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Resumo: Trata-se da descrição do fenômeno recente da pauperização das mulheres

e sua relação com a divisão sexual do trabalho e com a desigualdade de gênero.

Nessa dissertação é analisado qual o papel a ser desempenhado pelas políticas

públicas, na superação dessa problemática. Os homens também devem ser vistos

como parceiros nessa empreitada de “desconstrução” das identidades de gênero

construídas socialmente ao longo do tempo. A dissertação também descreve, como

estudo de caso, o Movimento das Mulheres Empreendedoras, política de geração de

emprego e de renda elaborada pela Secretaria do Trabalho e Ação Social do

Governo do Estado do Ceará. Tal política, portanto, é um exemplo de programa

público que une a perspectiva de gênero ao combate à pauperização das mulheres.
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Introdução

O presente trabalho tem como objetivo discutir um fenômeno bastante recente:

a pauperização das mulheres. Dessa forma, para facilitar seu entendimento,

ele foi dividido em quatro capítulos além dessa introdução e do capítulo de

conclusão.

O primeiro capítulo discorre sobre Gênero, sua conceituação, a evolução do

termo na academia e sua utilização recente em políticas públicas.

Basicamente, o termo gênero refere-se à construção social de homens e

mulheres que são educados e socializados de maneira antagônica, gerando

comportamentos e modos de ser diferentes. O processo de educação acaba

contribuindo para o tratamento desigual entre homens e mulheres. Assim, é

reforçado o papel das mulheres como delicadas, pacientes e mais suscetíveis

às ordens e, aos homens, atribuí-se o ser forte, inteligente e dinâmico. A partir

daí, designa-se o que é função e espaço de homem e de mulher, eliminando-se

a perspectiva de que homens e mulheres nascem com iguais potencialidades e

que dependendo dos estímulos que recebem, estas são desenvolvidas ou não.

Portanto, cabe aos gestores públicos a elaboração de políticas públicas (na

área de educação, geração de emprego e renda e assistência social) que

auxiliem na redução dessas desigualdades e na “desconstrução” dos

estereótipos acima, não os reforçando, como muitas vezes acontece.
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Como extensão desse capítulo, o capítulo “Gênero e Políticas Públicas” versa

sobre a incorporação da questão de gênero em políticas públicas no Brasil.

Essa incorporação é bastante incipiente uma vez que não houve mudanças

culturais significativas que alterassem o quadro de desigualdade existente. Isso

ocorreu, apesar do Brasil ter sido signatário da Declaração de Beijing e da

Plataforma de Ação Mundial (1995) comprometendo-se, entre outras coisas, a

“adotar as medidas que sejam necessárias para eliminar todas as formas de

discriminação de mulheres e meninas e suprimir todos os obstáculos à

igualdade entre os sexos e ao avanço e à promoção da expansão do papel da

mulher” (BEIJING: 1995). Nesse sentido, é preciso também elaborar políticas

que atendam tanto às necessidades básicas quanto às estratégicas de gênero:

políticas que promovam a eqüidade de gênero, políticas de geração de

emprego e renda (formação profissional), políticas relativas à maternidade e

relativas ao cuidado infantil. Dessa forma, haveria um ganho relativo de tempo

para a mulher que o usaria conforme os seus interesses (capacitação, lazer,

descanso, etc). Portanto, o Estado deve perceber a mulher em sua condição de

agente livre de seu próprio destino e oferecer ferramentas para que ela possa

se comportar dessa maneira. Somente assim, elas terão garantidas as

condições de manter sua independência econômica e sua emancipação social.

O capítulo posterior discute o fenômeno da pobreza. São descritas algumas

abordagens sobre a pobreza, especialmente àquelas desenvolvidas por

Amartya Sen1 e Deepak Narayan2. As definições desses dois autores foram

escolhidas porque descrevem o fenômeno da pobreza como algo que vai além

da renda, visão também adotada pelos gestores públicos do Movimento das

Mulheres Empreendedoras. Consideram-na um fenômeno multidimensional,

sendo que uma de suas dimensões é o gênero. Apesar desse fenômeno

também englobar a dimensão de raça, esta dissertação não se aterá a essa

dimensão. Após o detalhamento da pobreza, será descrito o fenômeno da

pauperização das mulheres. Serão mencionadas sua origem e suas principais

características. Além disso, há um tópico especial sobre a condição feminina

                                                
1 Amartya Sem, Prêmio Nobel de Economia , 1999.
2 Pesquisadora do World Bank.
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no Brasil, sendo mostrados alguns dados estatísticos e informações sobre o

fenômeno. A título de enriquecer a discussão sobre a pauperização das

mulheres, um outro tópico mostra uma visão divergente de políticas na área de

gênero e pobreza desenvolvida por Lena Lavinas3.

No último capítulo, será detalhado o Movimento das Mulheres

Empreendedoras, uma política pública na área de geração de emprego e renda

com perspectiva de gênero elaborada pelos gestores públicos do Ceará. As

origens do movimento, seus parceiros bem como seus principais objetivos

serão descritos. Posteriormente, é feita uma avaliação do Movimento, contendo

seus aspectos positivos e negativos.

Finalmente, a conclusão terá o objetivo de sintetizar o caminho traçado ao

longo dos capítulos e tecer um comentário final à luz das discussões feitas em

cada tópico.

                                                
3 Pesquisadora do IPEA-RJ.
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1. Gênero

1.1. Introdução

O presente capítulo visa descrever alguns conceitos de Gênero existentes na

literatura sobre o assunto. Não se tem a pretensão de esgotar o tema, mesmo

porque ele é bastante amplo e sempre haverá definições e conceitos que lhe

podem ser acrescidos. As definições abaixo foram escolhidas porque se

relacionam aos tópicos (pauperização das mulheres, gênero e políticas

públicas e o estudo de caso das Mulheres Empreendedoras de Fortaleza) que

serão desenvolvidos nos outros capítulos dessa dissertação.

Esse capítulo divide-se em quatro partes além dessa introdução. A primeira e a

segunda partes fornecem uma visão geral do significado do termo gênero. A

terceira parte aborda a evolução do tema na academia. Já a quarta parte

aborda a utilização recente desse conceito nas políticas públicas. Finalmente, a

última parte, sintetiza o que foi discutido nas partes anteriores.

1.2. Conceituação segundo os dicionários

De acordo com o Novo Dicionário da Língua Portuguesa (HOLANDA:1999),

gênero é “a categoria que indica por meio de desinências uma divisão dos
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nomes baseada em critérios tais como sexo e associações psicológicas. Há o

gênero masculino, feminino e neutro”. Gênero também tem os seguintes

significados:  “S.m. 7. Antrop. A forma culturalmente elaborada que a diferença

sexual toma em cada sociedade e que se manifesta nos papéis e status

atribuídos a cada sexo e constitutivos da identidade sexual dos indivíduos.9. E.

Ling. Categoria gramatical (q.v.) que dispõe os nomes de uma língua em

classes (como feminino, masculino, neutro, animado, inanimado) de acordo

com: a) a referência pronominal (a casa/ela, o menino/ele); b) a concordância

com os modificadores (a menina bonita/o gato gordo); c) a presença de

determinados afixos (como, p.ex., -triz)”.

Já o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), define gênero como:

“S.m. 2. p.ext. conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou

que se acham ligados pela similitude de uma ou mais particularidades. 9.

GRAM LING categoria das línguas que distingue classes de palavras a partir

de constrastes como masculino/feminino/neutro, animado/inanimado,

contável/não contável, etc; nas línguas, a distribuição das palavras nessas

classes pode coincidir em parte com uma distinção semântica, como, p.ex., a

distinção de sexos, pela qual a classe de palavras designando machos é

gramaticalmente masculina e a classe de palavras designando fêmeas é

gramaticalmente feminina (p.ex. cavalo e égua); mas as palavras podem

também entrar numa ou outra classe gramatical por critérios convencionais,

como se vê, p. ex., em garfo (masculino) e faca (feminino), onde não é

pertinente a distinção natural entre os sexos”.

Segundo o "Tesauro para Estudo de Gênero e sobre mulheres" (BRUSCHINI,

ARDAILLON, UNBEHAUM: 1998) gênero é “o princípio que transforma as

diferenças biológicas entre os sexos em desigualdades sociais estruturando a

sociedade sobre a assimetria das relações entre homens e mulheres. A palavra

gênero deve ser utilizada para todas as referências de ordem social ou cultural

e a palavra sexo deve ser utilizada para  aquelas referências de ordem

biológica”.
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1.3. A evolução do termo na Academia

O conceito de gênero surgiu em meados dos anos 70. As feministas

americanas e européias que escreviam sobre mulheres (e feminismo) queriam

que suas produções acadêmicas fossem criticadas cientificamente e não

preconceituosamente devido à escolha do tema. Nessa época, a academia não

atribuía nenhuma validade científica ao feminismo, sendo que ele era tido mais

como um posicionamento político ou ideológico.

Em 1972, Ann Oakley, em seu livro “Sex, Gender and Society” foi uma das

primeiras autoras a lidar com o conceito de gênero. Ela defendia a tese de que

o termo sexo deveria ser utilizado para designar atributos físicos de homens e

mulheres, os quais são determinados por nossas características biológicas

(OAKLEY: 1972). Já o termo gênero deveria ser utilizado para aquelas

qualidades e características de homens e mulheres (ou do masculino e

feminino) que são culturalmente apropriadas pelos indivíduos durante o

processo de socialização.

Paralelamente, uma série de trabalhos de cunho crítico surge nesse momento.

Isso ocorre devido à incorporação, pelo campo acadêmico, da reflexão que se

processava em termos do movimento social das mulheres. Diversos artigos e

livros, parte significativa autoqualificada de pesquisa feminista, inundam a

academia resultando, por um lado, na valorização das áreas e temas de

investigação relativos ao sexo feminino e por outro, na valorização do conceito

de gênero.

Conforme nota Machado (1996), sexo denota uma implicação biológica

enquanto gênero destaca uma implicação social e cultural de diferenciação

entre o papel desempenhado por homens e mulheres em nossa sociedade. O

fato de se considerar as relações de gênero como culturalmente construídas

não descarta a influência do sexo na formação da identidade de gênero.
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Já Joan Scott (1995), historiadora americana, acredita que se deve estudar as

esferas masculina e feminina em conjunto e defende que estudar as mulheres

de forma isolada perpetua o mito de que uma esfera, a experiência de um

sexo, tem muito pouco ou nada a ver com o outro sexo. Ela afirma também que

gênero é utilizado para designar as relações sociais entre os sexos. O seu uso

rejeita explicitamente as explicações biológicas, como aquelas que encontram

um denominador comum para várias formas de subordinação no fato de que as

mulheres têm filhos e que os homens têm uma força muscular superior. O

gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as “construções sociais”: a

criação inteiramente social das idéias sobre os papéis próprios dos homens e

das mulheres. O “gênero” se tornou uma palavra bastante útil porque oferece

um meio de distinguir a prática sexual dos papéis atribuídos às mulheres e aos

homens. O uso do “gênero” coloca a ênfase sobre todo o sistema de relações

que pode incluir o sexo, mas que não é diretamente determinado pelo sexo

nem determina diretamente a sexualidade. (SCOTT: 1995, p.3-4).

Scott afirma que o sentido do que é homem/mulher, masculino/feminino é dado

através de conceitos normativos que são expressos nas doutrinas religiosas,

educativas, científicas, políticas e jurídicas.

A mesma autora acrescenta, ainda, que gênero é um elemento constitutivo de

relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos e é uma

forma de significar as relações de poder. Dito de outra forma, é em seu seio

que o poder é articulado. O gênero não é o único campo, mas ele parece ter

constituído um meio persistente e recorrente de tornar eficaz a significação do

poder no Ocidente, nas tradições judaico-cristã e islâmica. Estabelecido como

um conjunto objetivo de referências, o conceito de gênero estrutura a

percepção e a organização concreta e simbólica de toda a vida social. Na

medida em que essas referências estabelecem distribuições de poder, o

gênero encontra-se relacionado à concepção e na construção do poder em si.

Barbieri (1991) formula uma síntese a partir do trabalho de vários autores

(OAKLEY: 1974, RUBIN: 1975, SCOTT: 1991, entre outros) na qual os

sistemas de sexo/gênero são definidos como:
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"Os conjuntos de práticas, símbolos, representações, normas e valores sociais

que as sociedades elaboram a partir da diferença anátomo-fisiológica e que

dão sentido à salvação dos impulsos sexuais, à reprodução da espécie

humana e em geral ao relacionamento entre as pessoas. Em termos

durkheimianos, são as tramas de relações sociais que determinam as relações

entre os seres humanos como pessoas sexuadas".

Por outro lado, alguns pesquisadores, especialmente os antropólogos,

reduziram o uso da categoria de gênero ao sistema de parentesco, fixando o

seu olhar sobre o universo doméstico e a família como o fundamento da

organização social. É necessária uma visão mais ampla que inclua não só o

parentesco, mas também o mercado de trabalho (um mercado de trabalho

sexualmente segregado faz parte do processo de construção de gênero), a

educação (as instituições somente masculinas, não mistas ou mistas fazem

parte do mesmo processo) e o sistema político (o sufrágio masculino universal

faz parte do processo de construção de gênero). O gênero é construído através

do parentesco, mas não exclusivamente. Ele é construído igualmente na

economia, na organização política e opera hoje de forma amplamente

independente do parentesco.

Para Heilborn (1992), em seu artigo “Gênero e Condição Feminina: uma

abordagem antropológica” , a categoria de gênero foi tomada de empréstimo à

gramática. Em sua acepção original gênero é o emprego – fenômeno presente

em algumas das línguas indoeuropéias – de desinências diferenciadas para

designar indivíduos de sexos diferentes ou ainda coisas sexuadas (Larousse

tomo III p. 756). Mas o termo ganhou outras designações e significa aqui a

distinção entre atributos culturais alocados a cada um dos sexos e a dimensão

biológica dos seres humanos.

Heilborn (1992) afirma que gênero é um princípio de classificação que emerge

da observação do real, isto é, da natureza: é a diferenciação sexual do reino

animal e vegetal. Ele afirma que ainda que existam certas atividades

invariantes em todas as culturas, masculino e feminino possuem significados
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distintos em cada uma delas. Isso porque o par classificatório masculino e

feminino impera sobre atividades e objetos que são associados com um dos

dois domínios ou qualidades. O universo circundante passa também por uma

categorização de gênero. Como exemplo, podemos citar a atividade de tecer.

