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INTRODUÇÃO
A discussão
ciedade moderna

ganhou um novo impulso,

par-t i.rda decretação
ONU,

em 19 7 5

especiais

o

em torno co status da mulher

sem dúvida alguma,

do Ano Internacional

Muito embora tivessem

e aprova~as

na so

da .Mulher,

sido

v~rias recomendaç6es

a

pela

. comlssoes

criadas

aos governos

dos

paíse::>-I!'.embros,
d(~sde que a Declaraçã.o .Jn.i.v er-s a I dos Direitos
do Homem foi apr-cve.da em J9483
p~cial no probleQa
tes regimes

da p03~Ç20

políticos5

a verdade é que uma ênfase
social da mulher,

surglu com força ~enovada

nos

es

diferen

nestes

últi

mos Clnco anos,

Mas o que sighificaram
nos será examinudo

~a Conferênoia

d> em julho de 1980

avaliação
partir

metade

do Ano Internacional,

os governos

países,
ticos?

reais alcançadas

Gl~~ inversamente,

que ainda persis~em~

J.'ltaP01' sua eliminação

formulada

A exigência

fazer uma
a

:umpriram de fato

pela CNU?

pela mulher,

Quais

fo

em cada um

dos

plena de direitos

quais as formas de

civis e

poli

discriminação

por raz5es de sexo ?

A denúncia

cionalo

a ser realiza

da D~cada da MLlher, iniciada

Rprovadas

no plano da igualdade

estes cinco a

onde se ~retende

Em que medida

as recomendaç5e~

ram as melhoras

Internacional

em Copenhague,

da priseira

realnente

de tais formas de d~scriminação

comaçar-am

muito antes do Ano

de maior participação

pelas mulheres

há várias décadas

pol~tioa

e a

Interna
vem sendo

e nQqueles

países
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2•
europeus

que sofreram

o jugo da ocupação

nazi-fascista,

reito a essa partici.pação foi conquistado
lha~ onde as mulheres

combateram

americanas

a empreender
xo.

;Ia organização

foi o primeiro

A V Conferência

das conferências

Internacional

abolir as incapacidades

deveria

e políticos.
nal, em Havana3

as repúblicas

sao Interamericana
tus da mulher

outra

(TABAK9

cesso decisório,

mais direta

ciações

femininas

às mulheres,

de todo tipo.

tas vezes de car~ter

çam por unir as mu10eres
condições

civis

uma

Comis

estudar

em prol dos

o

sta

direitos

1968).

a luta pela

iguald~

e por maior acesso

são organizações
a~olíticoj

e orientá-las

ao pro

que afetam

tem sido conduzida

aparentemente

mulheres~

Internacio

criaram

em defesa das reivindicações

manelra

programa

direitos

a quem caberia

em todos os terrenos

o

Conferência

Em quase todos os países,
de de direitos

de s~

o estudo dos meios de

plenos

e trabalhar

da mulher."

que

e legais das

americanas

de Mulheres,

nesses países

ClVlS e políticos

incluir

assegurados

Em 1928, durante

das

dos Estados Americanos,re~

constitucionais

a fim de que estas tivessem

regional

por motivo

do Chile em 1923, aprovou

futuras

bata

6rgão intergovernamental

uma ação contra a discriminação

lizada em Santiago

res

nos campos de

di

lado a lado com os homens.

Na ArrléricaLatina,
repGblicas

o

de

por

asso

amplas,

mui

e que se

esfor

em sua ação por

melho

de vida e contra a opressão

a que estão

subme

tiGas.

Qual a importância
nas?
almente
Estado

dessas associações

Seria lícito supor que tais organizações
exercer algum tipo
e contribuem

de pressão

para melhorar

sociedade?

ser consideradas

grupos de pressão?

o car~ter

da sua atuação

re
de

social da mulher

Podem as associações

femininas

Em caso afirmativo,qual

e quals os limites que as ~efi~emi

No caso específico
experiência

conseguem

junto ao aparelho

a condição

numa determinada

femini

das organizações

do Brasil,

femininas~

qual tem sido

a

no passado político r~

3.
cente?

E que relação

existe entre a luta das organizações

rru.ni.na s pela emancipação

ção política

I - GRUPOS

Nas

fluência
der.

que conseguem

(Duverger,

pela democracia?

modernas,

os grupos de pressão

pape I como resultado da in

exercer sobre aqueles

embora eles constituam
essencial

1966) a verdade

participa

FEMININAS

vezes importante

cas, cuja atividade

pamento

E ASSOCIAÇÕES

sociedades

muitas

Muito

e por sua maior

e a luta geral, bem mais ampla,

DE PREssAo

desempenham

da mulher

que detêm o

"organizações

não ê a pressão

é que qualquer

não

sobre o

poder!!
ou

em certos

agru
domíni

os e certas c.i.r-c un st anc as , mesmo que sua ação normal

esteja

í

da política.
Em alguns

vel de aderentes,

que reúnem um

podem estar subordinados

cos e cabe a estes definir
perc ep t Ive L.

associações

conduzem

te independente

Acontece,

ser uma pressão

inclusive,

da utilização

conduzem

ou indireta,

aparentemen

em geral sua

grupos

defendem.

