como nao conseguimos
sibilitassem

saber a diferença

que se candidatam
nelas ingressam,
uma seleção

não ~odemos

9

que h~ ~~ficu_Cades
. ,~i?u_~ç~O

dade

é

.~or

profissões

efetivamente

mulheres

-

e o numero que

afirmar

Porém a partir

específicas

de relações

reser aGe àquelas

~...ts ~ _inha-fim

fistic~c

~~'e~ Tecnológico.

verencial

e ritua_~sta

só os homens

empresas

de

po~

que exista

do

depoimento

inferir que sua entrada não é tran

pOGeDOS

atra és d

de dados que

entre o número
nessas

co~ ba~e no sexo.

das entrevist~dcs
quila

a trabalhar

dispor

.0

informais;

que pretendem

das empresas~
Há

j

~anuseio

são ad~itidos

que são

contornadas

que a

dificul

o desempenho

de

todas elas de

so

com efeito~

um aspecto

da tecnologia~

e do qual as mulheres

re

para o qual
são

desvia

de 3 dentre as 4 empresas

focali

das.

As mulheres

à ~ecessidade

zadas n~o se referiram
fácil perceber,

de concurso~

nos seus de_o~Dentos,

mento do recrutamento

a distinção

é

entre o mo
infor

mal, sendo a solid ari.e dade mas eu Li.na de importância

vi tal:

pais e am.i go s Ln t er-ce den

definitivo.
vistadas

CÊ sintomático

tenh~m consegnido

cionamentos

informais,

de de relações
presas,
ais5

sociais

com efeito.

racionais

da "natureza

su

oportunidade

através

entre
de

J; os métodos de seleção mais

formais,

são a~licados

co~ relação

administrativas

rela
A re
em

impesso
a

profi~

onde as funções

j

nã~ são vistas

como conflitantes

com a

de

propal~

feminina!1,

reiras discriminat5rias
isoladas

que 9 d~s 12 engenheiras

tem fator vital no acesso a tais

A maneira

ereta:

o apco.o

Dor elas dando-lhes

3 delas seus ?ró rios maridos).

sões de atividade-meio,
sempenhadas

Tudo

sendo

muito

maridos,

e o dQ scleç-o.

não

alguém

conhece

que encontram

para contornar

as bar

é semDre muito individualista,
alguém que lhe resolve

ficam umas das outras nesse contexto

contrar-se,

na mesma empresa,

diferentes

gam a mesma

coisa "eu sou a única aqui"

o caso.

E tão

que é comum en

engenheiras
5

dis

que

di

Leu fui a primeira:'.

12

1!
Quando eu tentei entrar em ... pelos
meus
próprios pés não me receberam, disseram
que
não tinha lugar.
Aí fui trabalhar numa firma
que depois me cedeu à C.H. para fazer orçamen
to. Aí uma pessoa de lá conhecia alguém
da
qui.
E esse"alguém me recebeu.
A mesma pei
soa que me tinha fechado a porta há um ano' ~
pouco.
Eu fui recebida assim:
;'voc~ saberia
escrever uma curta de amor?';

1'Eu levei muito tempo, para conseguir um
em
prego.
A mulher erigenhe i.r-a é em princípio muI
to discriminada. Estagiei num ministérioe lá fiqueI
trabalhando.
Aí fui para a França, fiz
um
curso de especialização.
Quando volteifui tra
balhar numa empresa de pequeno porte,
depois
em outra de médio porte e aí vim para cá. Fui
a Drimeira engenheira aqui.
Eu era amiga
e
tinha trabalhado junto com um rapaz que traba
Lha va aqui, que marcou uma entrevista para rn:íID
com o seu chefe.
Esse chefe - de operações foi taxativo e disse que não era um trabalho
para a mulher, mas que ia me apresentar
ao
pessoal de estudos e Drojetos.
O chefe dessa
área) deDois da entrevista, marcou um dia pa
r-a uma provinha.
Nesse dia ele disse: ':olha:
eu já conversei com minha eSDosa, ela deu au
torização para que eu contratasse uma mulher~
Também consultei seus futuros colegas e eles
não se opõem,'!
'Quando eu me formei meus professores
traba
lhnvam aqui mas me foi ditã que eu não conse
guiria entrar.
Poderia por lei vir me inscre
ver e tal, mas que eu seria considerada
inca
paz para
cargo.
Aí resolvi mudar de ativI
dade e me dediquei a processamento de dados.
A oDortunidade de vir para cá foi através
de
meu~marido que conheci~ o chefe do CPD daqui
e eu fui falar com ele. .:

°

Notamos

uma preponderância

sobre as de linha e a virtual

inexist~ncia

ções de linha ligadas às atividades-fim
do.

As mulheres

administrativo,
no quadr~
tram-se

entrevistadas

desempenham

Muitas

desenv01vendo

com a sua qualificação

de treinamento

sua

em est~

de

apoio

participação

estudos

encon

atribuições

profissional.

exercem atribuições

de técnicos,

funções

em fun

das que estão neste grupo

em desvio de função~

que as engenheiras

de staff

de mulheres

das empresas

sendo pouco significativa

técnico.

pertinentes

de funções

tais como

de orçamentos

nao

Assim

-

e

supervisão
e

contra

13

tos '"

e as geôlogas

fazem análises

em laboratório

e

assim

por diante.