Essa atividade está entre aquelas que são atribuídas variadamente ao sexo

competente para a tarefa. Em algumas sociedades é atividade feminina, em

outras eminentemente masculina e em terceiras inexiste a especialização

sexual. Grosso modo, o tecer é neutro.

Uma outra pesquisa desenvolvida por Margareth Mead (1969) também pode

servir de exemplo contra a afirmação que estipula uma correlação inata entre

sexo e personalidade. Essa pesquisa foi feita na Nova Guiné e deu atenção

especial para os papéis sexuais. Da comparação entre três culturas (Arapesh,

Mundugomor e Tchambuli) que compartilhavam de uma organização social

semelhante, Mead destaca que, em nenhuma delas, a cultura estabelece um

padrão sentimental distinto para homens e mulheres. Existe sim um tipo de

personalidade ou temperamento socialmente aprovado para todos os

integrantes da sociedade. Assim, segundo os nossos critérios de avaliação, a

cultura Arapesh poderia ser caracterizada como maternal, tendo na docilidade

o traço eleito valorizado. Já entre os Mundugomor, o comportamento agressivo

era incentivado para homens e mulheres. O fato da personalidade não ser

diferenciada em termos afetivos, não quer dizer que não haja diferença entre

conduta e papéis masculino e feminino. Até mesmo lá, conforme Mead

descreveu, verifica-se uma assimetria valorativa entre os gêneros.

Finalmente, Heilborn (1992) afirma que, se a distinção de gênero é universal,

as categorias de gênero são sempre culturalmente determinadas. Essa

afirmação é importante para desnaturalizar as categorias de homem e mulher.

Em linhas gerais, assumindo gênero como uma construção sociológica,

político-cultural do termo sexo, Castro (1989, p.46) chama a atenção para o

fato de que: “O gênero se realiza culturalmente, por ideologias que tomam

formas específicas em cada momento histórico e tais formas estão associadas

a apropriações político-econômicas do cultural, que se dão como totalidades
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em lugares e períodos determinados”.

Em suma, a academia, em especial os antropólogos e os sociólogos,

empregam a palavra gênero com o sentido de construção social, variando

conforme o local e a época. Além disso, essa “construção” relaciona-se aos

atributos culturais alocados a cada um dos sexos e são moldados por

determinantes históricos, ideológicos, religiosos, étnicos, econômicos, culturais.

1.4. Utilização do termo em políticas públicas

Basicamente, as definições descritas descrevem o fato de gênero ser uma

construção social que varia segundo as tradições, doutrinas religiosas,

determinantes históricos, ideológicos, étnicos, econômicos e culturais.

Considerando-se essa afirmativa, surge a relação do termo gênero com

políticas públicas. Ele pode ser utilizado como uma ferramenta de

“desconstrução”. Isto é, uma dada construção social pode ser mudada

(“desconstruída”) com o auxílio do Estado via políticas públicas com foco em

gênero. Dessa forma, o Estado pode ajudar a minimizar (e não a reforçar) as

desigualdades de gênero e a uniformizar o acesso e oportunidades para

ambos, mulheres e homens.

Seguem abaixo alguns conceitos de gênero, tendo como objetivo a sua

utilização e relação com políticas públicas.

Martins Costa, em seu artigo,  “Desafio para Políticas Públicas” (1999),

menciona que gênero diz respeito à construção social das diferenças entre

homens e mulheres. Ele indica que as relações de gênero são moldadas por

determinantes históricos, ideológicos, religiosos, étnicos, econômicos, culturais.

Essas relações diferem de um lugar para o outro, num mesmo momento e

mudam ao longo do tempo, num mesmo lugar.
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Ela menciona em seu artigo que todos os seres humanos (homens e mulheres)

vivem relações de gênero, relações essas que são passíveis de mudança.

Assim, não se trata de falar apenas de mulher, mas sim das relações entre

homens e mulheres e de como essas relações vão sendo construídas e

alteradas ao longo do tempo e em culturas distintas.

Segundo Mireya Suarez (2002), o valor principal da palavra gênero está no fato

de ela ser uma ferramenta de desconstrução. Se a idéia de diferença entre

homens e mulheres é dada pela biologia, o conceito de gênero desconstrói

essa idéia e abre caminho para que se torne possível instaurar a igualdade

entre homens e mulheres. Na verdade, a desconstrução provocou uma

insubordinação na relação entre homens e mulheres. O sexo ficou naturalizado

e o gênero culturalizado.

Souza Lobo (1991, p.187), também afirma que “o conceito de Gênero é

desconstruído a partir dos vários espaços em que ele se constrói: a família, o

mercado de trabalho, as instituições, a subjetividade. As dicotomias

produção/reprodução, esfera pública/esfera privada, se desfazem, uma vez que

as relações de gênero permeiam as várias esferas, cujas demarcações são

fluidas, historicamente situadas, diferenciadas nas culturas e nas sociedades”.

Segundo o artigo " Dimensions, People, Gender and Development" escrito pelo

Sustainable Development Department (SD), Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAQ:1997), gênero não se refere somente a mulheres ou

homens per se,  mas às relações entre eles, tanto sociais quanto materiais. O

gênero não é um fator determinado biologicamente, resultante de

características de homens ou mulheres, ele é construído socialmente. Os

papéis atribuídos ao gênero  são uma definição social de homem e mulher, os

quais variam entre as diversas sociedades e culturas, classes e idades e

durante diferentes períodos da história. Os papéis e responsabilidades

específicos de gênero são freqüentemente condicionados à estrutura familiar,

ao acesso a recursos, a impactos específicos da economia global e a outros

fatores relevantes de origem local (por exemplo, condições ecológicas) .
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Assim, o uso moderno de Gênero sintetiza o conceito de sistema de

sexo/gênero concebido, na década de 70, por teóricas e pesquisadoras

feministas do campo da Antropologia. Segundo Barbieri (1993):

"Os sistemas de gênero correspondem à totalidade dos

arranjos através dos quais as sociedades transformam a

sexualidade biológica em atividades humanas e a partir

dos quais, as necessidades humanas são tanto satisfeitas

quanto transformadas. O poder contido nos sistemas de

gênero opera com mais força nos estágios reprodutivos

da vida humana, quando os meios para controlar a

sexualidade, a reprodução e o acesso às atividades

produtivas estão situados e funcionam de maneira mais

aguda. Esta definição favorece a desconstrução das

diferenças de gênero que foram e continuam sendo

interpretadas e racionalizadas como resultado de uma

ordem natural e biológica imutável, no sentido de pensá-

las como circunstâncias construídas social e

historicamente e, portanto, sujeitas à transformação pela

ação social e política".

Alterar os sistemas de sexo/gênero supõe mais que transformar as relações

(objetivas e desiguais) entre homens e mulheres, pois implica em reconstruir as

subjetividades femininas e masculinas. Nesse sentido, o novo milênio anuncia

um campo inédito de investigação e intervenção: a transformação masculina.

Segundo Sardenberg e Costa (1994), os condicionamentos econômicos,

sociais, políticos e culturais determinam os níveis de consciência de gênero,

possíveis em determinado momento da história. A consciência de gênero é a

forma como as experiências comuns de sexo subordinado são tratadas em

termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, idéias e

formas institucionais. Se a experiência aparece como determinada, o mesmo
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não acontece com a consciência de gênero. A consciência de gênero surge da

mesma forma, em tempos e lugares diferentes, mas nunca exatamente da

mesma forma.

Concluindo, os conceitos de gênero descritos acima vêm sendo utilizados

recentemente, na gestão pública, para que se possam formular políticas

públicas com foco em gênero que “desconstruam” as identidades construídas

para homem e mulher. Isso significa reelaborar as subjetividades femininas e

masculinas através de políticas educacionais, assistenciais e de geração de

emprego e de renda. Essas “subjetividades reelaboradas” trazem um campo

inédito de investigação e ação públicas: a transformação das mentalidades

feminina e masculina na construção social de um homem e de uma mulher

para o novo milênio.

1.5. Conclusão

Em suma, o conceito de gênero é uma construção social em que as qualidades

e características de homens e mulheres foram culturalmente apropriadas

durante o processo de socialização. Apesar do senso comum considerar os

homens mais agressivos, pró-ativos e detentores de força muscular e as

mulheres, frágeis, passivas e dóceis, isso não quer dizer que essa é a

realidade. Esse fato denota que essa realidade foi socialmente construída. É

óbvio que existem diferenças entre os sexos, mas essas diferenças não

necessariamente ocasionam este ou aquele comportamento. Visto que a

preocupação com a questão de gênero em toda e qualquer política pública é

ainda incipiente, o Estado acaba por reforçar as desigualdades de gênero.

Esse trabalho quer contribuir no sentido de alertar os implementadores de

programas para a questão de gênero, uma vez que cabe ao Estado não

reforçar os estereótipos acima e promover a igualdade de acesso e

oportunidades para ambos os sexos. Através de políticas públicas (na área de

educação, geração de emprego e renda e assistência social) que considerem a
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perspectiva de gênero, o Estado pode auxiliar na “desconstrução” desses

estereótipos e combater também um fenômeno mais recente, discutido

posteriormente nesse trabalho: a pauperização das mulheres.
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2. Gênero e Políticas Públicas

2.1. Introdução

Este capítulo tem como objetivo discutir a importância da inclusão da

perspectiva de gênero na gestão pública. Divide-se em sete partes. A primeira

consta dessa introdução. A segunda parte busca definir o conceito de políticas

públicas adotado nesse trabalho e relacioná-lo a gênero no Brasil. Nessa parte,

apontam-se elementos que denotam a relevância do foco em gênero na

implementação de toda e qualquer política pública e a partir de quando isso

começa a ser feito no Brasil. Na terceira parte, discute-se o porquê da gestão

pública com foco em gênero. A seguir, são feitas algumas considerações sobre

políticas públicas na área de gênero. Na parte seguinte, são feitas mais

algumas considerações acerca do papel do Estado na implementação de

políticas de gênero (necessidades básicas e estratégicas) e sua conseqüência

direta: a mulher como agente livre de seu próprio destino. Posteriormente,

descrevem-se duas políticas públicas com foco em gênero tendo como base a

dissertação de Mestrado de Luís Mário Fujiwara (“Governo: substantivo

feminino”, 2002). Mencionam-se as críticas e aspectos positivos desses
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programas com a finalidade de ilustrar a discussão teórica dos tópicos

anteriores e iniciar a discussão do estudo de caso do Movimento das Mulheres

Empreendedoras de Fortaleza (CE). Por fim, a última parte consta da

conclusão.

2.2. Gênero e Políticas Públicas no Brasil

Pode-se definir políticas públicas como sendo as “traduções técnico-racionais

das escolhas políticas de uma sociedade, operacionalizadas por meio do

Estado” (REIS: 1989).

Guzmán e Salazar (1992) afirmam que “políticas públicas são o resultado de

um processo em que as demandas sociais são transformadas em opções

políticas e não são meros atos administrativos que emanam de um poder

central”.

Assim, “dado que a atuação do Estado é complexa, órgãos legisladores e a

burocracia estatal construíram, ao longo do tempo, um arcabouço jurídico

institucional que orienta, limita e modela o processo de formulação e

implementação de políticas públicas em nosso país. Como exemplos de

instrumentos que cumprem as funções acima, pode-se citar, no nível

subnacional de governo, as leis orgânicas municipais, as Constituições

Estaduais, os orçamentos e os planos plurianuais estaduais e municipais. Além

disso, o processo de formulação e implementação de uma política pública sofre

influência direta de fatores que fogem ao controle do Estado (crises

econômicas, ambiente internacional, processos político-partidários, demandas

da sociedade civil, etc)”. (FUJIWARA: 2002)

Dessa forma, pode-se dizer, que, no Brasil, as políticas públicas voltadas para

as mulheres e com foco em gênero começaram a ser criadas por influência da

sociedade civil, especificamente dos movimentos de mulheres.
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Segundo Farah (1997), o processo de reforma do Estado e de suas políticas

públicas, a partir dos anos 80,  ocorreu como conseqüência  da

democratização e da crise do Estado e de sua capacidade de investimento.

Nas palavras da autora, “a incorporação da questão de gênero pela ação

governamental é bastante recente e incipiente e decorre de um movimento

mais geral de transformação do Estado e de sua ação , em curso desde o início

dos anos 80. A partir desse período, há uma ampliação do leque de atores na

arena política e a ampliação do espaço da cidadania. As mulheres e suas

organizações ocupam esses novos espaços e definem novos, como forma de

conquistar e ter assegurada sua cidadania”. (FARAH: 1997)

Assim, a implementação de políticas de gênero ocorreu sob influência direta do

processo de democratização. Essas políticas foram introduzidas pelos

primeiros governos democráticos estaduais, no início dos anos 80, quando da

eleição de governadores de oposição. Houve, então, a criação do primeiro

Conselho Estadual da Condição Feminina (1983) e a criação da primeira

Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher (1985). Posteriormente, essas

instituições espalharam-se por todo o país, com a instituição do Programa de

Assistência Integral à Saúde da Mulher (1983) e também pela inserção na

Constituição de 1988 de pautas femininas (extensão da licença maternidade,

entre outras). (FARAH: 1997)

Assim sendo, pode-se dizer que a incorporação da questão de gênero pelas

políticas públicas ainda é um processo que se inicia. Isso porque a questão de

gênero envolve a “desconstrução” dos papéis tradicionalmente atribuídos a

homens e mulheres. Nesse sentido, “não houve mudanças culturais

significativas já que esse processo de mudança cultural é mais lento e requer a

continuidade de movimentos sociais orientados para a transformação da

situação da mulher na sociedade brasileira”. (FARAH: 1997)
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2.3. Por que gestão pública com foco em Gênero?

Em 1995, durante a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, o Brasil assinou a

Declaração de Beijing e a Plataforma de Ação Mundial, dois acordos que

visavam proteger os direitos humanos das mulheres. Resumidamente, a

Declaração manifesta o reconhecimento dos governos – independentemente

de seus matizes ideológicos, culturais e religiosos – de que a situação das

mulheres experimentou avanços importantes, mas que persistem as

desigualdades de oportunidades e direitos entre homens e mulheres, o que

constitui um grande obstáculo para o bem-estar dos povos. Os governos

comprometeram-se a combater as discriminações e desigualdades, aceitando

que os direitos das mulheres são direitos humanos consagrados

internacionalmente. Já a Plataforma contém um conjunto de medidas que

buscam eliminar os obstáculos que impedem a plena cidadania das mulheres

e, por extensão, sua ativa participação nas vidas pública e privada.