imediato

ou de interesse

O envio de comissões

a
pode

(governoc~
setores

pública

favo

Meios de ação

e abaixo-assinados,

e ao Legislativo

de interesse

meios:

de poder

de formar uma opinlao

que aqueles

ao Executivo

-ação política

é

determinadas

junto a diferentes

comuns têm sido os memorlalS

tão específica

que

de diferentes

junto aos órgãos

no sentido

r~vel às posições

dereçados

partid~ria

uma ação cuja linha se revela

direta,

traI, parlamentares)

bastante

políti

da linha da ação político-partid~ria.

através

populacionais,

considerá

a ser desenvolvida

porém, a orientação

Os grupos de pressão
Çãopolítica

número

conside

a partidos

a ação política

por cada grupo .. Nem sempre,
claramente

de pressao,

casos, os grupos

rados estes como associações

lação.

p~

polít~

associação

pode atuar como um grupo de pressão,

afastada

fe

em torno de uma

dos grupos

que~

envolvidos

de setores mais amplos
e delegações

en

da

na

popu

aos grupos parlamen

1+ •

tares, às comissões

espeClalS,

tui um outro exemplo

expressivo

Agindo
pos de pressao
terminadas

consti

política

os

orientada,

gr~
no sen

cada vez mais amplos para

de

posições.

As associações
têm atuado

sobre o público,

propaganda

contingentes

do governo,

de ação direta.

indiretamente

utilizam

tido de mobilizar

aos homens

frequentemente

der público,

femininas?

em todos os

como grupos de pressão

no encaminhamento

de reivindicações

países,

junto ao
que

po

interes

sam especificamente às mulheres ou de questões políticas mais
.
-.
a
gerals.
Particularmente apos o termlno da 2. grande guerra e
em ligação

direta

tuação muito

expressiva

em alguns países
massas.

com o fato de que as mulheres
no combate

europeus

Os exemplos

grandes

ao nazi~fascismo~
organizações

seus quadros

ção política

de afiliadas

durante

sua atuação

femininas

política

de grandes

femininas

da vida nacional.

tra medidas

concretas

reitos

especial,

muitas

cer esses direitos

em geral,
de

femininos.

ao acesso

das

da mulher

assume

o desrespeito

é indispensável

e essas leis.

diferen
em

o protesto

mUl
con

a qual

frequenteme~

pois é sabido que a

e protestar

da atuação

ainda sofre,

vezes de formas bastante

da mulher

já definidos,

na denúncia

ou privada,

Mas para poder denunciar

ras do trabalho

a

e através

malS expressivas

Essa denúncia,

de restrição

quer cargo ou função pública

tas.

am

intensa

têm servido

contingentes

que a mulher

tos setores

ção se reveste

pe

de mulheres

de mulheres

consiste

tes formas de discriminação

te uma significação

de

para elevar o nível de conscientização

Uma das atividades
das organizações

femininas

e desenvolv~ram

forma de organização

contribuem

e participação

surgiram

as décadas que se seguiram.

As associações
como importante

uma a

mais significa.tivos foram oferecidos

Ia França e It~lia, onde as uniões nacionais
pliaram

tiveram

discrimina

sutíse

às leis

contra atentados

encober
protet~
adi

antes de mais nadaconhe

E essa tem sido uma outra á

5.

rea de atuação
mulheres

das associações

a legislação

femininas:

que lhes di~ respeito,

cer os seus direitos

já assegurados,

exigir o cumprimento

e a aplicação

das, no campo do emprego,
nidade

e da infância,

em que se encontra

séria.

A verdade

legi timação

da

de conquistas

5

os quais a posição
be desempenhar,

da mulher

reveste-se

na sociedade,

específico

sociais

sao

essa questão,

de legitimação

do Estado na sociedade
de controle

parte necessária

ao

do

analisar

capitalista,

sobre a cultura,

dos meios de comunicação,

constitui

definidas

às classes

o processo

po dominante,

ã

o papel que lhe c~

discutiu

o monopólio

opres

em ligação com

5

Miliband(1972)

i1

de

que visa

minantes.

em que

mater

e que inclui a di

que interessa

e o papel do sistema autoritário

da

de uma dificuldade

prd nc Ep í.os , etc.

suas responsabilidades

dentro de um contexto

adquiri

da função pública.

é que existe todo um mecanismo

ideologias,

conhe

já

da proteção

de urna ordem social estabelecida

fusão de valores

as

no sentidode

da IIdenúncia" da situação

a mulher

entre

faz~-las

orientá-Ias

educação,

do exercício

A questão

sao

divulgar

por parte do gr.::::

de todo o sistema

PQ

lítiéoil•
Esse I1condicionamento cultural
tida a mulher
Belotti

H

de mulheres

tas vezes justifiquem)

a situaç~o

inferiorizada

contram

na sociedade.

Ou melhor,

assumem

postura

ideológica
li

difundida

funções

pelo Estado

e a discriminação

-

por essa razão,

em que se

capitalista

en
a

e adotam

é necessário

sejam denunciadas

A experlencla
tem revelado

lheres, principalmente

(e mUl

voluntariamente

que

a

e explicitadas

e

essa tarefa vem sendo feita pelas associações

pos~guerra,

aceitem

por

soc í.ai.s" que este lhes a t rí.bu i ,

Justamente
opressão

subme

desde que na3ce c que foi tão bem estudado

(1975) faz com que milhões

como suas as

a que é

de muitos

países~

femininas.
no segundo

ser muito mais fácil mobilizar

aquelas

fora de casa, para organizações

que não exercem
femininas

uma

a

as mu

profissão

de caráter amplo,cu

6.