Podemos
a inchação

de empresas

detectar

desse gênero~

cativa de seu contingente
mulheres,

opera

essenciais;
minação

aí duas coisas: por um
onde uma parte

signifi

tanto h0mens

quanto

de pessoal,

fora de linha, dec.icado a tarefas

nem sempre

por outro lad0 um~ efetiva mas disfarçada

por sexo, que mantém

as

lado

lheres afastadas

discri

da linha-

fim das empresas.

Essa divis;o
(1970) como uma revisão

co conceit

"dom i.c Lí.ar- ligeiramente
í

direito

de trabalhar

pre intra-mur0s.
aos quadros
sas pel

j; foi explicada

por

de trabalho

for~ êe casa mas não muito
o acesso

ac

iC~Ge da mulher

~ entos;

fazer-se

5

ganhou

longe e

vedado às

têc ic s ce _il~a são explicados

pern itar e

feminino

_ li do", onde a mulher

C _ efeitJ,

im raticabi

Sullerot
um
o
sem

mulheres

por tais

empr~

em sair do meio urbano,
respeitar

pelos

operári

os etc.
Será uma afirmação
contramos

3ul~eres

ros escalões

~as e presas

gundo escal-o
tramas

3:

ocupand;

(S

cuja viabilidade
seu ingresso

mo assistentes

encontramos

de igual nível.

(Setores) existiam
encargos

7 mulheres

gererrciais nessas

linos, oscilando

no

se

de seu próprio marido,

uma ou

Dosição,

visto que exe~

de sua

empresa

por cortes orçamentários

assessora

na em resa, acompanhando-o

(Divisão)

primei
encon

numa subsidiária

a terceira

en

de Serviço)

vem periclitando

vetos ministeriais;

nos

e Diretoria);

e Chefias

Tias em precária

ce tal função de confiança

dizer que não

de confiança

(Presidência

uma co -o assistente

tra Superintendente,

escalão

cargos

erintendência

õ

acaciana

8 mulheres

o mesmo
sempre,

nas chefias.

empresas

entre 0.96% e 8%.

chefe desde
No terceiro

titulares

Finalmente,

e

e duas co

no 49

escalão

Como se vê,

são dominantemente

os
mascu
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Há uma lógica interessante
chefias

entre as mulheres:

referentes

(contabilidade,

viço social) preponderantemente
solteira,

femininos~

e ceàicação

to~ com relação

aos cargos privilegiados

nessas

exclusiva

?Jr ~ulhe~es

coincidência.

é

vista

ao trabalho;

sua

entretan

dos escalões

malS
pois

as chefes e Slm as

C ntudo,

pensar que isso deveu-se

co~o o numero

de mulheres

inquestion~ '2_Dente irrisório

Ias todas.

acessí

casa

temente.
Poder-se-ia

dições

tornam-se

ser

essa lógica não se aplica,

f~ix~s não s~o as solteiras

das, pre?oncera

biblioteca,

re~j.ando-se ~ primeira

disponibilidade
altos ocupa_os

Daí ser essa rbservação

pudemos

a

pura

nessas

mais interessante:

do número de anos na empresa

tamos a hipótese

de que ~ explicação

to de que 5 dentre as 8 s~o casadas
presa de postos mais altos o
comuns.

Não se depreenda

as

para isso reside
com homens

de empresa

daí, equivocadmnente~

detrimento

de sua com)etência.

inquestionáve_,

tência profissional
tais mulheres

tornam-se

tura informal

impcrtantíssim

lientaram

Hennig

cionamento

na hora das decisões.

masculinas,

de experiências

mos então que com as chefes
Q

circular~

poder, tornando-se

a

em

comp~

O que há é

em foco).

(1978) o sistema

estilo de comunicação

passaram

mu

(É até bom fri

informal

- que chega a ser mais importante

partilhamento

que tais

de "costas quentesll~

formal das empresas - tem suas origens
mento~

em

que

I'visíveis", tendo acesso a uma estru

e Ja~dim

tura e experiências

fa

com colegas

dadas as condições,

das mu_~eres

no

da mesma

similar

nLL-Oregime

sar que achamos

inde

ou no cargo. Aven

lheres são apadrinhadas,
do julgamento

con

entrevistá-

casadas ocupam postos mais altos do que as solteiras,
pendentemente

de

os cargos de escalão mais baixo,

a atividade-meio

veis ~ mulher

na distribuição

e está baseado

e relacionamento~

à

focalizadas

via cônjuge,

então visíveis,

de

rela

que a estrutura

com suas regras

vedadas

Como sa

mulher

de

comport~

convívio e com
em geral.

aconteceu

que

nessa esfera informal
percebidas.

eu L

na

Te

estas
do
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É supostaillentedesc~bido

renças

salariais

com base no sex03

pagam a seus empregados
determinadas,
a categoria

profissional.

de Classificaçãc

posto que tais

pautando-se

com uma amplit~de

de promoção

20nsoante

vel deste Plano e_ ob~j~~ncia
viço e mérito

empresas

variável

Tudo isso está contido

de Cargos,

dife

por faixas salariais presegundo

no

Plano

seus objetivos

a as cens Zo dos enpr-egados

tos, dando-se

questionar-se

imedia

de um para outro

a dois critérios-tempo

o ult~LJ de~es por avaliação

de

ní
ser

anual feita Dor

seus chefes.