(MariaMaria: 2000)

Portanto, foi assumido pelo governo brasileiro o compromisso de considerar a

variável gênero na implementação de políticas públicas. Não cabe aqui discutir

se isso vem sendo feito ou não. O objetivo é salientar a importância dessa

variável na gestão pública a ponto do governo desse país ter se comprometido

internacionalmente em considerá-la em seus programas.

Conforme notado por Farah (2001), “vem ganhando espaço a recomendação

relativa à incorporação da perspectiva de gênero por toda e qualquer política

pública (de forma horizontal), mais que sua eleição como foco de políticas

específicas, de forma que a problemática que atinge as mulheres seja

contemplada toda vez que se formular e implementar uma política”.

Suarez (2002), afirma que, “políticas públicas, portanto, remetem, quando se
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fala em gênero, a práticas de avaliar toda a política com base no seu impacto

em mulheres e homens e em categorias diferentes de homens e mulheres.

Além disso, remetem à formulação de políticas específicas para mulheres e

para categorias específicas de mulheres. Portanto, os programas deveriam ser

desenhados de forma a dialogar com segmentos específicos dentro de cada

categoria, considerando sua especificidade”.

Machado (1996) acredita que as políticas públicas com foco em gênero “podem

contribuir para que as relações de gênero sejam mais eqüitativas”, sendo

“instrumentos na mudança das relações de gênero”.  É aí que reside o

verdadeiro papel do Estado: auxiliar na redução da desigualdade de gênero e

promover igual acesso a oportunidades tanto para homens quanto para

mulheres.

O Estado pode mudar as relações de gênero porque “toda ação implementada

pela esfera pública causa um impacto diferenciado tanto sobre a esfera privada

quanto sobre o cotidiano de homens e mulheres. É nesse sentido que as

decisões tomadas na esfera pública são cruciais na construção das relações de

gênero e na manutenção ou alteração dos papéis produtivos e reprodutivos

desempenhados por homens e mulheres” (MARTINS COSTA: 1997).

O fato das políticas públicas ocasionarem mudanças cruciais nas relações de

gênero  não significa que essas mudanças ocorram necessariamente em favor

da eqüidade dessas relações. Por exemplo, determinada política pública pode

sustentar e reproduzir  as desigualdades de gênero ao reafirmar estereótipos

sexuais como o da mulher “rainha do lar”. Isso pode ser claramente percebido

em programas de microcrédito direcionados para as mulheres. Normalmente,

esses programas associam-se à cessão de microcrédito e à oferta de cursos

de capacitação. O problema é que esses cursos resumem-se à

profissionalização das atividades domésticas: corte e costura, fabricação de

doces e salgados, etc. Nesse caso, portanto, o Estado estaria contribuindo

para a manutenção e perpetuação da desigualdade de gênero. (FUJIWARA:

2002)



                                                                                                                                 29

Por outro lado, o Estado pode minimizar as diferenças de gênero ao oferecer

serviços públicos de creche e de geração de emprego e renda. Isso possibilitou

a inserção de milhões de mulheres no mercado de trabalho, em atividades

formais ou informais, atuando, dessa forma na esfera pública. (FUJIWARA:

2002)

Há no Estado um grande potencial transformador das relações de gênero

(FUJIWARA: 2002). Tal potencial é reforçado, conforme nota Farah (1999),

“pela sua capilaridade e permeabilidade, características estas que possibilitam

a interação direta do aparelho estatal com milhões de mulheres, principalmente

no nível subnacional de governo. É nos Estados e prefeituras que se concentra

a gestão de políticas públicas de muitas das áreas de governo, vinculadas, de

alguma forma, às mulheres: violência contra a mulher, saúde, geração de

emprego e renda, educação, crianças e adolescentes, moradia e

desenvolvimento urbano, etc”.

A adoção do enfoque em gênero “ajuda na construção de [políticas públicas]

alternativas que, além de serem mais eficientes, são também mais igualitárias

e fortalecem o empowerment das mulheres” (IADB: 1995). Pode-se afirmar,

portanto, que a incorporação do enfoque de gênero pelas políticas públicas

promove o empowerment4567 das mulheres.

                                                
4 Segundo Leon (1997), “as pessoas adquirem o controle de suas vidas, logrando a habilidade de fazer
coisas e de definir suas próprias prioridades. Neste caso, o sujeito se converte em agente ativo, senhor
de sua própria transformação. O empowerment, portanto, é entendido como um processo de superação
da desigualdade de gênero em que fica clara a necessidade de que as mulheres reconheçam que há uma
ideologia que legitima a dominação masculina e que entendam que essa ideologia perpetua a
discriminação”.
5 Bruschini, Ardaillon e Unbehaum (1998) definem empowerment da seguinte forma: ”Sem equivalente
em português ainda consagrado, designa o processo de fortalecimento político das mulheres obtido
através de múltiplas ações de ordem legal, econômica, cultural e psicológica”.
6 Sen (1998) define empowerment como “o processo de ganhar poder, tanto para controlar os recursos
externos como para o crescimento da auto-estima e capacidade interna”. Segue dizendo: “... ainda que os
agentes externos de mudanças possam catalizar o processo e criar um ambiente de apoio, finalmente são
as pessoas que se empoderam a si mesmas”.
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2.4 Necessidades Básicas e Necessidades Estratégicas de

Gênero

Cabe aqui fazer uma distinção entre os termos necessidades básicas e

necessidades estratégicas de gênero. Esses conceitos originam-se dos

trabalhos de Molyneux, Moser e Levi. Essas autoras identificaram duas esferas

presentes na vida das mulheres: o trabalho reprodutivo e o trabalho produtivo,

que exige, implicitamente algum tipo de remuneração (MOLYNEUX, MOSER e

LEVI apud HEILBORN: 1995). A partir dessa constatação, elas propuseram a

utilização dos termos necessidades básicas de gênero e necessidades

estratégicas de gênero.

Necessidades básicas de gênero “são aquelas em que, em função da

atribuição de papéis sociais destinados pela lógica social às mulheres, recaem

sobre sua responsabilidade. Por exemplo, no contexto dos movimentos sociais

urbanos, a luta pela melhoria das condições de vida - saneamento para melhor

cuidado com as crianças. A formulação de políticas nessa área pode

considerar as especificidades da vida feminina e, de certo modo, melhorará a

sua qualidade de vida, bem como, a de outros sujeitos sociais que estão sob os

seus cuidados. Mas, tais políticas não reverteriam a situação de distribuição

assimétrica de papéis entre homens e mulheres. Para que tal se passe são

imperativas políticas que considerem as necessidades estratégicas de gênero.

Estas são as políticas públicas que podem de fato alterar a divisão do trabalho

entre os sexos, redefinindo, portanto, o papel da mulher na sociedade”

(HEILBORN: 1995).

Assim, as políticas públicas criadas na área de gênero, normalmente, abarcam

as necessidades acima. Porém, não se pode dizer que políticas públicas que

atendam necessidades básicas não acarretem alterações nas relações de

gênero. Por exemplo, a criação de uma creche ou uma escola para crianças

menores de 7 anos pode estimular a entrada da mulher no mercado de

                                                                                                                                              
7 A autora desse trabalho optou por utilizar as versões da palavra “empowerment” em português quando
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trabalho, diminuindo sua dependência econômica do marido. Esse fato

demonstra que políticas que atendam necessidades básicas podem acabar

sendo propulsoras de mudanças sociais mais profundas, a saber, o

empowerment feminino. Por outro lado, o Estado, ao implementar uma política

pública que focalize o atendimento dos interesses estratégicos das mulheres,

reconhece a equidade de gênero como um objetivo a ser alcançado.

(FUJIWARA: 2002)

Em suma, a relevância do foco em gênero na implementação de toda e

qualquer política pública (visando às necessidades básicas e/ou estratégicas)

reside no fato de que o Estado pode alterar essas relações. Ele pode auxiliar,

assim, na erradicação da desigualdade de gênero, promovendo a eqüidade

dessas relações. Além disso, ao realizar ações desse tipo, o Estado promove

também o empowerment das mulheres, tornando-as agentes livres de seu

próprio destino.

2.5. Outras considerações

A distinção entre necessidades básicas e estratégicas de gênero é notada,

ainda que indiretamente, no trabalho de outros autores. Quando se fala em

gênero a desigualdade de tratamento entre os gêneros masculino e feminino é

sempre apontada. Assim, o gestor público deve sempre lembrar desse fato.

Conforme Mattos (2000a), se, no momento em que se vai implementar

determinada política, as pessoas e grupos sociais não estiverem em condições

de igualdade, tratá-las como igual pode reforçar a desigualdade já existente.

Mattos afirma, ainda que, às vezes, é necessário tratar com desigualdade os

desiguais. O fato de tratar os dois gêneros igualmente não significa superar as

desigualdades. É necessário reconhecer, inicialmente, as diferenças

existentes.

                                                                                                                                              
se fizer necessário.
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Mattos (2000a) constata que os homens têm mais acesso a emprego e renda

do que as mulheres porque eles têm mais oportunidades de capacitação e

profissionalização. Por outro lado, as mulheres são responsáveis pelo trabalho

doméstico, pelo cuidado com as crianças, velhos e doentes, dificultando sua

capacitação e profissionalização. Por isso, é importante que o gestor público

tenha em mente essa diferenciação ao implementar, por exemplo, uma política

que ofereça emprego ou crédito produtivo. Provavelmente, os homens levarão

vantagens sobre as mulheres no acesso a esse programa. Nesse sentido, é

necessário implementar essa política com a percepção dessa diferença, caso

contrário, o Estado perpetuará essa desigualdade de relações, tornando pouco

eficaz tal política. Portanto, uma política universal pode esconder a

perpetuação de diversas discriminações. O que poderia ser feito nesse caso,

seria criar um programa de capacitação ou um programa de crédito

especialmente voltado para as mulheres. Inicialmente, poderia parecer que os

homens estariam sendo discriminados por essa política. No entanto, havendo

esse tipo de ação voltada para o fortalecimento das capacidades das mulheres

poder-se-ia tentar alcançar a igualdade entre os gêneros. Somente quando

estiver consolidada a igualdade de acesso a oportunidades é que se poderão

implementar políticas universais sem que estas acentuem as desigualdades

(MATTOS: 2000a).

Mattos (2000a,b) conclui que, no caso de políticas públicas de geração de

emprego e renda, o primeiro passo é reconhecer que as mulheres vêm

assumindo todas as responsabilidades no âmbito doméstico, o que dificulta sua

inserção no mercado de trabalho. Para a autora, a gestão pública local poderia

estabelecer um conjunto de políticas que liberassem as mulheres do fardo do

trabalho doméstico, garantindo-lhes infra-estrutura como água potável e

equipamentos públicos como creches e escolas, cozinhas e lavanderias

comunitárias. Além disso, poderia ajudar a garantir igualdade de acesso às

oportunidades de trabalho, oferecendo cursos de formação básica, capacitação

para atividades produtivas, profissionalização abrangendo desde as atividades

já assumidas pelas mulheres, incrementando seu desempenho, até atividades

tradicionalmente exercidas por homens.
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O Estado poderia auxiliar também na redução das desigualdades na esfera do

trabalho. A partir dos anos 70, as mulheres aumentaram sua participação no

mercado de trabalho, o que continua acontecendo até os dias de hoje. No

entanto, essa maior participação não foi acompanhada por melhores relações

de trabalho. As desigualdades de tratamento entre mulheres e homens no

mercado de trabalho persistem, sendo a mais evidente a diferenciação salarial.

O crescimento do desemprego, as mudanças que buscam dar maior

flexibilização às relações de trabalho e a precarização dessas relações são

problemas que afetam mulheres e homens, mas é preciso analisar como essas

mudanças afetam o cotidiano das mulheres, tendo em vista uma história de

desigualdades. É necessário que se tenha uma compreensão da nova

dinâmica do mercado de trabalho para que se possa pensar e construir

políticas públicas que contribuam para a reversão desse quadro. O objetivo não

deve ser apenas o de garantir e ampliar os direitos das mulheres, mas alterar

relações desiguais entre homens e mulheres. É fundamental, portanto,

encontrar as oportunidades de colocar em prática políticas públicas de

trabalho, geração e redistribuição de renda que alterem as condições de vida,

atuem sobre os padrões de discriminação de gênero e ampliem os espaços e

possibilidades das mulheres nas áreas de trabalho. (CEM: 2002)

Assim sendo, a Coordenadoria Especial da Mulher do Município de São Paulo,

sugeriu algumas diretrizes básicas que permitiriam às mulheres reverter sua

condição de desigualdade. Essas diretrizes deveriam:

1) Possibilitar a ampliação das condições de autonomia pessoal e auto-

sustentação das mulheres de forma a favorecer o rompimento com os

círculos de dependência e subordinação;

2) Incidir sobre a divisão sexual do trabalho, não apenas do ponto de vista

de padrões e valores mas, como poder público, principalmente

ampliando os equipamentos sociais, em particular aqueles que

interferem no trabalho doméstico, como os relacionados à educação

infantil. Tais políticas possibilitam, ao mesmo tempo, tanto reduzir a
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desigualdade através da ampliação do acesso a serviços, quanto

ampliar a responsabilização pública pelo bem estar dos indivíduos, o

que em geral significa trabalho feito pelas mulheres;

3) Fortalecer as condições para o exercício dos direitos reprodutivos,

saúde e direitos sexuais, possibilitando autonomia e bem estar também

nesse campo;

4) Responder às demandas que pressionam o cotidiano das mulheres

inseridas no contexto de dominação, em particular, frente à violência

doméstica e sexual.

Além disso, o Estado também poderia reduzir as desigualdades de gênero

utilizando-se da Educação. Isso implica não apenas utilizar os espaços formais

de educação através da rede de ensino, mas também atuar incidindo sobre

valores, comportamentos, relações, etc. Isso indica que as ações do governo

não podem ser vistas como atos isolados, mas, pelo contrário, devem estar

coerentes com um projeto geral de mudança em que a perspectiva de

superação das desigualdades de gênero seja um dos seus componentes

indispensáveis. Nessa questão tão importante, a desigualdade entre homens e

mulheres, desde pequenos gestos, palavras e símbolos, até a efetiva

priorização de políticas que incidam sobre essa desigualdade, expressam a

vontade política do governo.