JOs programas

incluem a defesa

se dedicam

90

trabalho

os comitês

de mães, as associações

tiram a existência
particularmente

dos interesses

doméstico.

de poderosas

não reside

de donas de casa que perm~

contingentes

política

femininos

O fato é í'lletais organizações

favor da democracia
res populacionais
processo

nacionais

de

mulhere~

das associações

a:p~nas no fato de que elas conseguem

lizar e organizar
sos.

de bairro,

e na Itâlia.

Mas a importância
ma na.nas

Foram as uniões

uniões

fortes na França

das mulheres que

algumas

reforçam

e da maior participação

fe
mobi

vezes numer2

o movimento

política

em

de seto

que de outra forma se manteriam afastados do

político,

embora

Existem

diretamente

afetados

fundamentalmente

por ele.

dois tipos de

organ~

zaçoes femininas.
1 - ASSOCIAÇOES

POderíamos
quelas organizações

e agrupando

determinadas

categorias

femininos

lentes

(p.

somente

de Psic61og~8,

A primeira

..

ticipação

democrática

utilizadas,

inclusive

tos grevistas
que participam
te expressiva
fessores
etc. ).

quando

representantes

é,

criadas

femininas

mas também

ou outras

os

associações

Institut~de

obs ervação
realmente

existem

de

depart~
equiva

Arquitetos

,

a ser feita ê que tais a~
desenvolver

uma açao po
de

par

e formas de luta mais amplas podem

ser

a greve.

condições

Exemplos

no Brasil mostraram
de tais movimentos
a partir

isto

a

etc.).

s6 têm conseguido

lítica expressiva

como tais não apenas

profissionais,

de sindicatos

PROFISSIONAIS

femininas,

ex. Clube de Engenharia,

Associação

sociações

considerar

especificamente

por mulheres
mentos

FEMININAS

favoráveis

recentes

que a proporçao
vem aumentando

de

mOVlmen

de mulheres
e foi bastan

de março de 1979 (alguns exemplos:

de todos os graus, médicos,

bancârios,

pr2

metalúrgicos,

7.

Inversamente,
ca~ tais associações
gimes autoritários
punitivas

nos periodos

profissionais

e ditatoriais

e proibições

de repress~o

politi

são muito visadas

pelos r~

e se tornam alvo de

medidas

de toda sorte, por parte do aparelho do

Estado.

Aliás, mesmo
aberturali,

ro, dito de
preenderam

no atual momento

as associações

!1

uma ação mais arrojada

profissionais

e recorreram

forma de luta em prol das reivindicações
ram intervenç~o
te eleitas,
toras

j

do Estado - destituição

ocupação

punição

ce que as associações
to importante
qualquer

grupos

tes e a própria

da categoria,

sofre

de diretorias

desempenham

razões de sexo.

E isso ocorre

das classes

femininos).

fortes
dominan

a experiência tem
raramente

assumem

do Brasil, mas de quase

que essa reivindicação

de tais associações

jamais

~

(sindicatos

o~

Outro dado importante

conta ~ que os indices de sindicalização
geral muito baixos,

ju.§.

e contra a discriminaç~opor

Não só a experiência

na programação

departamentos

profissionais

de direitos

todos os paises tem mostrado
prioritária

mUl

do poder.

que tais associações

a luta pela igualdade

u~ ~apel

dos trabalhadores,

Mas existe uma outra questão:
revelado

interven

podem vt:!'.'
a constituir

e abalar os interesses

estrutura

livre~

de juntas

considerada.

tais associações

de pressão

como

e organização

que seja a categoria

em

Ou seja, o Estado reconhe

profissionais

na mobilização

por-que

tamente

etc.

à

que

greve

dQS sedes e nomeação

dos grevistas,

poli tico brasilei

a levar

ou de filiação

de modo geral, e a proporção

de

em
s~oem

mulheres

é sempre ainda menor.
Portanto,
constituiriam
ao Estado,

realmente

tais associações
num importante

se se dispusessem

contra a discriminação

levação do status da mulher

grupo de

a encaminhar

por razões

profissionais

pressao

lutas e

só se
junto

movimentos

de sexo e em favor de uma e

na sociedade.

8.

organizações

2 -ASSOCIAÇ~ES

FEMININAS NÃO-PROFISSIONAIS

Nesta categoria

poderiam

ser incluídas

que reúnem predominantemente

xercem uma atividade

profissional

mulheres

lização

e organização

te ação no plano político;
nada categoria

de

e

traba

para a

mobi

das donas de casa.

Tais associações

mais abrangentes

que não

dentro do mercado

lho, fora do lar~ e que se voltam p~incipalmente

aquelas

podem desenvolver

uma import~

uma vez que suas motivações são bem

que as lutas reivindicatórias

profissional,

pois afetam

de uma determi

a enormes

continge~

tes populacionais.

É o caso da luta em favor

democracia,
lhares

por exemplo~

e milhares

da paz mundial

que sempre conseguiram

de mulheres

em qualquer

e

moóilizar

país.