Cada cê..te6~ria rofissional
rial e sua amplitude
ligação

de ~ro~oção

com os o~jetivos

pois, hierarquizadas,
aquelas

profissões

atividades-fim.

definidos,

ca e ~resa.

por sua

As categorias

estão,

j

r~s?onsá

tot~~os>

soci~is,

eis pelo desenvolvimento

e~t~et nto, que algumas
igu~lmente

b~jli~Te2;rios)

Parece eviden~e

Ainda

_o ~ue ~~~ge a ?romoçoes

vesse alcançado

os úl-~i~os -:iIveisde promoção

de termos

en~rev~s~3~0

quanto a empresa

fias de relativa

(advog~

algumas

nesses

e faixa de

g~

de sua

carrei

com tantos anos de

e ocupantes

Sullerot

zação profissional,

percebido

para a carreira

rio na família é complementar,

pletam orçamento

limita

de

che

projeção.

motivação

que se referia

outras

sequer uma mulher que ti

de existência

A cifra de salário

própria

ampla

.:..'ed"
..
.i.naterr.entepor mulheres.

d~ran-~~ a ~csqu~sa,

a primeira

categorias

mais baixas

nhos não havia,

trabalho

de suas

estão bem mais

que ê..E?r~f~ss6es

Planos são as ocupadas

ra, apesar

vista,

de =>d;12.
i s t r-aç --:'c, ~co:1omistas) enquanto

dos, técnicos

das.

em tese

~rivi!e~:ê..~da-se, ~ primeira

da área de apoio gozw~ de ?rO~Oç~0
(assistentes

tem seu piso sala

da maioria.

o 'dinheiro

(57% declararam

podendo

doméstico~

sobrevivência),

ê

não é,

todavia5
Seu

do bem-estar:; a

trabalhar

pela reali

parar se o desejassem;
18% dependem

salá

do salário

25%
para

com
a
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Ati tudes,

Crenças

e Valores:

Aspiração

de Mudanças

A pergunta
ra vista, soar estranha

3

"Dor quê trabalha?

e preconceituosa:

am de fazê-Ia a um homem,
lheres desta categoria

Por que TrQbalham,

é oferecida

t!'2.balhaofora li e as que :'n.2otrabalham'.

J

outro:

as mulhereS5

fer~ doméstica,

As mu

urna alterna

grupos - liasque

de um campo

vem saindo da

de trabalho.

e dr-o es de consumo

de novos
posiç;o

- empobrecimento

llilia

estratégi~

de independÊncia

decorrência

Qualquer

do trabalho

convive,

do estud

nados em relação

veícul

assume

doméstico.

se satisfei t:3.Scom o trabalha>
tivo,

Torna-se

e

con

do

con

doméstico,
mais

na vida ffialS
convi ver

meneio

da mulher

abrangente.

'vir nar a o rmmdo",

5

é a palavra mgica

são ~ulheres

que

ciedade

tarefas

que enal tecem seu caráter cria

então de certa forma curioso

é muitas

cuja utilidade

ouvir

~ara a empresa

vezes questionável,

do lar, das rotineiras

e monótonas

se darem conta de que o aspecto

que

declaram-

mulheres

que estão oito horas por dia fechad:3.sem escritórios,
volvendo

uma

no mundo.

e ao trabalho

foros de libertação,

rompe o confinamento

está permeada

Os atributos

a participação

Falam em "abrir os horizontes,"
O trabalho

paterno

sai do confinamento
trabalh0

acon

corno

~e participação

ê respeitada.

ao próprio

em geral enf~tizam

grande m...u~

que fizeram,

do jtigo eccn6mico

a mulher

articipa,

~ :a busca de reconhe

Par2 elas o trabalho

urna destas ~otivações

ceito do trab lho enquanto
Através

SGci~l,

que entrevistei.

teceu co~o

jugal.

e absorção

Neste úl tim'.) r-upo incluo a

cimento e ]restígio.

conju~

- '~ou t r as move o ans eao pela co!!:

~e uma nova identidade

ria das ~ulheres

._ renda familiar

es

Por que?

Se urnas s~o com elidas a fazê-lo pela
ção de fatores

úl

Ao longo dos

em esc l~ crescente,
no mercado

prlme~

se lembrari

no Brasil um deslocamento

inserindo-se

à

da resposta.

tiva: elas podem se situJr num dos seguintes

timos anos vem havendo

pode ~

1;

poucos

pela obviedade

entretanto~

a Conciliação~

falarem
tarefas

criativo

e para a

desen
so

do confinamento

domésticas,

de seu

sem

desempenho

17

burocr~tico

~ algo discutive15

de real das empresas
de um trabalho

•

quanto

tanto em termos

em confronto

de

necessida

com as incumbências

dome st i.oo b,3:sicoembora sem valor econômico .
"Sou absolutamente dedicada ao meu
trabalho,
absolutamente entusiasmada~ apesar desse entu
siasmo ser quase todo fabricado por mim
mes
ma. As coisas n~o s~o assim, aqui, pelo
me
nos.
Eu nr-oc ur-o o meu tralla-lho,pesquiso, de
senvolvo.- Se eu n~o fizer, ninguém vai fazer
?or mim, então o meu trabalho é muito rico na
medida em qu eu me entusiasmo por ele: se eu
deixar eu não faço nada.
Aqui ê uma empresa
enorme e as coisas se diluem muito.
Uma
in
enç~o minhn .ár~ em mim mesma.
Mas eu faço~
Se eu não fizesse enlouqueceria. 1;