Outra importante ação do Estado nesse sentido seria o desenvolvimento de

políticas que interferissem sobre o cotidiano do trabalho doméstico: a segunda

refeição na escola, a ampliação dos períodos escolares e de vagas em

creches, etc. São justamente essas políticas que podem propiciar o aumento

da presença feminina no mercado de trabalho, além de melhores perspectivas

de desenvolvimento profissional. Ademais, essas medidas interferem

diretamente sobre a divisão sexual do trabalho que atribui às mulheres a

reprodução cotidiana dos indivíduos.

Um outro fator para ser considerado é o fato das ações que auxiliam na

erradicação das desigualdades de gênero serem poucas e focalizadas em
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segmentos sociais específicos. Tal fato faz com que os ganhos produzidos

fiquem restritos a segmentos populacionais e a determinados territórios.

Finalmente, é necessário:

“considerar que as necessidades próprias das mulheres

não podem ser transformadas ou isoladas em um setor de

política, assim como atreladas a um único tipo de

percepção de mulher. Incorporar a todo o processo de

planejamento ou formulação de política as questões de

gênero – incluindo-se, portanto, a diversidade de

situações enfrentadas pelas mulheres – é uma condição

para ampliar o grau de eficácia” (MARTINS COSTA:

1995).

Em suma, ações afirmativas na área de gênero não significam simplesmente

atender as mulheres, mas alterar as relações de desigualdade entre homens e

mulheres e, portanto, transformar as relações sociais com o objetivo de

alcançar a eqüidade dessas relações. Deve-se levar em conta que homens e

mulheres são socializados de forma distinta e que suas responsabilidades e

tarefas, tanto na família quanto na sociedade, são construídas de forma

diferente e, por isso, necessitam de ações diferenciadas do Estado. Dessa

forma o Estado deixará de assistir e proteger a mulher (“assistencialismo”) e

passará a vê-la como um sujeito político, agente de seu próprio destino e parte

necessária do desenvolvimento econômico do município/Estado.

2.6. Políticas Públicas na esfera subnacional direcionada às

mulheres

Esse tópico apenas descreverá duas políticas públicas direcionadas às

mulheres (o que não significa necessariamente que a perspectiva de gênero
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esteja presente) com a finalidade de ilustrar a discussão teórica anterior: o

Estado como agente redutor das desigualdades de gênero.

Para tanto, utilizou-se a Dissertação de Mestrado de Luís Mário Fujiwara

(fev/2002) em que ele selecionou (conforme explicação a seguir) 27 programas

direcionados às mulheres do Banco de Dados do Programa Gestão Pública e

Cidadania89.

Fujiwara (2002) selecionou dentre todos os programas, projetos ou atividades

estatais presentes no banco de dados do Programa Gestão Pública e

Cidadania, aqueles direcionados às mulheres para verificar se eles

promoveram ou não uma mudança cultural que favorecesse a erradicação das

desigualdades de gênero. Foram selecionadas 27 experiências semifinalistas

que possuíam foco em gênero, isto é, 4.7% do total de experiências presentes

no Banco de Dados do Programa Gestão Pública e Cidadania.

Como o objetivo não é reproduzir a análise dos 27 casos feita pelo autor em

seu trabalho, serão citados resumidamente dois programas que executam

ações na área de geração de emprego de renda e sua avaliação. São eles:

Projeto Confecção de Acolchoados de Frederico Westphalen (RS) e o Projeto

de Cultivo e Beneficiamento de Plantas Medicinais e Condimentares (PR).

Segundo o autor, o projeto gaúcho é o mais assistencial de todos, tratando da

junção de mulheres e adolescentes em situação de risco social para a

realização de trabalho associativo. Esse projeto é um caso onde as ações

promovidas são executadas por uma ONG. A Associação das Vilas auxilia

mulheres em situação de risco social, em sua maioria negras, na confecção e

comercialização de acolchoados. Já o projeto de Cultivo e Beneficiamento de

Plantas Medicinais e Condimentares, de Londrina (PR), trabalha com a

                                                
8 Os objetivos do Programa Gestão Pública e Cidadania são identificar e disseminar iniciativas bem
sucedidas de gestão pública e cidadania implementadas por governos subnacionais brasileiros; descobrir
as inovações e os inovadores em estados, municípios e organizações próprias dos povos indígenas;
aumentar o estoque de conhecimento sobre experiências alternativas de gestão pública e premiar as
melhores iniciativas identificadas (PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA: 2002).
9 O capítulo do Movimento das Mulheres Empreendedoras descreverá mais detalhadamente o Programa
Gestão Pública e Cidadania.
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geração de emprego e renda de forma inovadora. Estimula a preservação de

saberes tradicionais por meio de levantamento e sistematização de

informações referentes a plantas medicinais e condimentares. Além disso, esse

projeto estimula uma maior segurança alimentar ao promover a disseminação

de práticas de alimentação alternativa.

Fujiwara destaca, como um ponto positivo, a formação de redes de

solidariedade e de grandes alianças sociais para a execução dos programas

devido ao grande número de parcerias instituídas. Isso ocorre, porque muitas

vezes, alguns dos problemas que originaram as ações desenvolvidas

extrapolam o poder de ação de uma única entidade.  Ele também aponta, no

caso dos programas de capacitação profissional, o fato de as mulheres

beneficiárias passarem a ter renda e ocupação, mesmo que desenvolvendo

atividades tidas como domésticas.

Por outro lado, ambos os projetos dão ênfase a atividades que se traduzem na

profissionalização de atividades domésticas (corte e costura, cozinha). O que

se configura é a presença do estereótipo sexual da mulher como “rainha do

lar”, sendo que ela fica restrita à esfera privada e doméstica. É de sua inteira

responsabilidade os cuidados com saúde e alimentação do núcleo familiar. Na

raiz de tal responsabilização está o problema da tripla jornada feminina:

conjugar o trabalho produtivo (atividades profissionais remuneradas), o

reprodutivo (atividades domésticas não remuneradas e reprodução biológica) e

o de gestão (atividades comunitárias).

No caso gaúcho não foi verificada nenhuma promoção de mudança cultural,

enquanto, no Paraná, houve a valorização  das mulheres que dominavam a

técnica de manipulação de plantas medicinais.

Fujiwara acaba por negar sua hipótese de que os programas com foco em

gênero não auxiliam na promoção da erradicação das desigualdades de

gênero. Após a sua análise, ele concluiu que os programas e projetos com foco

em gênero auxiliam, efetivamente, na redução das desigualdades de gênero.

Isso ocorre quando esses programas estimulam mudanças culturais que
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auxiliam na desconstrução dos estereótipos sexuais e quando o empowerment

é promovido por meio de um maior estímulo à cidadania ativa (as mulheres

como agentes de seu próprio destino).

2.7. Conclusão

Com a democratização, a partir dos anos 80, o movimento de mulheres

deslanchou e passou a demandar políticas públicas voltadas para os seus

interesses. O Estado, como conseqüência, passou a adotar em sua agenda

programas que atendessem essas demandas.

A incorporação da questão de gênero é ainda um processo incipiente visto que

não houve mudanças culturais significativas que alterassem o quadro de

desigualdade de gênero que se apresenta.

Apesar do governo brasileiro ter assumido o compromisso de eliminar as

desigualdades de gênero com a assinatura da Declaração de Beijing e da

Plataforma de Ação Mundial (1995), nota-se que essas desigualdades ainda

permanecem. É necessário implementar políticas que eliminem os papéis

construídos socialmente do que é ser homem e mulher. Políticas de gênero

que atendam tanto a necessidades básicas quanto às estratégicas podem ser

grandes aliadas nessa empreitada. Como exemplo, podemos citar a ampliação

do número de creches, a extensão dos períodos escolares, criação de

lavanderias públicas, educação informal incidindo sobre

valores/comportamentos/relações, entre outras. Isso faria com que as

responsabilidades domésticas fossem atenuadas, possibilitando um maior

tempo livre para a mulher se capacitar, se assim o desejar.

Enfim, o Estado deve perceber a mulher em sua condição de agente livre de

seu próprio destino e não como paciente, consumidor somente de políticas
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assistencialistas. A partir desse momento, as mulheres terão condições

garantidas de manter sua independência econômica e emancipação social.
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3. Pobreza e Pauperização das Mulheres

3.1. Introdução

O objetivo desse capítulo é descrever brevemente algumas das abordagens

sobre a pobreza. Posteriormente, será dada atenção especial para as

abordagens desenvolvidas por Amartya Sen e Deepa Narayan. Isso porque

esses dois autores descrevem o fenômeno da pobreza como algo que

ultrapassa a renda, descrevendo-a como um fenômeno multidimensional . A

pobreza englobaria, nesse contexto, a falta do que é necessário para o bem-

estar material, a falta de identidade social, a falta de voz e poder (possibilitando

a exploração), a falta de bem-estar físico (saúde), a falta de bem-estar social

(pertencimento a uma comunidade), etc. A abordagem dada por esses dois

autores é destacada porque no capítulo posterior - a descrição do estudo de

caso do Movimento das Mulheres Empreendedoras - o conceito elaborado por

eles é utilizado pelos gestores públicos do Movimento.

Após a descrição dessas correntes sobre o fenômeno da pobreza, será

descrito um fenômeno mais recente: a pauperização das mulheres. Por ser um

fenômeno recente, serão fornecidos dados e informações de diversas fontes,



                                                                                                                                 41

não objetivando o esgotamento do assunto. Esse tópico será dividido em cinco

itens. O primeiro será introdutório e discorrerá sobre a origem do tema na

academia e descreverá suas principais características em termos gerais. Os

itens seguintes abordarão: a divisão sexual do trabalho; alguns fatores

determinantes da pauperização das mulheres e tipos dessa pauperização; os

grupos afetados pela pobreza de gênero; a pauperização das mulheres no

Brasil e a condição feminina do Brasil em números.

É importante esclarecer que, embora a pobreza seja considerada um fenômeno

multifacetado envolvendo aspectos distintos tais como renda, raça e gênero,

esta dissertação se concentrará apenas neste último aspecto.

Em suma, esse capítulo é composto por sete partes: essa introdução; a

descrição de algumas correntes sobre pobreza; a definição de pobreza

segundo Sen; a definição de pobreza segundo Narayan; a descrição do

fenômeno da pauperização das mulheres; a visão divergente sobre a relação

entre gênero e pobreza de Lavinas e a conclusão.

3.2. Abordagens

Primeiramente, serão descritas as abordagens do fenômeno da pobreza e as

concepções de pobreza desenvolvidas ao longo do século XX. Serão descritas

as categorias nas quais se enquadram os conceitos de pobreza: pobreza como

juízo de valor, pobreza relativa e pobreza absoluta. Posteriormente, serão

descritas as três concepções principais sobre a pobreza desenvolvidas ao

longo do século XX: a da sobrevivência, a das necessidades básicas e a da

privação relativa.

A conceituação de pobreza é categorizada como “juízo de valor” quando se

trata de uma visão subjetiva, abstrata, do indivíduo, acerca do que deveria ser

um grau suficiente de satisfação de necessidades, ou do que deveria ser um
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nível de privação normalmente suportável. O indivíduo expressa sentimentos e

receitas, de caráter basicamente normativo, do que deveriam ser os padrões

contemporâneos da sociedade quanto à pobreza. Não leva em conta uma

situação social concreta, objetivamente identificável, caracterizada pela falta de

recursos. Desse modo, tal enfoque é bastante frágil, mesmo considerando que

uma conceituação objetiva da pobreza não se furta à presença de algum juízo

de valor.

A percepção da pobreza como conceito relativo é uma abordagem de cunho

macroeconômico, assim como o conceito de pobreza absoluta. A pobreza

relativa tem relação direta com a desigualdade na distribuição de renda. É

explicitada segundo o padrão de vida vigente na sociedade que define como

pobres as pessoas situadas na camada inferior da distribuição de renda,

quando comparadas àquelas melhor posicionadas. O conceito de pobreza

relativa é descrito como aquela situação em que o indivíduo, quando

comparado a outros, tem menos de algum atributo desejado, seja renda, sejam

condições favoráveis de emprego ou poder. Uma linha de pobreza relativa

pode ser definida, por exemplo, calculando a renda per capita de parte da

população. Essa conceituação, por outro lado, torna-se incompleta ao não

deixar margem para uma noção de destituição absoluta, requisito básico para a

conceituação de pobreza.

O enfoque absoluto na conceituação da pobreza é observado quando da

fixação de padrões para o nível mínimo ou suficiente de necessidades,

conhecido como linha ou limite da pobreza, determinando a percentagem da

população que se encontra abaixo desse nível. Esse padrão de vida mínimo,

apresentado sob diferentes aspectos, sejam nutricionais, de moradia ou de

vestuário, é normalmente avaliado segundo preços relevantes, calculando a

renda necessária para custeá-los. Para o estabelecimento dos limites de

pobreza utilizam-se diferentes enfoques, quer sejam o biológico, o das

necessidades básicas ou o do salário mínimo. O enfoque biológico define a

linha de pobreza a partir dos requisitos nutricionais mínimos da dieta alimentar,

definindo o valor aproximado para a renda a ser gasta para o atendimento

desses requisitos. Por necessidades básicas entendem-se necessidades como
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alimentação, moradia, vestuário e serviços essenciais: água potável,

saneamento, transporte público, serviços médicos e escolas. Já o enfoque do

salário mínimo lida com a idéia de que exista um salário mínimo oficial que

deve ser uma boa aproximação do montante em dinheiro necessário para o

nível de vida mínimo.

A partir das diferentes abordagens sobre o conceito de pobreza acima

descritas, três concepções foram desenvolvidas no decorrer do século XX:

sobrevivência, necessidades básicas e privação relativa.

O enfoque de sobrevivência, o mais restritivo, predominou nos séculos XIX e

XX, até a década de 50. Teve origem no trabalho de nutricionistas inglesas

apontando que a renda dos mais pobres não era suficiente para a manutenção

do rendimento físico do indivíduo. Essa concepção foi adotada na Inglaterra e

exerceu grande influência em toda a Europa, sendo usada mais tarde pelo

Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD). Com a

utilização de medidas estatísticas, formulou-se o primeiro modelo de proteção

social para o Estado de bem-estar, fundamentando políticas nacionais de

assistência e alguns programas. A maior crítica que esse enfoque sofreu foi

que, com ele, justificavam-se baixos índices de assistência: bastava manter os

indivíduos no nível de sobrevivência.