Foi essa

da
ml
lu

ta que atraiu no Br as i L, no começo da década de 40, na Liga de
Defesa Nacional~
de núcleo

as mulheres

feminino

do Rio de Janeiro.

se converteria

mais tarde nas

ro, nas associações

estaduais)

Brasil,

de âmbito nacional.

organização

e na Federação

A luta contra as discriminações
sexo, por igual salário

par a trabalho

igual

s

quer cargo ou função, por igual oportunidade
carreira

e de educação

constitui

de mobilizar

..

em todos os níveiss

numa ação política
g~a~ctes

te das categorias

bastante

contingentes

profissionais,

Esse embrião
uniões de bair

de Mulheres

do

por razoes

de

por acesso a qual
de promoção

na

etc. - também

se

abrangente,

femininos,

pois é capaz

independentemen

de credos políticos

ou

reli

giosos.
Mas a verdade
se tem revelado
que

reunem

a carestia

mais forte

basicamente
de vida.

1

é que o fator de mobilização
nas associações

que

não profissionais

donas de casa, tem sido a luta

contra

9.

ê

Não há dúvida de que
segue levar as mulheres

que se dedicam

méstico,

a empreender

político

da ação não seja muitas

do, com suficiente

isso que realmente
apenas ao trabalho

uma açao política

clareza).

con

(mesmo que o

do

caráter

vezes imediatamente

apreendi

como é sabido,

E essas mulheres,

consti tuem a imensa ma i.oru.a , r.âo só no Bras il, mas em quas e t9.
dos os países.

A experiência
que são justamente
dos preços

os movimentos

dos gêneros

ços básicos,

recente

de protesto

alimentícios~

que têm conseguido

do Brasil está mostrando
contra a elevação

da habitação,

mobilizar

dos

e organizar

serVl
as

mu

-r ,

lheres, principalmente
dos na periferia
pressivo

aqueles

das regiões

de 1978),

Alguns
pelas associações

nar os problemas
de política

autores

femininas

Esse parece

to de voto, encabeçada

volvida

parece

dial e a partir
.de Mulheres

NO BRASIL

não encaram a ação desenvolvida

como uma atividade

política

da mulher

ll

no Brasil

a campanha

por Bertha

femininos

do término

Embora

pela conquista

Lutz durante

líativida
se
do

dedi
direi

a década de 2 O,

da ação política

organizados

desta~

•

a

org~
mericzo

ao

ao pesquisar

ignorar a significação

por grupos

reivindicações.

FEMININAS

por ele encontrados

longamente

inclu

eleições(n9.

ser o caso de BlachmanC 1972),

organizada

que a comentar

levaram

ex

contrit.uiu para a eleição de

com aqu@las

DAS ASSOCIAÇOES

localiza

O caso mais

de maior peso nas últimas

identificadas

11 - A EXPERltNCIA

Blachman

metropolitanas.

o que certamente

várias mulheres

nizada.

populacionais

é o de são Paulo, onde tais movimentos

Slve a uma participação
vembro

setores

durante

desen

a guerra mu~

com a criação da

Federação

do Brasil.
Ê verdade,

rial histórico

referente

mulher brasileira

corno af.irma esse autor, que o

à

atividade

é insuficiente~

política

organizada

o que dificulta

o

mate
da

trabalho

10.
do investigador,
a respeito
mininas

é

mas

taw~ém verdade

da ação política

que atuaram

empreendida

durante

ro lugar, essa atuação

que existe documentação

as décadas

pelas organizações
de 40 e 50.

está documentada

fe

Em primei

nas páginas

do jornal

.~

"Homento

Femininoll,

que circulou

disso, a grande imprensa
brasileiras

diária,

também registrou

dotando posições
atividades

favoráveis

desenvolvis~s

durante

quase dez anos; além

das mais importantes

(com maior ou menor destaque
ou contrárias,

pelas associações

Talvez esteja implícita,

conforme

depois

tltuia realmente
tanto,

da conquista

uma

atividade

7i

as campanhas,

por trás da afirmação

política

organizadail•

as denuncias

dúvida alguma de um caráter nitidamente

da democracia

a participação

ço em prol da entrada
aliadas,

feminina,

decisivamente

político

gar um ressurgimento
no Rio de Janeiro

que essa

mas também

formas,

pracinhas

até a realização

fermeiras,

campanhas

necessários
FEB serviram
tentes,
batalha.

em outros

O esfor

(o que ocorreu

lu

não

só

estados.

da Liga de Defesa Nacional
Ela assumiu

inúmeras

para obter agazalhos

de lã para os

de cursos

para formar en

intensivos

de coleta de borracha,

de importante

1m

Brasileira(.FEB)

das mulheres,

ao esforço de guerra do país.
apoio moral

sucata

a guerra

e alumínio,

As ilmadrinhas"

e material

durante todo o tempo de sua permanência
Terminada

foi

lu

para que após os longos a

se desenvolveu.

d~5de as campanhas

s-em

ao lado das forças

da Europa

da ação organizada

política

for

do Estado Novo de Vàrgas tivesse

No Rio, foi através

açao

e outras

no plano político.

que fosse lutar nos campos de batalha

nos de recesso

en

contra o nazi-fascismo,

do Brasil na guerra,

contribuiu

No

no processo da

pelo envio de uma Força Expedicionária

na Itália)

cons

político.