A hier~rquização
são

no

sexunl

da em favor

trabalho
·0

das tarefas

impõe

domésticas.

ticas como tediosas

às mulheres

de s ernpe nho

próprio

reu at~ Betty Friedan

de tarefas

visQQ

No meSBO erro de julgamento

incor

e não-criativas,

empresas

definiu

as tarefas

oDondo a elas3

extra-muros.

sem frustrnçõeso

declarada
trabalho.

pela maioria
Parece-me

que o que na verdnde

se sentem gratificadas
tas, isto

e,

nas elites profissionais

esp~cie

de cidadania

m~sticas

,r.

Por isso permi
da

satisfaç~o
seu
que

na nata das

na

dizer

das empresas

reconhecimento

a

e-

querem

não gozada pelo pessoal

Como o estimulo

vem se torna!];

com relação

pela sua participação

pr-estigio, o que lhes confere

"

a respeito

d~s entrevistadas

de

Ora, sabemos que

do, cada vez mais) '3.1g-::-·
1.1
t. imerrt e alienante.
lançar uma interDretação

Betty

fosse por

as coisas não se pas sam .'lSSlme que o trabalho

timo-nos

dom~s

de manei

Para

como se to o trab~lhador

finição um ser realiz2do,

distarei

repúdio

:12.S

(1971) qu~ndo

tudo funciona

Uffic

divi

e no

ra si.mpList a , o mundo mas cu li.no
Friedan

à

subjacente

de

público

maior
e

de liprendas

uma
do

que as conduz a tais empresas

est~ mais ligado a aspectos de afirmaç~o pessoal (e nem pode
•
ria deixar de ser assim j~ que, como vimos, a escolha da pro
fissão e do curso universitário

~ algo casual),

h~ uma

pe~
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feita acomodação
to

..

os homens

de interesses.

ajudam as mulheres

zoável~ a não tentar

natural

dução participar
através

intervir

de seu t rabe Ll

profissional

-

nas questões

or exeoplo,

da buscc

malor na empresa

tais aspirações,

do

e

ponto ra

uma

do

aspiração

~ara um engenheiro

responsabilidade,

de p~

realiza
de

um en

- nã:) e.Darece entre as mulheres,

que evitam um grau de comprometimento
evitam pura e simplesmente,

empresas

de ryrodução, o que se

ce

táci

substantivas

Aqu i Lo que seru.a

G.

das decisões

de comandos~

volvimento

a entrar nessas

se cornpr-ome t ern a não passar

elas, de sua parte>

desempenho

Há como que um acordo

~aicr,

seja porque

seja porque

não ousam

pelo receio do ridlcul~

o

externar

ou do atrito desga~

tante a que sar í.arn levadas.

Essas empresas
do-a da res onsabilidade
zonte de promoç~es
fias.

pela produção,

e não a desi~nand0

Quanto a este último aspecto

do - diversos
em primeiro
mentar

discriminam

fatores Dêrecem

lugar a c,ncessão

o salário,

afastan

e.mulher

reduzindo

seu

hori

para a ocu~açao

de che

- o exercício

inibir a ascensã~

de

das

coman
mWheres:

de chefia é uma maneira

com o qual se Drivilegia

o homem,

de

au

cabeça

do casal:
~certa vez meu chefe me chamou e disse
que
queria que eu compreendesse porque ia indicar
meu colega Dara a- chefia e não a mim.
Ê po~
que a mulher do meu colega não trabe.lhava
e
eu, que já trabalhava5
tinha um marido que ga
nhav~ bem.
Quer dizer que o critério dele
o da j us t
a social particular 5 não é .i sso ?"

e

í

ç

"uma vez um setor que eu chefiava foi fundido
ao ce um colega.
Chamaram-me e dissera~
que
eu ia decidir quem ia ser o chefe do novo
se
tor.
Eu achei que devia ser ele, que
tinha
f amâ I e r.ar-a s us t errt ar-:",
í

em segundo
do feminino
do Caplow,
domínio

lugar o próprio
ou acredita

cultural,

apenas durante

a maturidade

em aceitar

que outros não aceitem,

tem uma explicação

feminino

ao alcançar

homem reluta

um

coman

o que, segu~

pois o homem está sob

sua infância~

e o status de adulto.

libertando-se
Daí

porque
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ser colocado

sob as ordens de uma mulher passa a

um retrocesso

significar

e perda de prestígio.

Ainda um terceiro

fator inibe a ascensao

das

,

mulheres

as chefias:

a moral sexual vigente~

com tal força contra as profissionais,
informal

das esposas penetre

em antagonismo

seus colegas

-

.gover-nant

?ermite

que o

nas organizações.

em outro ponto deste trabalho,
locam-se

manifestando-se

as mulheres

aberto e declarado

poder

(Como

vemos

profissionais

co

com as esposas

de

as de luxo; ,':focas ames tradas "erc).

';8e eu te pusesse como chefe - disse o
meu
chefe - eu teria que viaj ar com você e sei que
a minha mulher n~o ia gostar I'.