Num segundo momento, a partir de 1970, a pobreza tinha a conotação de

necessidades básicas, colocando novas exigências, como serviços de água

potável, saneamento básico, saúde, educação e cultura.  Configurou-se o

enfoque das necessidades básicas, apontando certas exigências de consumo

básico de uma família. Essa concepção passou a ser adotada pelos órgãos

internacionais, sobretudo por aqueles que integram a Organização das Nações

Unidas (ONU), representando uma ampliação da concepção de sobrevivência

física pura e simples.

A partir de 1980, a pobreza passou a ser entendida como privação relativa,

dando ao conceito um enfoque mais abrangente e rigoroso, buscando uma

formulação científica e comparações entre estudos internacionais, enfatizando
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o aspecto social.  Dessa forma, sair da linha de pobreza significava obter: um

regime alimentar adequado, um certo nível de conforto, o desenvolvimento de

papéis e de comportamentos socialmente adequados. Ao mesmo tempo,

porém, contrapondo-se a este conceito, floresceu a tese, muito apreciada pelas

instituições multilaterais de crédito sediadas na capital norte-americana, de

que, com o bom funcionamento dos mercados, as economias se tornariam

prósperas, e a riqueza gerada acabaria por beneficiar os pobres. Essa tese

ficou conhecida como “Consenso de Washington”.

O enfoque da privação relativa evoluiu tendo como um de seus principais

formuladores o indiano Amartya Sen, ganhador do prêmio Nobel de Economia

(1999). Seu conceito introduz variáveis mais amplas, chamando a atenção para

o fato de que as pessoas podem sofrer privações em diversas esferas da vida.

Ser pobre não implica somente privação material. As privações sofridas

determinarão o posicionamento dos cidadãos nas outras esferas.

Essa abordagem, apesar de ser mais sofisticada e abrangente, apresenta mais

dificuldades de utilização, dada a necessidade de definir a extensão e a

severidade da não participação das pessoas que sofrem privação de recursos.

A seguir, serão abordados o conceito de pobreza desenvolvido por Amartya

Sen e a extensão desse conceito feita por Deepa Narayan.

3.3. A pobreza segundo Sen

Segundo Amartya Sen (1999), a pobreza pode ser definida como uma privação

das capacidades básicas de um indivíduo e não apenas como uma renda

inferior a um patamar pré-estabelecido.

Por “capacidade” entendem-se as combinações alternativas de funcionamentos

de possível realização. Portanto, a capacidade é um tipo de liberdade: a
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liberdade substantiva de realizar combinações alternativas de funcionamentos

ou a liberdade para ter estilos de vida diversos. Por exemplo, uma pessoa

abastada que faz jejum por sua livre e espontânea vontade pode ter a mesma

realização de funcionamento que uma pessoa pobre forçada a passar fome

extrema. Porém a primeira pessoa possui um "conjunto capacitário” diferente

do da segunda. “A primeira pode escolher comer bem e ser bem nutrida de um

modo impossível para a segunda” (SEN, 1999).

Segundo Sen, os funcionamentos são definidos como o que uma pessoa pode

considerar valioso fazer ou ter. Os funcionamentos podem variar dos

elementares, como ser adequadamente nutrido e livre de doenças evitáveis, a

atividades ou estados pessoais muito complexos, como poder participar da vida

da comunidade e ter respeito próprio.

Assim sendo, Sen afirma que a privação de capacidades elementares pode

refletir-se em morte prematura, subnutrição considerável (especialmente de

crianças), morbidez persistente, analfabetismo e outras deficiências. Essa

definição não despreza o fato de a pobreza também ser caracterizada como

uma renda inferior a um patamar pré-estabelecido, pois uma renda baixa pode

ser a razão primeira da privação de capacidades de uma pessoa.

A relação entre renda e capacidade é bastante afetada pela idade da pessoa

(necessidades específicas dos idosos e dos mais jovens), pelos papéis sexuais

e sociais (por exemplo, maternidade e também as obrigações familiares

determinadas culturalmente), pela localização (por exemplo, propensão a

inundações ou secas, ou insegurança e violência em alguns bairros pobres e

muito populosos), pelas condições epidemiológicas (por exemplo, doenças

endêmicas em uma região) e por outras variações sobre as quais uma pessoa

pode não ter controle ou ter um controle apenas limitado.

O potencial do indivíduo para auferir renda é reduzido por fatores como a

idade, incapacidade ou doença. Além disso, é difícil para uma pessoa mais

velha, ou incapacitada ou gravemente doente converter renda em capacidade,

dado que essa pessoa pode necessitar de mais renda (para assistência,
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próteses, tratamentos) para obter os mesmos funcionamentos. Isso implica que

a pobreza real (privação de capacidades) pode ser mais intensa do que possa

parecer no espaço da renda.

Outro fator apontado por Sen como um elemento importante é a distribuição de

renda dentro da família que pode acarretar complicações adicionais na

abordagem da pobreza baseada na renda. Se a renda familiar é usada

desproporcionalmente no interesse de alguns membros da família em

detrimento de outros (por exemplo, se existe uma preferência generalizada

pelos meninos na alocação dos recursos da família), o grau de privação dos

membros negligenciados (no exemplo em questão, as meninas) pode não ser

evidenciado pela renda familiar. A privação das meninas é mais facilmente

constatada quando se verifica a privação de capacidades (mortalidade,

morbidez, subnutrição, negligência médica, mais elevadas) em oposição ao

uso da análise baseada na renda.

Essa nova perspectiva (capacidades) faz com que o entendimento da natureza

e das causas da pobreza e privação seja melhorado, desviando a atenção

principal dos meios (renda) para os fins que as pessoas têm razão para buscar

e para as liberdades de poder alcançar esses fins.

Não se pode deixar de reconhecer que ambas as perspectivas, a noção de

pobreza como inadequação de capacidade e a noção de pobreza como baixo

nível de renda, estão vinculadas, uma vez que a renda é um meio fundamental

na obtenção de capacidade. E, quanto mais capacidades, maior o potencial

produtivo de uma pessoa e, conseqüentemente, maior a chance de se obter

uma renda mais elevada. Note que uma renda mais elevada não significa

necessariamente capacidades maiores.

Segundo o autor, essa relação, portanto, é importante na eliminação da

pobreza de renda. Com uma educação básica e serviços de saúde melhores

há um aumento no potencial do indivíduo de auferir renda e de, assim, livrar-se

da pobreza medida pela renda. Quanto mais inclusivo for o alcance da

educação básica e dos serviços de saúde, maior será a probabilidade de que
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mesmo os potencialmente pobres tenham uma chance maior de superar a

penúria.

Sen (1999) reitera que é importante ter em mente que a redução da pobreza de

renda não pode ser o único objetivo de políticas de combate à pobreza. É

perigoso ver a pobreza segundo a perspectiva limitada da privação de renda e

a partir daí justificar investimentos em educação, serviços de saúde, etc., com

o argumento de que são bons meios para a redução da pobreza. Para ele, isso

seria confundir os fins com os meios. A pobreza deve ser entendida como a

privação da vida que as pessoas realmente podem levar e das liberdades que

elas realmente têm. A expansão das capacidades humanas enquadra-se

justamente nesse ponto. Não se pode esquecer que o aumento das

capacidades humanas tende a caminhar junto com a expansão das

produtividades e do poder de auferir renda. Um aumento de capacidades ajuda

direta e indiretamente a enriquecer a vida humana e a tornar as privações

humanas mais raras e menos crônicas. As relações instrumentais, por mais

importantes que sejam, não podem substituir a necessidade de uma

compreensão básica da natureza e das características da pobreza.

3.4. A pobreza segundo Narayan

Deepa Narayan (2000) procura expandir o conceito de pobreza apresentado

por Sen, a partir das conclusões obtidas em estudos desenvolvidos, desde

1993, pelo Banco Mundial. Este passou a realizar Avaliações Participativas

sobre a Pobreza (APP’s) como forma de incorporar às suas análises uma

dimensão humana e social, entrevistando populações desprovidas, em vários

países do mundo, sobre suas opiniões acerca do que é ser pobre. Ninguém

melhor do que os próprios pobres para falar sobre sua situação. Sua

disposição para melhorar de condição depende da forma como encaram as

oportunidades, os riscos e as limitações que se lhes apresentam uma vez que

somente eles podem mudar sua situação. Grande parte do que a sociedade faz
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para ajudá-los terá validade na medida de sua aceitação. O investimento em

uma escola, hospital ou conjunto habitacional será inútil se não houver

concordância dos beneficiários. Portanto, as estratégias de redução de pobreza

só serão eficazes e sustentáveis se corresponderem a um conhecimento

sistemático das percepções dos pobres. Nesse sentido, o conceito de pobreza

desenvolvido por Narayan é uma extensão  do conceito de Sen dado que ela

amplia seu escopo como um fenômeno que ultrapassa a renda.

As principais conclusões dessas pesquisas, são discriminadas abaixo:

• Muitos fatores convergem para tornar a pobreza um fenômeno

multidimensional inter-relacionado. Isso significa que a pobreza e suas

causas variam segundo a idade, gênero, cultura e outros contextos sociais

e econômicos.

• A pobreza é definida, geralmente, como a falta do que é necessário para o

bem-estar material – especialmente alimentos, moradia, terra e outros

ativos. Em outras palavras, a pobreza é a falta de recursos múltiplos que

leva à fome e à privação física.

• Há o aspecto psicológico da pobreza. Os pobres têm consciência de sua

falta de voz, poder e independência que os sujeita à exploração. A pobreza

os deixa mais vulneráveis à humilhação e ao tratamento desumano pelos

agentes públicos e privados a quem, freqüentemente, solicitam ajuda. Os

pobres também falam sobre a dor causada pela inevitável ruptura com as

normas sociais e sua incapacidade de manter sua identidade cultural por

meio da participação em tradições, festivais e rituais. A incapacidade de

participar na vida comunitária leva a uma ruptura das relações sociais.

• A ausência de infra-estrutura básica (rodovias nas áreas rurais, transporte e

água) emerge como uma preocupação importante. Também a falta de

energia elétrica é valorizada em áreas onde o frio é severo.

• A doença também é temida por lançar as famílias à pobreza. Ela pressupõe

falta de cuidados com a saúde, custos elevados com tratamentos médicos e

a perda da vida pela doença. Apesar de a alfabetização ser vista como
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importante, a escolaridade recebeu opiniões diversas, ora extremamente

valorizada, ora irrelevante para a condução da vida dos pobres.

• Os pobres valorizam mais os ativos do que a renda e associam sua falta de

ativos físicos, humanos, sociais e ambientais à sua vulnerabilidade e

exposição ao risco.

Assim, uma definição resumida do conceito de pobreza dada pelos pobres é

dada a seguir:

“Pobreza é fome, é falta de abrigo. Pobreza é estar doente e não poder ir ao

médico. Pobreza é não poder ir à escola e não saber ler. Pobreza é não ter

emprego, é temer o futuro, é viver um dia de cada vez. Pobreza é perder o seu

filho para uma doença trazida pela água não tratada. Pobreza é falta de poder,

falta de representação e liberdade”.

Em suma, procurou-se descrever as principais abordagens do conceito de

pobreza e as diferentes concepções desenvolvidas no século passado –

sobrevivência, necessidades básicas e privação relativa. Em seguida, foram

expostas duas visões complementares sobre a pobreza como privação relativa:

a de Amartya Sen e a de Deepa Narayan.  Tais autores destacam o fenômeno

da pobreza como um fenômeno multidimensional que ultrapassa a renda.

Assim, o objetivo dessa exposição foi introduzir o leitor nesse assunto tão vasto

e complexo. Novamente, o objetivo não foi esgotar o tema, apenas apresentar

algumas definições para melhor compreensão do que é a pobreza.

3.5. Pauperização das mulheres

Segundo Bruschini, Ardaillon e Unbehaum (1998) a “pauperização das

mulheres” é o processo resultante de múltiplas causas tanto políticas e

econômicas (globalização da economia, desemprego estrutural, etc) como

culturais (liberalização dos costumes, ideologia do individualismo, etc). Além



                                                                                                                                 50

disso, essas autoras mencionam que “... embora consagrada, a expressão

‘feminização da pobreza’ ao relacionar algo negativo à feminização, perpetua o

preconceito” (BRUSCHINI, ARDAILLON e UNBEHAUM: 1998).

O processo de pauperização das mulheres, o aumento da proporção de

mulheres pobres, tem sido um fenômeno que vem chamando a atenção nos

últimos anos. Esse fenômeno ocorreu apesar do surgimento do feminismo e do

aumento, sem precedentes, da participação da mulher na força de trabalho.

Além disso, constitui-se em um grande desafio para a agenda pública que

incorpora a dimensão de gênero em suas políticas.

Segundo Valenzuela (1998), o termo pauperização das mulheres (a autora

utiliza “feminização da pobreza”) tem dois significados. Em um sentido estrito

se refere ao aumento da proporção das mulheres que mantêm a si mesmas e a

suas famílias nos grupos de maior pobreza. Existem autores (Shafner e

Kremen: 1990) que propõem uma definição mais ampla, incorporando às que

seriam pobres aquelas que tivessem de se manter por conta própria. Neste

caso, a pobreza seria considerada uma ameaça para a maioria das mulheres.

A origem do termo “feminização da pobreza” remonta a um estudo pioneiro que

foi publicado em 1978 por Buvinic e Von Elm, “Women-Headed Households:

the Ignored Factor in Development Planning”. Esses autores puseram em

evidência o crescente número de domicílios com chefia feminina no mundo e

alertavam sua relação com as tendências do comportamento da pobreza. “As

pesquisas demonstraram uma realidade antes ignorada e foram cruciais para

tornar visível as mulheres chefes de família e legitimar a necessidade de

respostas sociais. O reconhecimento das dimensões e características do

fenômeno foi um passo indispensável para sua constituição como um

fenômeno social e sua tradução em uma linguagem política, permitindo, assim,

converter uma demanda social em um programa de ação pública” (GUZMÁN e

SALAZAR: 1992; GUZMÁN e HOLA: 1996).

Buvinic (1991) também afirma que “as famílias que possuem chefes mulheres

são associadas com a transmissão intergeracional da pobreza e com sua
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feminização”. Isso é atribuído a uma série de fatores: a) há renda somente de

um membro adulto; b) as mulheres tendem a receber menores salários do que

os homens; c) as responsabilidades domésticas e tarefas associadas à criação

dos filhos fazem com que as mulheres tenham menos tempo para o trabalho

remunerado fora de casa.