Durante a 2~ guerra mundial,

portante

or-gan i.z ado "

por aque La s associações revestiam-se

mas de ação conduzidas

ta pela vitória

o caso)as

do voto e até 1964, não

os protestos,

e ~

femininas.

des se autor, a idéia de que o "mov i.merrt o feminino
que existiu

cidades

e com a" vitória

aos

da

comba

nos campos de

da democracia,de

11.

senvolveu-se

a luta pela anistia

do Novo, pela convocação
eleições

aos presos políticos

de uma assembléia

livres e diretas.

do Esta

constituinte,

por

E nessa luta, a participação

das

m~i'heres foi muito expressiva.

Em 1945 surgiu no Rio de Janeiro
Mulheres

pró-Democracia,

que se propês

direi tos em todos os "r-amos
nistrativa,

cultural

d,;.;

de

lutar pela igualdade de

atividade

e política".

o Comitê

profis si.onaI ,

Simultaneamente~

admi

as

donas

na luta contra a car-e st i.a de vida e con

de casa se mobilizavam
tra a espedülação

em torno dos gêneros

de.

da.s Donas de Casa contra a Carest ia desenvol

A As sociação

veu uma intensa

atividade

veis pelo abastecimento
fender os interesses

o

de gêneros alimentícios,

Instituto

estaduais.

inclusive

to Federal

respons~

buscando

de

das mães de família.

Feminino

de Serviço

começaram

No Rio, uniões

nada menos de 30 bairros)
tantes,

necessida

junto aos órgãos públicos

criado em 1946 e um ano depois
associações

de primeira

Construtiv~foi

a surgir as uniões

locais foram criadas em

desde a zona sul até subúrbios

na zona rural.

(i.e., Rio de Janeiro)

e

A União Feminina

dis

do

Distri

as uniões

de bair

de todas essas

organ~

englobava

ro e favelas.
~

O centro de programaçao
zaçoes femininas

era quase sempre a luta contra a carestia

vida e a.s formas utilizadas
ram desde as visitas

diretas,

feita nas feiras-livres,

..

para mobilizar

também

maes.

propaganda

de duas datas internacionais

ser

o 8 de março e o dia das
a
Foi a 8 de março de 1949 que se iniciou a 1. Convençao

Feminina

de fator de mobilização:

do Distrito

tões: a defesa

Federal,

dos direitos

e a defesa da paz mundial.
da essa movimentação
Brasil

casa a casa~ até a

varia

nas filas, etc.

A comemoração
V1U

as mulheres

de

(FMB).

cuja agenda

da mulher;
O resultado

incluia

a proteção

três

da infância

mais importante

foi a criação da Federação

que~

de t2

de Mulheres do

12.
Em j unno de 1951 realizou-se
Federação
legadas~
.

..:

de Mulheres
vindas

de 13 estados.

(146 delegadas)
funcionárias

do qual participaram
Mais de metade

públicas,

luções aprovadas

balho infantil

professoras,

debatida

à

efetiva

de ampliar

ves da utilização

G~S formas mais variadas,

sa iam desde o esforço

a organização

o

nesse

educa

das mulheres,

atra

mesmo que muito ~

de merenda

as donas de ca
até

escolar~

o
a

ou de um parque recreativo.

grande fator de mobilização

sa fo~ sempre a luta contra a carestia
indispensável

tra

Congresso

uma bi~a d'água,

de uma rua, o fornecimento

de um posto médico

à

saúde e

capazes de mobilizar

por conquistar

contra o

da mat~rnidade.

êentral discutida

As motivações

e camponesas.

pobres;

foi a necessidade

siderou-se

total

e dentre as reso

e prejudicial

exigir uma proteção

Uma questão

criação

de

lutar pela criação de parques in

e creches nos bairros

mal remunerado

ção da criança;

calçamento

231

desse

estudantes

foi amplamente

se incluiam:

lactários

lementares.

da

eram donas de casa, ma s .havia também operárias~

A defesa da infância

fantis,

do Brasil,

o 19 Congresso

de vida.

criar comissões

agir contra a alta de um determinado
recimento.

Tais comissões

tabelamento

dos pr-eç os , o combace

das donas de

deveriam

Para ela,con

em cada bairro,

produto

ca

ou o seu

para

desap~

exigir das autoridades

ao câmbio negro e à

o

especu

lação.
Assembléias

Nacionais

de Mulheres

foram

zadas em 1952 (no Rio) e em 1953 (em Porto Alegre).
tima,

80 delegadas

nessa reunião
da Mulher,

que se decidiu

aprovada

lutas femininas
tas em relação
po e a completa
a mulher

representavam

mulher

e sua extensão

igualdade

constituíram

de direitos

das leis

Foi

Direitos
para

as

trabalhis

às trabalhadola~
civis e políticos

o centro dos debates

Uma Comissão

de

como um programa

O cumprimento

Nesta úl

brasileiros.

adotar a Declaração

em Copenhague,

no Brasil.

à

18 estados

reali

docam
para

dessa 2<: Assembléia.