- acima a~ontad~s,
As razoes
acesso

das mulheres

próprias

são internalizadas

nao aspiram

O fato é que as mulheres

à

por limite máximo,

por

elas

sua "na t ur-e

que não tem

tê-·lo; as que tem~ ou ccntentam-se

dando-o

o

mesmo urna chefia,

de arrt emao , vendo-ia como contrária

feminina.

cançaram,

j

que; já que sabem que n-o assumirão

a desdenham
za

às chefias

que bloqueiam

comando

com o que

ou anseiam

por

aI

livra

rem-se dele:
<lau estou bastante enjoad
desta chefia. Real
mente não está com nada.
Minha vontade é
de ser assistente, que tem um trabalho especi
fico~ não manda nos outros, não_tem que
ser
capataz dos outros.
Realmente e um saco.
Eu
não nasci pra isto, embora esteja há 10 anos
nisso. Vi

a

e

);A mulher no trabalho tem uma função apazigua
dora,
Ela consegue c~nciliar situações entre
os homens.
Quando eu era assistente do chefe
colocava as idéias, trazia e levava melhor.
Quando fui chefiar - antes - tinha ficado mui
to comulicado
As s e s s or-ar- é melhor":
o

De uma maneira

o

geral a chefia~

homem quanto para a mulher:; é um prêmio
um ethos mais agressivo,
do aquilo que o sistema

dinâmico,

tanto para

o

de reconhecimento

a

impositivo,

elege como qualidades

em suma a
e que

tu

nossa cul
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-

tura ve como inerentemente

masculinas.

mulher muito dividida

pOlS torna-se

ascensão

e natureza

profissional

sas contraditórias

Isso tudo

evidente

feminina

coloca

a

que a seus olhos

se impõem como COl

e excludentes:

-eu sempre fui uma pessoa que nunca temi
con
tradize;, contestar~ eXDor-a minha
opinião:
Sem~re fui líder na escôla e na empresã
isso
se repetiu.
Talvez por eu ser a mais
velha,
muito-exigica Dor meüs Jaiso
Nunca temi res
Jonsa~ilidades~
E nem brigar.
E o que
tem
que ser feito é feito.
Mas o ônus disso
é
um recócio vi8le tíssimo.
Eu me sinto
muito
só, ..
e s í.nt o diferente e isso é muito desagra
dáve_.
Às vezes eu g staria de ser mulher um
pouca rn_is d ntr~ ~O contexto da nossa
reali
dade ' •

Tal de~oime.tc
da mulher

questiona

natureza

ev~?encia

o encontro

são e identidade

de

imp0e-se

como

m Donto de equilíbrio

sexual.

Expostas

cuja relaç-o

.Já
fissional

de oposição

não é novidade

porque

de classes

a empregada

- e da rede de parentesco

As mulheres

a progressão

funcional

na carreira~

da a custa de outras mulheres
na que pudesse
regalias

da maioria

figura com nitidez,

que vem com o peso do

aceitam

O modelo intermitente

de trabalho

suas cabeças,
ma profissão
guem:

mesmo quando

r-e pr~
bene

família
a

regra:

depois de serem mães, se
se questi~

- a dupla jornada

com a resignação
Assumem

ter sua carreira
feminino

ganham a mesma

de seus maridos,

da

confirmam

-costume cultural".

so todos os encargos,

i

Para as que não gozam das

- 3 empregadas
sendo aceita

existir .

dlsposição

e em nenhum momento

ser de outro modo.

entre

ela se

- que lhe põe ~

aqui entrevistadas

até certo

que a car-r-e

dizer-se

profi~

debatem-se

ficia da desigualdade
extensa.

femininas,

entre

não deveria

da mulher no Brasil é possível
doméstica

carreira

preocupação

uma dicotomia

~onto cruel e que não se _ lica aos h0mens,
alternativas

a

e ide tidade sexual

de tal forma que par. as mulheres
dominante

o quanto

se

con

daquilo
neste

ca

prejudicada.

paira sempre sobre
coisa e têm ames

como nos depoimentos

que se se
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"eu quase me prejudiquei na empresa por
nao
ter com quem deixar as crianças.
Minha empre
gada foi embora e eu não tinha com quem
deI
xá-las.
Aí eu entrei de férias.
Eu
sempre
tenho períodos de férias reservados oara
es
sas eventualidades.
Mas dessa vez tinham-se
passado 15 dias e eu não conseguia ninguém.
Fiquei desesperada.
Até que eu arranjei
urna
senhora, deu-certo, botei lá e voltei a
tra
balhar' .
"Nós ganhamos a mesma coisa, mas eu
ficaria
mais tranquila se ele ganhasse mais do
que
eu, ~orque assim eu poderia parar em caso
de
necessidade; poderia assumir melhor a casa".

Com relaç~o
mo exclusivamente
zação extrema,

femininc,

fun erne rt

nal, ao conflito

às crlanças,

intenso

as atitudes

"'2.