Já Scott (1984: 3) salienta que a pauperização das mulheres “é um termo

usado para descrever o fato de que uma crescente proporção de famílias

abaixo da linha oficial de pobreza são chefiadas por mulheres sós”.

É interessante notar que esse fenômeno também se fez presente nos Estados

Unidos, não sendo “privilégio” apenas de países em desenvolvimento. De

acordo com Rodgers Jr. (1986: 16), cerca de 27% dos pobres, em 1982, viviam

em famílias chefiadas por mulheres, enquanto em 1984, tal proporção subiu

para 49%. Em suas palavras: ”A análise revela que a proporção crescente de

mulheres e crianças entre os pobres não se relaciona com o aumento em si de

mulheres e crianças entre os pobres, ou com o declínio da representação entre

estes nas famílias constituídas por pai e mãe. Ao contrário, tal achado se

relaciona diretamente com o aumento de famílias chefiadas por mulheres”.

(RODGERS: 1986)

O novo contexto político abriu espaço para a incorporação da questão de

gênero como um princípio orientador das políticas públicas. Forneceu

condições também para que os gestores  públicos elaborassem uma proposta

que superasse a abordagem tradicional  frente à pobreza, do tipo

assistencialista, focalizando a família como um grupo homogêneo e tornando a

situação de desigualdade em que se encontrava a mulher, invisível. A

constatação de que antigas políticas de combate à pobreza (neutras sob uma

perspectiva de gênero) perpetuavam a discriminação e causavam impactos em

seus resultados, permitiu a busca de respostas inovadoras que combinaram a

luta contra a pobreza e a discriminação de gênero.

Apesar da pobreza das mulheres não ser um fenômeno novo, a preocupação

social com as implicações das desigualdades entre homens e mulheres o é.
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Essa mudança na percepção dos atores a respeito dos conteúdos da agenda

pública permitiu incluir a dimensão de gênero nas políticas públicas. Isto é,

considerar que homens e mulheres possuem diferentes papéis e tarefas, as

relações entre ambos os gêneros, suas diferentes necessidades, o acesso

diferenciado a recursos e o seu controle sobre esses recursos em um contexto

histórico e sócio-cultural particular.

Qualquer mudança importante nas práticas e políticas nacionais, regionais ou

internacionais possui conseqüências diferenciadas por gênero para homens e

mulheres. O reconhecimento de que as desigualdades de gênero resultam do

acesso desigual a recursos para a sobrevivência, oportunidades e controle

sobre sua própria vida é um pré-requisito para a implementação de qualquer

política pública. Portanto, os implementadores de uma dada agenda pública

precisam ter em mente que uma reestruturação econômica afeta homens e

mulheres diferentemente.

Alguns autores reconhecem (JELIN, KABEER, SALLES, TUIRÁN: 1995) que a

privação feminina não pode ser compreendida sob o mesmo enfoque da

pobreza em geral. É claro que homens e mulheres compartilham da condição

de pobreza, mas essa é experimentada de maneira diferente pelos homens e

pelas mulheres, porém, com maior intensidade pelas mulheres. Com base no

gênero, as identidades são construídas, papéis específicos são

desempenhados, os âmbitos de ação dos indivíduos são definidos dentro do

tecido institucional e se deriva o acesso desigual ao poder e recursos.

Às vezes, as necessidades das mulheres estão subentendidas (e esquecidas)

sob as necessidades da família e da coletividade pelos gestores públicos.

Outras vezes, quando são consideradas separadamente, o Estado as vê como

mães, esposas e zelosas pela família. Essas mulheres, assim como os

homens, valorizam intervenções que aumentem seu acesso a novas

oportunidades econômicas, aumentem sua auto-estima, o controle sobre o seu

trabalho ou o seu senso de gerência sobre suas próprias vidas. Porém, isso

não aparece em programas de redução de pobreza.
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Existe uma infinidade de enfoques que a agenda pública utiliza em relação à

questão da pobreza e de gênero. São eles:

a) Enfoque assistencialista – inclui programas específicos para as

mulheres pobres tidas como grupo vulnerável. Esse enfoque vê as

mulheres e suas características reprodutivas como mães, esposas e

donas de casa. Foi um enfoque que se aplicou de maneira generalizada

durante os anos 70 e 80, mas existem reminiscências em alguns

programas de hoje.

b) Enfoque da eficiência – sustenta que em nome de um maior

desenvolvimento, seria mais eficiente considerar o conjunto da

população, homens e mulheres, como pessoas disponíveis para o

mercado de trabalho.

c) Enfoque de eqüidade – nessa perspectiva, prega-se que melhorar a

situação das mulheres pobres contribuiria para a eqüidade na medida

em que há uma incidência maior de pobreza nas famílias chefiadas por

mulheres. Além disso, as mulheres recebem salários mais baixos e sua

inserção no mercado de trabalho é precária e segmentada. Tais

aspectos ocasionam uma má qualidade de vida e dificultam a eqüidade.

d) Enfoque do empoderamento e do exercício da cidadania social - este

enfoque, relativamente recente, supõe que para um melhor

desenvolvimento e eficiência dos programas dirigidos às mulheres e

outros grupos (etnias, classes, castas) requer-se comprometer, na

elaboração e na execução dos programas, os próprios beneficiários

desses programas, fortalecendo suas capacidades por meio da

organização, aumento da auto-estima, acesso a recursos materiais e

ampliação da cidadania.

Assim, deve-se promover políticas de superação de pobreza que levem em

conta todos os fatores que a produzem, desde os mais pessoais (falta de auto-

estima e autonomia, violência sobre as mulheres), passando por aqueles de

caráter social e econômico como o acesso à saúde, educação e aos serviços

técnico-financeiros. A canalização de recursos mediante os programas de alívio
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da pobreza parecem servir metas variadas: necessidades básicas, bem estar,

eqüidade e até o “empowerment” das mulheres.

Em suma, é importante que os implementadores de políticas públicas tenham

em mente que qualquer programa afeta mulheres e homens diferentemente.

No caso de programas voltados para o desenvolvimento sustentado (incluindo-

se aí o combate à pobreza), o reconhecimento do “empowerment” econômico

feminino é essencial.

3.5.1. A divisão sexual do trabalho

As desigualdades de gênero se manifestam em aspectos diversos, tais como:

a) a divisão sexual do trabalho que mantém as mulheres no âmbito doméstico

ou as joga em ocupações que reproduzem o modelo doméstico no ambiente de

trabalho; b) a escassez de oportunidades para educação e emprego para

mulheres; c) o acesso a empregos instáveis e mal pagos; d) a responsabilidade

da dupla ou até tripla jornada de trabalho; e) a presença de níveis inferiores de

saúde e bem-estar; f) a participação limitada no processo de decisão familiar e

social e g) sua limitada autonomia pessoal. Essas desigualdades ocasionam

uma série de desvantagens para as mulheres que, ao interligarem-se com

outras assimetrias sociais, étnicas e geracionais, as expõe mais e as torna

mais vulneráveis a situações de privação e pobreza. Paradoxalmente, as

carências provocadas por mais de uma década de crises (no caso da América

Latina), aumentaram a importância do papel da mulher na sociedade.  Para as

mulheres, o efeito combinado da carga da dívida e medidas de ajuste

econômico, resultaram em um aumento de seu trabalho produtivo e

reprodutivo, com profundas repercussões em seu bem-estar econômico, físico

e social.

Por ser um fator estrutural determinante da pobreza relativa das mulheres, a

divisão sexual do trabalho é de suma importância nessa análise. Segundo
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Fujiwara (2002), essa divisão é caracterizada pela atribuição de tarefas com

base em características socioculturais atribuídas a homens e mulheres,

direcionando a alocação das mulheres nesta ou naquela atividade tipicamente

feminina (enfermeiras, domésticas, professoras, etc). Nas palavras do autor: “É

por meio da divisão sexual do trabalho que se sustenta a visão equivocada de

que algumas carreiras profissionais são mais adequadas para os homens e

outras para as mulheres. Esse entendimento, por sua vez, promove a formação

de guetos profissionais: as mulheres são tradicionalmente empregadas em

posições hierarquicamente subalternas, no mercado informal ou na área de

serviços”.

A divisão sexual do trabalho por sexo, segundo Bravo (1998), está na base da

desigualdade de oportunidades quando se trata de recursos sociais e materiais

(propriedade do capital produtivo, trabalho remunerado, educação e

capacitação)  e de participação na tomada das principais decisões econômicas,

políticas e sociais que regem o funcionamento da vida dessas mulheres. A falta

de oportunidades para acessar os recursos acima determina que os ativos

materiais, sociais10 e culturais11 que essas mulheres possuem sejam

relativamente mais escassos, o que as coloca em situação de maior risco de

pobreza.

Bravo (1998) postula que a divisão sexual do trabalho não tem só efeitos

materiais concretos no tipo de trabalho que realiza cada gênero, mas tem um

efeito fundamental na construção da identidade de gênero.

Nesse contexto de divisão sexual do trabalho, as atividades domésticas são

mencionadas pela autora como indispensáveis para a reprodução da

sociedade, apesar de não remuneradas. Outra dimensão estrutural associada à

situação da mulher é seu papel único e imutável de reprodução biológica. Por

tratar-se de uma função biológica, exclusiva das mulheres, não se pode falar

estritamente de relações de gênero. Mas, pode-se entender essa função

biológica como uma função social e, por isso, sua compreensão requer

                                                
10 Vínculos como membros de uma unidade doméstica, parentes, vizinhos, companheiros de trabalho,
patrões, clientes.
11 Educação formal e conhecimento cultural que permite a um individuo desenvolver-se satisfatoriamente
em um entorno humano.
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incorporar à análise as categorias de maternidade/paternidade e de

responsabilidade social. A partir desse papel biológico das mulheres no

processo de procriação, a cultura tende a identificá-las como as únicas

responsáveis de todo o processo. Uma sugestão seria desenvolver, entre os

pais, o conceito de paternidade responsável. Assim, considerando essa

dimensão, é fundamental tratar do tema de direitos reprodutivos, do acesso ao

planejamento familiar e dos aspectos culturais que regem a relação entre os

gêneros em matéria de sexualidade e procriação em contextos sociais

distintos. Todos esses aspectos determinam uma fecundidade mais elevada do

que a desejada pelas mulheres, em especial nos setores urbanos e rurais mais

pobres.

Valenzuela (1998), reforça, novamente, que as possibilidades de êxito das

mulheres são limitadas, especialmente para aquelas que já não são mais tão

jovens, devido ao seu baixo nível educacional, à falta de experiências de

trabalho formais, a sua baixa auto-estima em termos de capacidades e

potencialidades para o mercado e às suas sérias restrições domésticas. A

esses fatores somam-se as restrições do mercado de trabalho, que deixam as

mulheres fora dos setores de maior produtividade e salários. Isso porque os

empresários não as contratam em áreas de concentração masculina. Ademais,

os empregos que são oferecidos são aqueles precários, instáveis, sem

proteção e com baixos salários. Aquelas que optam por trabalhar por conta

própria encontram sérias limitações para ter acesso a credito e apoio à gestão

microempresarial.

Valenzuela (1998) também menciona a segmentação de gênero presente no

mercado de trabalho. Essa segmentação expressa-se pelas grandes

dificuldades em conquistar empregos em áreas não tradicionais e pela

limitação das oportunidades de mobilidade (especialmente para aquelas que

desempenham o trabalho doméstico). Algumas mulheres, muitas vezes, não

trabalham naquilo em que se capacitaram por problemas de inserção no

mercado.
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Assim, o desemprego, as formas precárias de inserção no mercado, as formas

de trabalho não remunerado e a falta de oportunidade para desenvolver suas

potencialidades são formas de exclusão em relação ao mercado de trabalho

que afetam severamente as mulheres.

3.5.2. Alguns fatores determinantes da pauperização das

mulheres e tipos dessa pauperização

Bravo (1998) menciona alguns fatores que determinam a pobreza das

mulheres. Um deles é a falta de independência econômica que acaba gerando

dependência de terceiros e aumenta seu grau de vulnerabilidade no

enfrentamento das adversidades da vida.

Outro fator apontado pela autora como razão para as meninas escolherem com

maior freqüência as profissões tidas como femininas, menos valorizadas

socialmente e pior remuneradas, é o conteúdo da educação formal que acaba

por reproduzir as pautas tradicionais sobre a relação entre os gêneros. Assim,

as mulheres têm acesso a uma gama relativamente menor de trabalhos que os

homens e, normalmente, aqueles que possuem menor produtividade e

remuneração. Bravo (1998) acaba concluindo que “as menores oportunidades

das mulheres para obter rendas iguais não são justificadas nem por seu nível

de educação nem pelo número de horas trabalhadas. Trata-se de uma

discriminação salarial por questões de gênero”.

Bravo (1998) diz que uma das formas das famílias pobres enfrentarem as

adversidades é a mobilização de mão-de-obra adicional, isto é, a alocação do

trabalho das mulheres e das crianças. Isso porque a mão-de-obra é o principal

ativo dos pobres. Um indicador dessa realidade, segundo a autora, é a

proporção de famílias que saem da linha de pobreza graças ao aporte

monetário da mulher proveniente de sua participação no mercado em trabalhos

precários. Isso significa que para que essas famílias saiam da linha da
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pobreza, as mulheres potencializam sua pobreza, ou seja, aumentam sua

pobreza ao incrementar o número de horas trabalhadas em trabalhos precários

e de baixa qualidade. No caso das crianças, suas oportunidades são limitadas

pelo trabalho, perpetuando a reprodução da pobreza. No contexto de pobreza,

o capital humano das mulheres é mais afetado que o dos homens. As meninas

vão menos à escola, há um aumento do abandono escolar e o acesso às

instituições de saúde é reduzido.

Segundo Anderson (1998), existem cinco tipos de pobreza relativos à

pauperização das mulheres nas cidades: pobreza de tempo, pobreza de

trabalho, pobreza de vínculos sociais, a privação estética e a privação de

segurança.

A pobreza de tempo constitui-se no fardo da jornada dupla de trabalho:

trabalho remunerado e aquele referente às tarefas domésticas. Há um gasto

muito grande de tempo e energia na realização dessas tarefas, o que consome

parcela do tempo que poderia ser destinado ao lazer, descanso ou

capacitação.