Central para a luta contra a cares

13.

tia foi criada em 1954, no Rio de Janeiro
COFAP

<órgão responsável

alimentícios)
.

pela fixação dos preços

É importante

penha do pelo jornal

destacar
Feminino

lançado

,

gêneros

de malor ou menor regularidade)

direitos

da mulher.

dido com certa regularidade

em 16 estados.

em 20 favelas

com uma responsável

As próprias
realização

(concursos

da de objetos,

rifas,

para rainha

sempre

os

nacional,

do jornal, o

PQ

que

dapjo~as.

femininas

de campanhas

(com

No Rio, era ven

de bairro

organizaç6es

de

e cada união femini

pela difusão

chegou a ser feito por 30 associaç6es

à

defendeu

Esse jornal teve penetração

is chegou a ter representantes

jornal, graças

em junho

quase dez anos de existência

períodos

mantinham

especiais

para

estados

femininas

do jornal, quermessas,

ven

etc.).

sivel realizar
vulgar

dos dif~rentes

onde existiam

uniões

de cada uma dessas

te aquelas

femininas

tê mesmo antes de 1964, foram poucas
atuação mais destacada,
de Mulheres,

status jurídico

da mulher

aquelas

que tiveram

associações

femininas

A

uma

Nacional

em favor da

re

finalm~nte,

em

longos anos pela substituição do

casada

10 antigo código de inspiração

notad~

mais consistente.

como foi o caso do Conselho

durante

e di

de 1964 no Brasil,

em torno do debate que se travou

A luta travada

nacionais

organizações.

forma do Código Civil, o que viria a ocorrer,
1962.

e aqueles

desapar~ceram,

ação política

as

Graças a ele, foipos

militar

praticamente

que desenvolviam

cariocas

e os congressos

Depois do movimento
as associações

bairros

femininas.

as conferências

as realizações

o

anga

o jornal serVlU de elo de ligação entre as
sociações

à

o papel fundamental desem
ll

"Momento

1947, no Rio e que durante

riar fundos

dos

junto

foi intensificada .

-

na contava

e a pressão

(equiparada

napoleônica)

e mulheres

ao silvícola
mobilizou

profissionais

Em 1975, o Ano Internacional

p~

várias

liberais.

da Mulher

veiodar

14.

à

um novo impulso
mobilização

..

organização

feminina~

e como

que se fez em torno do Congresso

resultado

do México

e

das

foram criadas:

o

Cen

recomendações

da ONU, novas associações

tro da Mulher

Brasileira~

to da Mulher,

em S. Paulo foram as malS importantes.

no Rio e o Centro de

A exigência
parte das mulheres~
ocasião

das campanhas

sociações

femininas

turas femininas
que resultou

Desenvolvimen

de malor participação

refletiu-se

de maneira

eleitorais,

ocasião

se empenharam

pOlítica,por

mais intensa
em que as novas

pelo lançamento

e por uma intensa movimentação

em todos os níveis,

111 - A LUTA DAS MULHERES

de

tante sobre o que significa

candida

pOlítica,

principalmente

em

do

1976 e1978.

teórica

provavelmente

malS ~r

a luta pela emancipação

da mulher

dentro da luta mais ampla pela

democracia,

Togliatti

(1973)

a 2~ guerra mundial,

ferência

Feminina

5

mal terminara

do PCI, realizada

Após caracterizar

que se encontrava

a especificidade

a Itália, definiu

geral, enfatizou

Nestas

últimas,

aquelas

em primeiro

foi

dada

por

na 1~ Con

em Roma de 2 a 5 de junho
da situação

as exigências

ção do país e ao lado das reivindicações
ralo

as

E A DEMOCRACIA

A contribuição

e político

por

a eleição de um número bem mais expressivo de par

lamentares,

de 1945.

da

de

de caráter

de natureza

plano,

colocou

em

renova
econômico

social e
a

mo

emancipa

ção da mulher.
Segundo

ele, nenhuma

cas do século XIX resolveu
liAmulher

saiu da revolução

das revoluções

da emancipação da mi Iher-.

o problema
francesa

democráti

sem um reconhecimento

da

sua igualdadede..
direitcs civis e po Lit Lcos !", o que se explicaria
por razões
ciedades

de ordem econômica

que resultaram

guesas não asseguraram
na direção

e social determinadas.

daquelas'revoluções

à

mulher

da vida econômica,

As

democrático-bur

o papel que lhe deveria

política

so

e social.

Foi a

caber
pró

15.
pria evolução

do capitalismo,

dade produtiva,

e o movimento

pela emancipação

rária, que colocou o problema

da emancipação

"Hoje chegamos
to econômico

.

e do despertar

~

da consciência

que se nos apresentam,

a emancipação

da mulher

do Estado

remos realmente
que transforme

.
econorm ca
~

realizar
as nossas

e os nossos

emancipação

op~

da mulher.

popular

e sao tais

- diz Togliatti

e da sociedade

-

que

centrais

italiana.

da

Se qu~

na Itália uma revolução

democrática~

instituições

a nossa vida

costumes,

pOlíticas,

devemos

resolver

o problema da

e r-es oLve+Lo sob todos os seus

da mulher

ativi

da classe

deve ser um dos problemas

italiano

a

a um ponto tal do desenvolvimen

as eXlgenclas

renovação

~

que lançou as mulheres

aspectos,

ou seja; sob o aspecto econêmico,político,social e moral, no

sentido

mais amplo da palavra. Se não t ivermcs êxito nessa tarefa, não poderemos
dar

à

democracia

italiana

sista que queremos

aquele

cunho novo~ popular

dar-lhell.