.

tópico

consagrado

varlam da

o mode Lo masculino

c~

racionali
profissiQ

,~s _isfarçado:

;eu consegui ser ~rofissional desde o começo.
Eu não colJCO nada que venha a
atrapalharfamília, fil~ > c~qúeluche, babá,
empregada.
Sempre 2vitei ao máximo que as pessoas entra~
sem na minha _rivacicade, que percebessem
mi
nhas dificuld
es extra-trabalho.
Porque na
medida em que eles Jercebem isso eles usam is
so para te -castrar.~ Você não node trazer nem
indiretamente um ~roblema já resolvido. Se vo
cê não fala no Jroblema você está se
Dreser
vando.
Se v~cê-Giz . uxa, não dormi a .noite
toda, meu filho teve febre e eu fiquei acorda
da até as 7 da manh- , se você faz um
traba
lho ruim nesse
ia vão dizer que é Dor
causa
dos yroblemas femininos· .

Os filhos surgem assim de forma atribulada
seus discursos.

Com efeito,

aquela

nItida

fronteira

2-

~resença

da criança

entre os dois mundos

ameaça

- a empresa

e o

lar - a qual elas se im r: õeo.

O filho deve ficar distante

seu trabalho

a salvo de sua presença

e a profissional

em

de

algo

constrangedora:
1\quando eu tiver um filho vou botar numa
cre
che. Tem que ter uma creche aqui.
Por aqul
por perto, no mesmo prédio não digo, acho que
pega~mal.
Já imaginbu?
Ia ser medonho,
na
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hora da saída ia parecer uma fábrica.
Bom,
talvez pudesse ser aqui:
a gente entrava com
as crianças por um~ portinha dos fundos:'

Estigmatizadas
hierarquizaç~o
inclusão
preciam

de pap~is

Delos encargos

conjugais

no munco em_resarial,

° mundo

enfaticamente

ele se limitam

casa é a )risã0,

doméstica
reótipos

~ que ve~ a reforçar

sexuais.

do dicotômico,

"guer-r-e i r-as",

mulheres

ra o mundo,
em casa.

enquanto

hierarquiza

diferenças

restrito,
contudo,
evolução

estatais

discriminante.

natural

Se percebem

sigo próprias,
através

esfera

e a revigorar

os

conforma

da mulher nas

j

este

seu

mo
p~

profissões

algo

da mulher pro

particularizado,

dessa
se

~ara algumas

a discriminação

discriminação,

ara a maioria

que não se comporta

e se a admitem

gr~

não é sem problema,acessível

A percepçã

das gerações,

femi

são dois

o trabalho

a ser automatic~mente

te por culpa da mulher,
te.

da

o de ~ensar o mundo: há

é, pelo contrário,

do passado,

trabalhando

surdo e desprezo.

não se dá sem reticências:

resquício

usadas

femininas

e animosidades.

com rancor

nas empresas
uma:

a
A

ume cisão entre os dois flancos

Como vimos até agora

a qualquer

que

que as .~rocriadoras:15 inferiores,ficam

pos que se entreolham

fissional

acabam

profissional

de

mais aptas e super i.or-es , que saem

acentuou

ninos, polarizando

e

confinadas.

o entendimento

Temos então que a inserção

e nas empresas

repudiam

de figuras

feminina

Sua atuGção

elitista~

pela sua

Porém as estratégias

pois valen-se

como inerentemente

pela

As mulheres

amestradas,

~e tal munco enfadonho

contra elas ]ró?rias,
substitutas,

doméstico.

o embotamento.

para liberarem-se

sequer arranhada

tais mulheres

são umas burras,

do lar e

é

um

dissipado

pela

é

eXlS

algo que

convenientemen

é com as outras,

como um caso pessoal

nunca con
~

e

sempre

de um asryecto positivo:
ileles me situam como exceção.
Uma exceção
é
mais fácil de aceitar.
Isso faz com que
eu
me sinta às vezes a mulher barbada do parque".
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De toda forma., existe diante de seus
uma situação

de desigualdade,

as ir2ç~~ à igualdade

K

à partici]ação

uma aspiração

2e

Q~~

Tudo isso é,

a

Tentamos

internretação

osso ver, no sentido mais amplo da

?or ~sso

n2.lisar o posicionamento~
s em relação

do feminis~~)

a sua
e

vnT2.~Q nas eleições

Nosso pressuposto

de, tais mulheres
mensionada

desejariam

e revalorizada

que apoiariam

ver

2

de

pela sociejade

ordenad~

quem se pro?usesse

votar

experiment~

à iguald~

a aspiração

~dentidade

feminina

abrangente.

e lançariam

ao feminismo

op~

próximas

o feminis _ , que mostrariam

mo por uma ação coletiva
to apoiando

era de que, tendo

na sua carreir2. e havendo

e

movimentos,

por que, e se havi2.m tido a preocupação

do barreiras

própria

sua conceituação

2.5 -ssociações

saber em quem h_vi~

em mulher.

de

inter

Pergu L~~~s-_~es

mulheres

latu sensu,

frente a esta realidade

condição

passadas,

oport~

nro

entrevisT3

quisemos

e

da realidade,

lítico das mulheres
feminina.

de direitos

?0 ít~c~.

um processo

ni~o a respeito

foi:

mesmo tempo que se origina

;"iO

duz, define, um ~osicio.a=e~Lo

pal~vra,

fizemos

do mundo é,

na construção

polí t í.ce .

uma visão de mundo,

pretada.

que

?

como modificá-Ia

nidades~

A Dergunta

olhos}

redi
Seriam

entusias

mão de seu

como pauta

vo
de

trabalho.
As entrevist~s
maram a hipótese.
feminismo

são mulheres

e o repudiam

ser desnecessário

feit2.s, entretanto,

mento

libertino,

movimento
tureza

motivos,

uma vez que as restrições
que prega a

de lésbicas

femininaH;

que n~o se interessam

por diferentes

venci das pelos novos costunes'

nao confir

à

,or entendê-lo
romiscuidade

a saber:
mulher

movi

sexual ou como um
negar a ';n~

revanchista,

mulheres

quereo

se sobre or e ser mais que os homens

ressante

frisar

~ frequência

momentos

de seu discurso,

com que vem à tona, em

a preocupação

por

já foram

como um

e lisa tões' que pretendem

_or ser um movimento

pelo

de "náo

onde as
(é inte
vários

ser maí.s"

que
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os homens).