Já a pobreza de trabalho refere-se às atividades de baixa produtividade

exercidas pelas mulheres. São atividades que exigem poucos investimentos e

capital. Por outro lado, permitem a entrada e a saída facilmente, de acordo com

as mudanças nas circunstâncias de vida das mulheres que escapam ao seu

controle (doença de um filho, um acidente, necessidade de cuidar de casa). É

bastante claro, portanto, que devido ao seu papel dentro da família, as

mulheres se vêem obrigadas a fazer uma troca da flexibilidade pela baixa

remuneração em trabalhos desse tipo.

A pobreza de vínculos sociais refere-se à acumulação de ativos sociais. São

mais importantes na vida das mulheres do que na vida dos homens pobres que

vivem nas cidades latino-americanas. Assim, os pobres que participam de

amplas e diversas redes sociais podem ter acesso a recursos que vão desde o

apoio emocional e conselhos até empréstimos de dinheiro, informações sobre
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um quarto que pode ser alugado a um preço acessível, sugestões de emprego,

favores tais como o cuidado com a casa e com os filhos, etc.

A privação estética relaciona-se com o local de moradia. A integração de seus

habitantes de um determinado local, seu reconhecimento mútuo, a sensação e

orgulho de pertencimento a um determinado lugar com saneamento, luz, água

e esgoto e pavimentação traz a cidadania. Além disso, esses fatores têm

implicações para o controle do crime e a presença de atividades como o

comércio e o consumo de drogas. As mulheres pobres, portanto, organizam-se

para eliminar esses estragos em seus bairros porque representam uma

ameaça direta a seu bem estar econômico e psicológico.

Finalmente, a privação de segurança relaciona-se a roubos e crimes, além de

doenças na família. Os roubos e crimes ocorrem onde existe pouca vigilância e

onde os governos não exercem seu Estado de direito, deixando o caminho livre

para o crime organizado. Com relação às doenças, os baixos níveis de saúde e

nutrição deixam os pobres mais expostos a enfermidades graves. O pouco

acesso a serviços preventivos também faz com que as doenças apareçam

repentinamente. As mulheres estão mais expostas aos roubos porque,

normalmente, seus filhos estão sob sua proteção e porque não possuem forca

física para evitá-los. No caso das doenças, elas são mais vulneráveis e no caso

de não serem atingidas, devem assistir os doentes. São as mulheres que

carregam o fardo da desintegração social com muito pouca influência nas

decisões políticas que causam esses transtornos (crime endêmico, o aumento

da violência e das drogas, migrações forçadas, fome recorrente, guerras civis,

a crescente população dos meninos de rua, o aumento do fundamentalismo

religioso, erupções brutais de conflitos étnicos). São elas que suportam a

violência do conflito, da brutalidade e da privação. Portanto, dados os fatores

acima, a insegurança atinge mais fortemente as mulheres pobres do que os

homens.
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3.5.3. Grupos afetados pela pobreza de gênero

Cabe aqui destacar quatro grupos de mulheres que são os mais afetados pela

pobreza de gênero que se soma à pobreza absoluta: as filhas e mulheres mais

jovens, as idosas, as mulheres pertencentes à zona rural e as mulheres chefes

de família.

O primeiro grupo, das filhas e mulheres mais jovens, são importantes porque

exercem um papel fundamental na reprodução da pobreza. Esse grupo está

sujeito a:

• menor alimentação relativa; menor atenção à saúde (falta de

imunização);

• maior risco de gravidez, com todas as suas implicações;

• maior vulnerabilidade à violência sexual, pedofilia, comércio sexual,

turismo sexual, prostituição forçada; maior risco de contrair AIDS e DST;

• saída precoce da escola para atender necessidades do trabalho

doméstico e cuidar de irmãos menores;

• abandono escolar; menor capacitação para empregar-se em uma

atividade de maior qualidade;

• incorporação prematura no mercado de trabalho em atividades bastante

precárias e muitas vezes perigosas; exploração das filhas em atividades

domésticas e

• promiscuidade e confinamento em sua moradia.

No caso do grupo das idosas, infelizmente, uma vida mais longa não significa

uma vantagem dado que essa sobrevida se dá em condições desfavoráveis. A

pobreza dessas mulheres ocorre em função de seu menor acesso relativo à

seguridade social. Quanto à aposentadoria, muitas vezes não cumprem com os

requisitos exigidos pelos sistemas previdenciários porque durante sua vida não

deram continuidade ao trabalho remunerado. Por outro lado, as pensões

auferidas como viúva são muito inferiores às aposentadorias auferidas pelos

seus companheiros. Além disso, a cobertura dos serviços de saúde é baixa
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para elas, o que deixa essas mulheres de idade mais avançada com um alto

grau de deterioração física e psicológica, conseqüência de uma vida

sobrecarregada de trabalho e estresse.

O grupo das mulheres pertencentes à zona rural executa um trabalho invisível.

As camponesas, por exemplo, somam ao trabalho doméstico e ao cuidado com

os filhos e os doentes, um conjunto de tarefas relacionadas com a agricultura

(gado, horta, etc). Suas condições de saúde, portanto, deterioram-se com

maior rapidez devido às condições de suas moradias onde realizam o trabalho

doméstico. Correm, assim, maiores riscos de contrair enfermidades crônicas.

Cozinham segundo a forma tradicional, o que as faz aspirar grande quantidade

de cinzas, provocando enfermidades bronco-pulmonares e oculares.

Finalmente, o grupo das mulheres chefes de família, assim denominado

quando não existe um cônjuge ou um outro homem adulto no domicilio, tem

capacidade limitada de gerar renda. Isso porque, dada a segmentação do

mercado, falta-lhe a capacitação necessária para se inserir em atividades com

uma produtividade maior e, conseqüentemente, auferir salários maiores. Se a

esse fato acrescentarmos filhos em idade escolar e falta de outra renda

familiar, enfrenta-se uma situação de vulnerabilidade extrema. A pobreza

dessas mulheres será expressa:

• em longas jornadas de trabalho (remunerado, mas doméstico);

• viver constantemente em tensão com a criação e o cuidado com seus

filhos que, muitas vezes, estão sozinhos em casa;

• consumir menor quantidade e qualidade de bens e serviços

fundamentais para sua sobrevivência e

• não receber qualquer apoio financeiro/não financeiro dos pais de seus

filhos.

Uma outra categoria de mulheres chefes de família associada a uma alta

vulnerabilidade e pobreza é aquela das famílias unipessoais, integradas por

mulheres idosas que não recebem aposentadoria ou pensão suficientes para

sua sobrevivência e, ainda por cima, não são proprietárias de suas casas.
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3.5.4. A Pauperização das mulheres no Brasil

No Brasil, o fenômeno da pobreza foi intensificado pelo padrão de crescimento

que se desenvolveu na região e foi agravado pela crise e pelos ajustes

econômicos das últimas décadas. As raízes profundas da pobreza são

encontradas na distribuição desigual de recursos e oportunidades, no acesso

socialmente determinado aos frutos do progresso e na incapacidade do

governo de cumprir com efetividade sua responsabilidade em compensar os

desequilíbrios sociais. A exclusão surge como resultado do quadro acima e da

“concentração de riqueza, da fragmentação dos problemas humanos, da

estigmatização dos males sociais como males inerentes ao indivíduo,

incapacitando-os, dessa forma, para a conquista da cidadania” (COSTA,

ÁVILA, LIMA, SOARES E MELLEIRO: 2002, p. 12).

Entre os excluídos há um grande número de mulheres e são elas, segundo as

estatísticas, as mais atingidas pela exclusão. São numericamente as mais

excluídas do emprego formal, dos postos de decisão, dos benefícios da

proteção legal e foram historicamente colocadas à margem da esfera pública

em função de uma desigualdade social que durante muito tempo foi

considerada como parte de um patrimônio cultural da sociedade. (idem, p. 12)

Mas o perfil da mulher brasileira inserida no mercado de trabalho sofreu

grandes transformações. A presença das mulheres no mercado de trabalho

estendeu-se  durante toda a sua vida reprodutiva e também aumentou o

número de horas destinadas ao trabalho remunerado. O contingente de

mulheres chefes de família foi ampliado. Houve um crescimento da

permanência das mulheres no mercado de trabalho, na faixa etária entre 25 e

40 anos, casadas ou não, tendo ou não tendo filhos. Porém, não se pode

deixar de mencionar que, a despeito da legislação sobre a igualdade de salário,

as diferenças ainda persistem. Elas continuam subrepresentadas nos

empregos com responsabilidade de comando e que demandam qualificações

técnicas.
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Segundo a UNIFEM (1995), as mulheres que encontram empregos no setor

formal concentram-se em um ramo restrito de atividades: com baixos salários,

baixa produtividade (trabalho “invisível”) e freqüentemente com ganhos de 50-

80% em relação àqueles obtidos pelos homens. Na área do emprego

remunerado, 46% das mulheres estão ativas na força de trabalho. As

estatísticas que incluem as estimativas das atividades do setor informal

encontram a maioria das mulheres (aproximadamente 70%) como

economicamente ativas. As mulheres que sozinhas sustentam suas famílias

chegam a 30% no mundo todo e a metade delas encontra-se na zona rural.

Além disso, é o trabalho não remunerado, não o de mercado, que dinamiza as

economias e apóia a sociedade, capacitando e atendendo os trabalhadores.

Essas atividades incluem o carregamento de água e o recolhimento de lenha,

as atividades agrícolas para o consumo da família, a criação das crianças, o

cuidado com os idosos e a assistência aos doentes, o processamento dos

alimentos, o cuidado com as roupas, o comprometimento com todo o tipo de

tarefas e atividades comunitárias, a manutenção da observância dos costumes

religiosos e sociais e dos rituais que unem as famílias e as comunidades. Se as

chamadas atividades domésticas ou comunitárias fossem representadas nas

contas nacionais, as cifras da produção global aumentariam 30%, segundo

estudos da UNIFEM (1995).

Há um consenso generalizado entre as agências internacionais e grande parte

dos governos da América Latina de que a pobreza afeta de maneira

diferenciada homens e mulheres. As mulheres têm mais dificuldade de sair da

pobreza devido às suas responsabilidades familiares e ao cuidado com a prole,

à discriminação para sua entrada no mercado de trabalho, à segmentação das

ocupações e aos menores salários12. As mulheres constituem uma proporção

importante entre os pobres e apresentam maior vulnerabilidade para cair e

permanecer na pobreza. Por isso, qualquer política de combate à pobreza deve

considerar entre seus objetivos a igualdade de acesso e oportunidades entre

homens e mulheres.

                                                
12 Constata-se o uso de salário familiar: justifica-se o pagamento de maiores salários aos homens para a
manutenção de toda a família.
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Outro consenso importante entre as agências internacionais é o fato de que a

melhora da situação das mulheres pobres ter benefícios diretos sobre sua

família e, em especial, sobre a nutrição e bem estar dos filhos. Além disso, o

investimento em educação e capacitação, dirigidos especificamente à mulher,

têm custos sociais com retornos econômicos e não econômicos importantes

em termos de redução da pobreza, melhora da produtividade, redução da

fecundidade e um futuro melhor para seus filhos. Educar as mulheres significa

educar as famílias, uma vez que as mulheres passam os seus conhecimentos

para a sua prole. A alta correlação entre a educação das mulheres e a baixa

fertilidade e melhora na saúde não pode ser ignorada. Investimentos feitos para

educar as crianças e as mulheres produz benefícios em todas as áreas de

desenvolvimento social, principalmente no alívio da pobreza crônica.

(UNIFEM:1995)

É importante mencionar o fato de que a capacitação por si só pode não

significar uma melhora nos salários dessas mulheres. Tal fato ocorre porque os

empregadores do mercado de trabalho têm uma imagem errônea sobre o

potencial das mulheres ser diminuído em função de seus atributos domésticos

e da criação dos filhos. Na prática, as mulheres enfrentam um sistema de

relações trabalhistas precário, em que suas novas qualificações não são

recompensadas automaticamente com maiores salários e melhores condições

de trabalho. Nesse sentido, políticas públicas dirigidas exclusivamente à

melhora de capacitação têm seu alcance limitado. Como foi descrito acima,

fatores ligados ao mercado de trabalho e às novas relações trabalhistas

impõem restrições que não são superadas somente com a capacitação.

O baixo status da mulher é originário de uma concepção de “trabalho” que

exclui essas atividades à parte do mercado. O reconhecimento do trabalho

feminino, quantificando o trabalho doméstico e o trabalho não remunerado, não

iria somente empoderar as mulheres, mas também levaria a um aumento de

seu status. Enquanto as mulheres permanecerem estatisticamente invisíveis, o

seu trabalho, as suas vidas e suas desvantagens permanecerão invisíveis para
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os implementadores de políticas públicas. Assim, os conceitos de trabalho e

emprego devem ser redefinidos para refletir a realidade dos papéis de gênero.

Hirata (2002) afirma também que os diferenciais de salários por sexo, em parte,

podem ser relacionados com o não reconhecimento das competências e

qualificações femininas. “Parteiras, enfermeiras, professoras primárias, etc, são

consideradas como utilizando qualidades intrínsecas, inatas de disponibilidade,

de dom de si e não como dotadas de uma qualificação, negociável – como as

qualificações masculinas – no mercado de trabalho. A questão das relações de

serviço, relações transversais à esfera reprodutiva e produtiva, estão no centro

deste não reconhecimento. A centralidade do trabalho doméstico não

remunerado na representação social das mulheres certamente incide sobre o

valor do seu trabalho profissional” (HIRATA: 2002, p. 30-31).

Dentro dessa discussão de profissões unicamente femininas e destituídas de

valor, Ávila (2002), afirma: “o trabalho doméstico, base material de sustentação

das necessidades cotidianas, é, nessa forma de organização social

[capitalismo], inteiramente destituído de valor social. Essa concepção ainda é

dominante nas instâncias de poder responsáveis pela produção de políticas

públicas e de normas que regulam as relações sociais”. (ÁVILA: 2002, p.42)

“Apesar do aumento do desemprego, as mulheres vêm ocupando um número

crescente de postos no mercado de trabalho: atualmente são 40% da

População Economicamente Ativa (PEA)” (COSTA, ÁVILA, LIMA, SOARES E

MELLEIRO: 2002, p. 13). Esse fato não significou a redução das

desigualdades. Houve também um aumento da presença das mulheres mais

pobres ao mercado de trabalho. Entretanto, elas estão ocupando os empregos

de pior qualidade no setor informal e sem serviços de apoio ao cuidado infantil.

Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego das mulheres também é superior à

dos homens.