Para ToLliatti ~ todas as questões
com a formação
treitamente

e afirmação

ligadas

liberdade~

decisiva

e solidariedade

tenham

ficado tanto tempo

sições privilegiadas

da mulher

um regime

podem
de ver

de frater

(talvez porque

luta em defesa de p~

ligados

é encarada como

ou de uma

a todas as mulheres,

grupos

As mulheres

de casta)",

que não é de um só partido

les pequenos

consigam

um sentimento

longe da árdua

es

ao acesso das mu

mais vivo que os homens

E a emancipação

mas que interessa

estão

para que elas

para construir

pois elas Hpossuem

nidade

problema

da mulher,

e à liberdade,

relacionadas

democrático

uma posição nova na sociedade.

dar uma contribuição
dadeira

de um regime

à emancipação

lheres à vida política
conquistar

e progre~

única

executados

classe,

apenas

às castas dirigentes

um

aqu~

privilegia

das.

o
mo atrair

grande problema

as mulheres

última análise,

que se coloca então

para a luta pela democracia,

a luta por sua própria

emancipação.

é

o deco

..•

que e,

em

16.
Para Togliatti,
lização das mulheres
feminina

é a existência

sem partido,

elaborando

organizada

de todas as fés ou credos
seu lugar.

sua consciência
escutar

e atraí-Ia
conversas

leia um folheto

e discu

tivessem

e de organização

ele

para

vezes basta,

o

deveriam

uma mulher

1i

cons

mulheres

que Vl

6..8

ve

para iluminar

a

jun-to ao fogão e sai apenas

muitas

mobi

e

em que as

e de todas as opiniões

ve em casa o dia inteiro,

semana

e unitária"

pois segundo

zes para fazer compras~

reunir-se

suas reivindicações

As formas de propaganda

ser as mais simples~

para a

de uma grande organização

na qual eles pudessem

tir os seus problemas)
ti tu indo uma f or-ça

um fator decisivo

para nós, que ela venha uma vezpor

simples no círculo

elementar,

lmpresso

de leitura

e

em letras grandes,

que

com

1

lustraçõesl: (op.cit.).

Essas fo~~as

elementares

se.ru.am .i.nd i.s pens ave s , considerando

nização

o atraso

í

nal das massas

femininas

italianas,

se em que esse atraso tivesse
lheres italianas
tólica

de propaganda

estavam

(e o exemplo

embora ele não

relação

e

tradici~
concordas

com o fato de que as mu

profundamente

ligadas ~ religião

que usou para ilustrar

de Santa Clara e Sarrt a Cet ar-í.n a , mulheres

essa opinião

civis existentes

no campo: tais relações

so~iais

8

no país,

na família

uma situação

para o atraso das mulheres~

apontõda

uma verdadeira

vida democrática,

tivessem

representantes

livremente

ropeus,

E ao con~rário

e

produtivo.

ciais que excluiam

que negaram

pelas massas

jamais

-a mulher

das fábricas,

eu
medi

o acesso ao

portarias
das

es

traba

em outros países

Havia leis, circulares,
as mulheres

por

em que no Estado

eleitos

do que ocorreu

e repressao,

criam

ainda

na Itália o ::2scismo lançou mão de uma série de

das de controle
trabalho

transfe

ê que na Itália

existira
lhadoras.

no

e opressao.

Outra causa fundamental
Togliatti

está

se

da população

de desigualdade

foi o

principalmente

civis atrasadas

rem para a cidade e a todas as camadas

ca

cornbat.i.vas J,

bastante

Uma das caus-as do atraso das mulheres
atraso das relações

orga

esp~

profissões

17.

liberais

dos empregos

3

cista obrigava

públicos

as alunas

e até das escolas

da escola secundária

(uma lei fa~

e da universida

de a pagar uma taxa dupla).

M.A.Macciocchi
da e contundente

a maneira

papel da mulher

na sociedade

(1976) analisou

como o fascismo

e

discutiu

de manelra

italiano

agu

encarou

o

o 1!consenso" feminino

em torno do Duc e , ou seja, o apoio dado a este pelas massas fe
mininas,

num esforço

por desmistificar

as idéias

erradas ares

peito do assunto.

IV - GRUPOS DE PRESSÃO OU PARTIDOS POLÍTICOS?

Uma questão

importante

que merece

é a de saber até onde pode levar a atuação
mininas,

profissionais

da plena igualdade
cipação

no processo

manelra,

mo resultado

das associações

ou não, em sua ação política

de direitos
decisório

para a mulher

em

favor

dito de

ser conseguido

através

outra
dessa

E ainda, o que não pode ser obtido apenas

da atuação

de tais associações

Se quisessemos
ração entre o período

buscar

co

?

algum elemento

em que o movimento

fe

e de maior part~

OU5

de um país.

o que pode efetivamente

ação política?

ser debatida

feminino

de

compa

foi malS

a

tuante no Brasil, na fase histórica que se segulu ao término
a
da 2. grande guerra e o momento que se inicia agora no Brasil,
após março

de 1979, veremos

que o grande

das donas de casa, dos contingentes
atividade

profissional

a. especulação

contra a elevação

de primeira

desenfreada,

necessidade,

de ação política

agora,

como antes,

incessante dos pre

contra

contra a ineficiência

ção por parte dos órgãos públicos
xemplos

ê

- exercem
que nao

de vida.