Aquelas
cusam-se

de qualquer

que olham com simpatia

forma de ~articipação,

so de que ser feminista
do de ridículo

rejudica

isolado,

mostrando

do valor individual.

nal, nor si só, segundo
Cla.

o

urna fé ingênua no

re

profissiQ

a mulher

em

essa fé

evidên
singela

crença na racionalidade

formal das organizações,

de passivicade

o apoio ao feminismo,

então,

A competência

ingênua

da estrutura

tinco uma Dostura

proposto,

Hennig e Jardim,

na igualmente

im essoalidade

ê

elas, colocariam

Corno bem analisaram

está baseada

cobr~l

suas ativistas.

individual

conhecimento

e~

pois há o consen

a vida profissional,

Contra a ação coletiva
trabalho

o feminismo

frente ao mundo.

ê

se existe,

algo passivo,

e

refle
Por

isso

urnasimpatia,

já que o individualismo

e co,odismo

a ele se sobrepõem.

São

mulheres

que se definem profissionalmente

co

privilegiadas,

mo homens

nao

e que

o

sentem na ?ele as diferenças

repúdio

que declararam

feL":'nismonao significa,entretaE!

"'0

to, nao votar em mulher.

sexuais.

Coo efeito,

seu voto, 39 votaram

das 55

entrevistadas

em mulher

_.mais de 70%,

~ortanto.
As eleitoras ca ARE_h que assim o fizeram foi nu
ma simpatiapelo feminismona sua propostarefonnistade equiparaçãode
direitos.

Já as eleitoras

65% do total de mulheres
declararam

ral traria

acreditando

automaticamente

tárias para a mulher
Heloneida

entrevistadas

o voto), repudiaQ

e particularista,

_DB, majoritárias

do

(representam

e 74% das mWllieresque

o fe_inismo

como algo

aue una mudança

social estrutu

e, seu seio oportunidades

(29 dos 41 votos do MDB

sectário

iguali

foram dados

à

Studart).

!íagora é que você está me fazendo reparar que
eu votei numa mulherio.

Assim as eleitoras
didato

(candidata,

por "ecae o")

do MDB escolheram

seu

can

entre os que se rros+reremcom
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nrometidos

com a busca de mudanças

dade brasileira,

..
••

acreditar

num claro discurso

que as 63 mulheres

sentativas

estruturais

do estrato

anti-governista.

entrevistadas

tecnocrata,

devemos

possam
aceitar

Saes, que refuta o a esismo como orientação
se grupo

c.~ e
r~

5

tido como cooptado

e consumo :i1é

tenceo

por melhoria

se integrando

com a racionalidade

substituir

formas ideológicas
me te rotuladas

seu liberalismo
que, entretanto,

se
repre

a tese

de

para es
de

Vl

liberais

fo

empresas,

on

autoritária

empresarial,

tradicional

por

outras

não podem ser

simple~

A orientação

política

como adesão passiva.

desse grupo tem permanecido

ser

nos padrões

nas grandes

SOCle
A

política

certo que os profissionais

?rogressivamente

?e, e3 contacto

para a

ou

seml-po

vivem uma

situação

em estado Dotencial

tencial".

As mulheres
de ambiguidades

entrevistadas

(o que vale dizer cue conVlvem

to nas suas várias

formas):

lho, mas nele adotam,

com o

cefi em-se como homens

conscienteDente,

no traba

um~ posição

lleu converso com DeuS colegas
igual s de h ..e ~ '3.r homem 1\ •

confli

passiva;

de igual

para

no maior elogio que ,eu chefe me fez foi
zer que me cons::"-:!er::.
como um homemn•

di

\Iamulher não consegue uma porção de
cOlsas
por ser mulher.
"gor'3.
não me afeta, nunca me
. afetou.
Talvez ~orque eu esteja numa poslça<?
mais passiva.
EL sou realmente uma pessoa m~
to na m i.nha "
aspiram respeito
desejam

e reconhecimento

a sua competência,

mas nao

ter autoridade;
l1não
gosto de chefia. Não gosto de decidir na
da para e pelos outros.
Assim como está é ex
celente.
Tenho meu chefe, que é quem comanda
e eu tenho minhas obrigações e as cumpro".

repudiam

o feminismo

Sua participação

mas votaram maciçamente

nas elites profissionais

em

mulheres.

não implica na

re
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definiçâo

do papel social feminino

nha a hierarquia

sexual doméstica,

Como acentuamos
pretende

conclusivos

tar indícios.
profissional

Dreferi

uersonalista)

nica de frivil~gios;

e o?eram

suas necessidades

etc.

numa disputa

2.

..
~sculinas.

contr~~o_to

da profissional

de evolução

e que comparam

em

feminina"
trabalho

extinguir-se-~

profissional

A realização

as mulheres

vem

de par~metro

mercado

~ sexo.

é

nâo é uma vitôria:

dualidade5

é a posição

ra doméstica

sendo

zaçao existente

da

Definir

opre~
de

indivi
a esfe

pode levar a uma

pois nâ8 reformula

entre o mundo

uma

de

~or si só, pressupo~

sua mera tr~nscendência5

análise muito superficial;

1bpressão

na economia

da inf~ncia.

alienante

próprio

no mercado

A inserção

Vl

para a mu

que a

a com~artimentaçâo

marginal

como degradante,

do como libertaçâo

acreditarem

na~~ ~~is fazem que aceitar

são maior que transcende

den

dos homens. A

sua particiDação

C~D

bem

e medem suas conquistasem

ten servido

EnouantL

em

acima de

lher e assim o ser- en ua~to 21a não tiver um projeto
do que é realização.

mec~

que estão,

ao desenvolvimento

masculi

~ uma

de pessoal

profissionais

femi-

o acesso

de profissionais

com um quadro

~ ui analisamos

termos das conquistas

da condiçâo

cuja lógica de ingressos

presas que incham

e apon

Alguns

genericamente:

a subutilizaçâo

tro de organizações

tendências

pró ou contra a mulher

nâo são específicos
e mulheres

arra

inalterada.

levantar pontos para discussão.

homens

ou mal, inseridas

nao

este estudo nâo se

a mostrar

Em lugar ~e uma postura

nina, envolvendo

mensur~da

que permanece

no início,

limitando-se

deles, cabe acentuar,

estreito~

e sua carreira

.a produção

a

hierarqui-

e a esfera

domés

tica.

Como concluiu
lher na estrutura
minina

de produçâo

se não estiver

ras Csocializaçâo

Mitchell,

em nada alterará

acompanhada

infantil,

a mera inclusão

da mudança

sexualidade,

da mu

a condiçâo

fe

nas outras esfe

reprodução).

A maio
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ria das propostas

femininas

que têm sido feitas,

dar conta das modificações

nestas três estruturas

ção das tarefas

e dos cuidados

extinção

domésticas

do sexo enquanto

ver, num reforço
sobrepóe.

de fórmulas

social,etc

crianças,

recaem,

na medida

por outro lado, as

estão) como denunciou

ao PC francês,

- coletiviza

com as

totalitárias,

o social ao familiar;

de coletivização
relação

categoria

contudo,para

ainda lmersas

em

que

(1973) em
"em

lugar

domésticas

evi

e mecanização

das

de reivindicar

que o homem divida as tarefas

ta-se o atrit

reclamando

ditas tarefas,

o q e é a melhor

a coletivização

meu

propostas

Claude Alzon

em machismo:

a

forma de não descontentar

nln

guém~

Kepe.sar
rompendo

com uma

entalidade

res estereotipados
o sentido

tal mudança,

•

q e subordin~~

a questão

em repensar

de mercado

questões

o mundo,

e seus

substantivas

da felicidade

adjetiva

creio, que ~ou~aine

o mundo .

implica

obsoleta

da vida, da liberdade,

cia da infância
minilizar

a mulher

do lucro,

e
Foi

(1976) escreveu

vaIo
como

sobrevivên
buscando
que urge

fe
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ATEXO

•
ROTEIRO

DA ENTRZVISTA

.,

A)

Daàcs Fess :)2.i·3

1.

-

numero de filhos,

11

- ~

naturalida

r~n~ionais

d0S

Pr~=iss~o, tempo de formada~ tempo de empresa,fo~
aa s ê:õ

a empr-esa e natureza

=-C2SS~)

da função exe~

ci, '2., -= __ -:>rC'~
~io d,:, chc f i a e de função de

ar·

ca
'
1
's ) -'"
--"

-i ( ,_empi-e gos
~

anteriores

confian

por tipo de

em

r-esa ~ :;::'2:, a;r-:"l de éfcoJ.=!ridadc:,

F-.:..ufi.::s3.v,
escc J 2'·'':''elade:>.
na t ur-aLé.dade

::'.~"'.

tes

2

':~VC.S ~

e

.
CCflJ uge s

dos ascenden

~

IV - Dados ~a ~~d~ : ~~ugal

-------

- - -- -'--

Ter:-,Dv
G: ca s r. "_: SE:: 19 ou 29 casamento;
esco~ar~j~~~> pr~~issão, tempo de formado,
e tip~ elE ~~~r23a 2m que trabalha

,
Dem, .

,

B)

(se estatal

tam

~

Atitudes

e Sis~ena

Opiniões

com r-eLa çâo ao trabalho

relação

marido;
sal~rio

~ mulher

~e Cre~~as

e Valores
da mulher , atitudes

que râo trabalha~

ção ao seu próprio

encarreiramento

profissional;

za de sua motivação

para a escolha

trabalho;

do movimento

percepção

com relação

expectativas

da profissão

feminista

e

com

com rel~
nature
e para o
atitudes

à condição feminina; motivação política

e

uso de seu vo'to nas eleições recentes passadas; atitudes
e valores com relação à divisão sexual dos papéis sociais

<
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