O protesto
ços dos g~neros

femininos

fora do lar, ainda

a luta contra a carestia

fator de mobilização

responsáveis,

a sonegação

e

da fiscaliza
são

para a qual a mobilização

alguns
das

e

mulhe

18.
res que se dedicam

ao trabalho

doméstico

se tem revelado

mais

fácil.

Por outro lado, sao novamente
imediatas

que têm servido

las a empreender

para agrupar

uma ação de natureza

de vaEas nas escolas~
um posto médico,

creches,

são alguns

direitos

para a mulher

cipação política

política.

um

das lutas empree~

em defesa

e pela ampliação

da igualdade de

do seu rtIvel de part!

?

social da

falar em mudanças

mulher

no Brasil?

as teriam

significativas

Quais seriam

principais

perspectiva

para o futuro do movimento

determinado?

nos setores

feminino

fundamentais

na

elas

e

E qual é

a

organizado

Não há dúvida que se pode afirmar
feminina

lactário~

exemplos.

que fatores

cipação

e levá-

Maior número

uma bica d'água,

femininas,

Poderíamos
condição

n~c€ssidades

essas mulheres

Qual tem sido a significação
didas pelas organizações

as

que a

?

parti

de atividade

produ

tiva no país é hoje bem mais ampla do que na década

de 40,por

exemplo.

pela

pliação

Maiores
da oferta

oportunidades

de vagas conduziu

dade bem mais expressiva
pecialidades,

de ensino superior,

de profissionais

como afirmou

TABAK

da mulher

das políticas
pessoas

essenciais

em todo o paIs, ainda é

ra na década

de 40.

A proporção

ou cesempenham

funções

gos executivos

de primeiro

aparelho

de Estado)

também a proporção

decisório,

na

a repre

definição

para a vida de. milhões
hoje tão inexpressiva
de mulheres

de responsabilidade

é insignificante.
de parlamentares

como e

que ocupam cargos
(i.e. car

escalão

dentro do

Como é
femininas,

eleitos

de

superior

e até de segundo

os 10% do total de representantes

quant!

das mais diversases

os dados empíricos,

no plano político

públicas

de uma

(1979).

Mas ao que indicam
sentação

~ formação

am

em

insignificante
que só atingiu
novembro de1978.

19.

Também

no Brasil a experiência

do existir uma relação
participação

política

estreita

entre democracia

das mulheres

O avanço da nobilização

geral).

res e das camadas

das restrições
do movimento

política

do regime

dos setores

ou do declínio

e operário

populares

em

popul~

se dá em razão direta

legais de toda ordem

sindical

demonstra
e mais ampla

(e das massas

desprivilegiadas

malor liberalização

tem

da

da repressão

que são colocadas

e do movimento

e

diante

democrático)

em geral.

ê

A verdade
cionalmente

viveu períOdOS

em que o movimento
ou politicamente
ções.
sionais

que a sociedade
de relativa

das massas

liberdade

desprivilegiadas

marginalizadas,

femininas,

política

e torna bem mais difícil

de mobilização

política,

países

uma pressão

obter uma melhoria

e

oprimidas~

nas condições

limita

quer sejam

profis

recomeçar

femininas

sobre o Estado

sem

exerce um terrível

de intimidação

As organizações

só exceE

democrática~

pôde expandir-se

No caso das organizaºões
ou não, a repressão

brasileira

exercem

capitalista,

o

poder

processo

em todos

os

para conseguir

de vida e de trabalho

lheres e essa ação continuada

tem resultado

medidas

~s reivindicações

apresentadas.

para a maternidade

e a infância,

concretas

A pressão

que atendem

por maior proteção

por igual salário

para igual trabalho,

a qualquer

cargo ou função,

minatória,

pela aprovação

são todas

sistência,

pela reforma

da legislação

à

de leis favoráveis

vezes são coroadas

Has o grande problema

aplicada.

t

avançada;

exatamente

públicas

pelas

discri
enfim,
aSSOCla

recebe

e per

de êxito.

-

aprovar

ê

letra morta e não

isso que ocorre no Brasil,

onde a mulher

onde empresas

mulher,

- basta
e que nao

se ela constitui

posi ti vo legal que obriga as empresas
cumprido,

de acesso

vezes com b as t arrt e combati vidade

algumas

e que algumas

uma legislação

vezes em

pelo direito

elas açcBs que vêm sendo conduzidas

ções femininas,

ê

algumas

das mu

onde 9 dis

-

a instalarem creches nao

salário

do setor estatal

inferior
vedam às

ao do homem,
mulheres

a

20.

inscrição

em concllrsos~ onde desembargadores

mente evitar que mulheres
magistratura,

advogadas

como ocorreu recentemente

Ao que tudo indica,
ções femininas

é necessariamente

elas constituem

um instrumento

lr as mulheres

luta reivindicatôria,
podem substituir

-

em Pernambuco.

limitado.

Sendo verdade

da maior importância
principalmente

assim o papel de degrau
as organizações

os partidos

Ia plena igualdade

fazer carreira na

- das aSSOCla
o ralO de açao

para a ação política~

de casa, desempenhando

r

consigam

tentam maliciosa

políticos

de direitos

femininas

que

para atr~
as

donas

de iniciação na
de massa

nao

na luta mais difícilpe

e pela emancipação

social.
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