Segundo as autoras, a contribuição econômica das mulheres aumentou de

importância e cresceu a porcentagem de famílias chefiadas por mulheres. As

mulheres contribuem com 50% ou mais da renda total em ¼ das famílias



                                                                                                                                 66

urbanas nas quais ambos os membros trabalham. No Brasil, o nível de

escolaridade médio das mulheres é de nove anos, superior ao dos homens que

é de oito anos. Porém, isso não significou garantia de maiores e melhores

oportunidades de emprego em comparação com os homens. Elas ainda

necessitam, em média, quatro anos a mais de escolaridade para obter os

mesmos rendimentos que os homens e, em média, dois anos a mais para ter a

mesma oportunidade de conseguir um emprego formal. As diferenças de

remuneração entre homens e mulheres ainda são grandes no Brasil: elas

ganham em média 64% dos rendimentos masculinos e esta diferença aumenta

conforme se eleva o nível de escolaridade. Além disso, as mulheres que

trabalham no serviço doméstico encontram-se em uma situação de especial

vulnerabilidade por possuírem os níveis salariais mais baixos. Observa-se,

mesmo assim, que tem aumentado o número de mulheres que realizam esse

tipo de trabalho (o trabalho doméstico remunerado).

Um outro dado referente à remuneração feminina é fornecido pelo censo de

2000, publicado pelo IBGE. Este aponta que as mulheres pobres chefes de

família empobreceram mais. Segundo o censo, metade dos brasileiros ganha

até dois salários mínimos, mas a proporção dos que ganham até um salário

mínimo é maior entre as mulheres. Pode-se dizer que, se por um lado há um

movimento em direção à inclusão, por outro lado, as formas de precarização e

de exclusão foram mais acentuadas.

Observa-se, assim, um aumento crescente da presença das mulheres nas

ocupações precarizadas (trabalho informal, emprego de meio período) que

caracterizam-se, segundo Hirata (2002) pela instabilidade (trabalho temporário,

sazonal, intermitente), pela manutenção das antigas desigualdades salariais,

de condições de trabalho e de saúde e pela tradicional divisão do trabalho

doméstico. Além disso, há menor regulamentação das garantias de trabalho e

seguridade social, há formas de contratos sem carteira assinada, há a

presença de baixos salários e há um aumento das formas de trabalho em

domicilio e por conta própria.
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Um outro aspecto a ser considerado são as disparidades na inserção, no

tratamento, na formação profissional e na promoção entre homens e mulheres.

Segundo COSTA, ÁVILA, LIMA, SOARES E MELLEIRO (2002), pesquisas

latino-americanas mostram como as mulheres estão afastadas das

experiências mais inovadoras nos setores industriais de ponta e salientam uma

fase de “masculinização” da reestruturação produtiva em determinados setores.

Assim, parece que há novo ciclo de organização do trabalho, em que foram

criados novos mecanismos de desigualdade, de discriminação e segmentação

ocupacional.

Segundo Hirata (2002), o aumento do emprego feminino remunerado vem

acompanhado pela sua precarização e vulnerabilidade crescentes. Pode-se

dizer que as desigualdades de salários, de condições de trabalho e de saúde

não diminuíram e que a divisão do trabalho doméstico não se modificou

substancialmente a despeito de um maior envolvimento nas responsabilidades

profissionais por parte das mulheres. Esse envolvimento em atividades

profissionais implicando responsabilidade tem suscitado, como observa

Talahite (2000, p.124), na “emergência de uma elite feminina globalizada,

informada, com alto desempenho, que reivindica a paridade e a igualdade entre

os sexos e afirma representar em várias regiões do globo os ideais do

feminismo”. Essa situação tem seu avesso: “constituída em lobbies e

engajadas em estratégias de empowerment”, essa elite feminina seria,

segundo Talahite, capaz de “compromissos com os poderes políticos,

mediáticos ou financeiros”.

Hirata (2002) aponta duas tendências recentes da evolução do trabalho

feminino no Brasil:

1) “a bi-polarização da inserção profissional feminina, a bi-polarização das

funções e das categorias sócio-profissionais, onde se assiste a um

processo de crescente diversificação de postos e de funções, com o

surgimento de uma minoria significativa de mulheres pertencendo à

categoria  estatística de “executivas” e às “profissões intelectuais que

exigem diploma do ensino superior”;
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2) a expansão do setor de serviços e o impacto das novas profissões, também

bi-polarizadas, sobre as relações de gênero, de raça e de classe. A

hipótese da emergência de uma “oposição de classe” entre as mulheres,

umas com profissões prestigiosas, outras com empregos vulneráveis, as

primeiras necessitando das segundas para poder se desenvolver

profissionalmente e as conseqüências de tal hipótese que suscita polêmica

entre as pesquisadoras na área de gênero e as feministas” (HIRATA:2002,

p. 31).

3.5.5. A Condição feminina no Brasil em números

Segundo Teixeira (2002: 118), a partir dos anos 70 ocorreram algumas

mudanças demográficas que foram fundamentais para impulsionar a mulher

para outro modo de vida: a redução da natalidade, com conseqüente redução

do tamanho da família e a maior liberação do tempo das mulheres para

integrar-se ao mercado de trabalho.

Assim, observa-se, ao longo dos anos 90, como resultado dessa tendência, a

redução do tamanho das famílias, o crescimento das famílias cujas pessoas de

referência são mulheres e o crescimento do número de pessoas que se

declaram cônjuges em famílias cuja pessoa de referência pertence ao sexo

feminino. Isso foi “provocado por razões de ordem econômica como a

persistência da pobreza, além de fatores culturais associados a novos padrões

de comportamento das mulheres e a estruturas familiares mais diversificadas,

principalmente centros urbanos” (Bruschini 2000 p. 36).

Teixeira (2002) afirma que uma das principais características do mercado de

trabalho nos anos 90 foi o aumento da participação da mulher. Esse fato pode

ser explicado pela necessidade econômica, por oportunidades oferecidas pelo

mercado, em conjunturas específicas, pela queda da fecundidade permitindo

que a mulher dispusesse mais de seu tempo, pela expansão da escolaridade
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permitindo novas oportunidades de trabalho e por “transformações nos padrões

culturais e nos valores relativos ao papel social da mulher, intensificadas pelo

impacto dos movimentos feministas desde os anos 70 e pela presença cada

vez mais ativa das mulheres nos espaços públicos , que alteraram a

constituição da identidade feminina, cada vez mais voltada para o trabalho

produtivo” (BRUSCHINI: 2000, p. 145).

Porém, apesar das conquistas das últimas décadas, a inserção da mulher no

mercado de trabalho continua a ocorrer “em situações com vínculos

empregatícios mais frágeis e em condições mais desfavoráveis do que os

homens, embora a recente tendência à precarização do traballho venha

aproximando, pelo lado negativo, ambos os sexos” (DIEESE, 1999, p. 49).

Além disso, o trabalho feminino continua a sofrer a interferência de outros

fatores não referentes estritamente à qualificação e à oferta de emprego, tais

como estado conjugal, número e idade dos filhos, possibilidades financeiras de

terceirizar o cuidado dos filhos pequenos (já que a ausência de políticas

específicas não assegura a existência de creches suficientes e a ajuda paterna

ainda não pode ser considerada um valor generalizado), raça, padrões

estéticos explicitados em expressões como “boa aparência”13, que acabam por

circunscrever a inserção da mulher no mercado de trabalho ao seu próprio ciclo

de vida.

Outra característica desse trabalho é a menor remuneração do que a dos

homens mesmo em situações de melhor preparo educacional, o que pode ser

explicado não apenas por salários diferenciados para o exercício das mesmas

funções, como também pelo acesso diferenciado às funções mais elevadas na

hierarquia das carreiras e pela existência de um leque menor de “ocupações

femininas” concentradas principalmente nos setores de serviços, atividades

sociais, agricultura e comércio.

                                                
13 Embora raça e boa aparência interfiram também na inserção dos homens no mercado de trabalho, há
alguma especificidade no caso das mulheres: “Boa apresentação esconde, na verdade, a aparência que o
candidato deve ter. Não apenas a dentição frontal sem falhas, mas os trajes, o chapéu ou boné
(definitivamente proibido), não ser obeso e, muito comum, ser bonita (quando se trata de mulheres
jovens) para funções de recepcionista”( DIEESE, 2000b, P.29).
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A autora também constatou, ao longo da última década, a maior participação

feminina nas ocupações da administração pública, principalmente nas regiões

menos desenvolvidas. Também foi constatado um aumento da participação no

mercado de trabalho das mulheres mais velhas, casadas e mães, ao contrário

do que acontecia na década de 1970, embora a maternidade continue afetando

a taxa de atividade feminina. Por fim, ela verificou também uma intensa

correlação entre altas taxas de escolaridade e taxa de atividade feminina.

Outro aspecto importante mencionado por Teixeira (2002), foi o fato de ter

havido uma leve tendência de ampliação da parcela da população que vive em

famílias compostas por mães e filhos, no período de 1995 a 1999: 14% e 15%

para as duas datas, respectivamente. É importante notar que a proporção de

pessoas que vivem no arranjo familiar “mãe com filhos” é a única que cresce no

período em pauta, independentemente das características pessoais (idade e

escolaridade) de seus membros.

Teixeira (2002), menciona também o fato de ser baixo o nível de renda das

pessoas de referência em uma família, ainda que tenha aumentado cerca de

21% no período 1995-1999, atingindo mais ou menos 2.5 salários mínimos. Ela

ressalta o fato de que a mais baixa remuneração pertence às mulheres, o que

será uma constante em seu trabalho. Segundo ela: “No caso das mulheres

pessoas de referência em suas famílias, sua mediana de renda correspondia a

65% da dos homens na mesma função em 1995 e a 68% em 1999”.

Mesmo as mulheres que sustentam seus lares e vivem com seus

companheiros, não se declaram pessoas de referência e sim cônjuges.

Conforme Teixeira (2002, p. 120):

“Os indicadores para o conjunto da população parecem

mostrar que a alteração do conceito de chefe de família
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para pessoa de referência feita pela PNAD14 com o intuito

de descolar a função do papel masculino culturalmente

atribuído, pouco resultado obteve frente à diferença de

gênero que faz com que as mulheres se declarem

preferencialmente cônjuges quando vivem com seu

companheiro. Relativizando essa informação, está a

afirmação constante do IBGE 2000, p. 205, feita a partir

do indicador desagregado que aponta a tendência de

aumento do contingente de homens que se declara

cônjuge em famílias cuja chefia é feminina: ‘em 1992 este

contingente era de cerca de 330 mil pessoas,

representando, apenas 1.2%, enquanto em 1999, este

grupo alcançou mais de um milhão, o que corresponde a

3.3%’”. (TEIXEIRA: 2002, p. 120)

No quesito renda, Teixeira (2002) mostra que, na distribuição por sexo, dos

20% com maiores rendimentos, predominam os homens em larga escala (72%

em 1995 e 69% em 1999), embora sua participação tenha se reduzido no

período 1995-1999. Conseqüentemente, tendência inversa é encontrada na

participação feminina que passa de 28% em 1995 para 31% em 1999. Além

disso, o rendimento médio das mulheres foi de 86% do dos homens em 1999.

Novamente, na distribuição por sexo, dos 20% com menores rendimentos, há

predominância feminina (57% em 1995 e 58% em 1999). Portanto, houve uma

leve tendência de aumento no período.

Em suma, a autora conclui que convivem no Brasil elementos compatíveis com

economias bastante avançadas e uma persistente desigualdade social com

pelo menos quatro cortes bem claros: o de gênero, o de renda, o regional e o

de raça. Assim, tal situação de desigualdade continua a manter grande parte

da população em situação de pobreza e exclusão.

                                                
14 Pesquisa nacional por amostra de domicílios.
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Venturi e Recamán (2002) acreditam que a conquista das mulheres por sua

maior participação no mercado de trabalho brasileiro remunerado deve ser

relativizada por dois fatores: a qualidade dessa inserção e a fraca contrapartida

da participação masculina na divisão do trabalho doméstico.

Segundo os autores, sua pesquisa confirmou a predominância do caráter

precário da inserção das brasileiras na PEA. Das que estavam exercendo

trabalho remunerado (40%), quase 3/5 (57%), estavam no mercado informal,

sobretudo como autônomas irregulares (35%) ou como assalariadas sem

registro profissional (15%), enquanto menos da metade (42%) estava no

mercado formal, principalmente como assalariadas registradas (22%) e

funcionárias públicas (15%).

Outro ponto que deve ser destacado é o fato de cerca de 1/3 dos domicílios

(32%) ter uma mulher como principal responsável pelo sustento da casa, como

resultado de sua participação na PEA15. Por outro lado, em 2/3 do domicílios o

principal responsável é um homem (66%). São as principais provedoras 21%

das brasileiras; em 7% dos domicílios são suas mães e em 4% outras mulheres

residentes (em 12% dos domicílios em que há mulheres não há nenhum

homem, incluindo 3% das brasileiras que moram sozinhas).

Assim, apesar da conquista obtida pelas brasileiras com sua participação

crescente no mercado de trabalho, sua contrapartida negativa é a debilidade

masculina na divisão do trabalho doméstico. Em 96% dos domicílios em que

residem mulheres, uma mulher é a principal responsável pela execução ou

orientação dos afazeres domésticos. Três em cada quatro brasileiras acima

dos 14 anos de idade (75%) são as principais responsáveis pelo trabalho não

remunerado (em 14% dos domicílios são suas mães) e 18% são auxiliares,

atingindo 93% de participação nos afazeres domésticos. Por outro lado, em

apenas 2% dos domicílios em que há mulheres o trabalho doméstico é

chefiado por algum homem e em apenas 19% os homens auxiliam nessas

tarefas (10% parceiros). Nas unidades familiares em que casais coabitam, 2%

                                                
15 Não confundir com a totalidade dos domicílios brasileiros, uma vez que, sendo as mulheres o universo
desta pesquisa, ficaram de fora os domicílios em que não há mulheres
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dos parceiros são os principais responsáveis pelo trabalho doméstico e 18%

auxiliam. Temos então, uma participação masculina de 20% contra a

participação feminina quase absoluta (97%) na execução dos afazeres

domésticos.

Em suma, entre os casais brasileiros, se quase a totalidade dos homens são

provedores (93%) e praticamente a totalidade das mulheres executam ou

chefiam as tarefas domésticas (97%), quase a metade das mulheres também é

provedora (45%), contra apenas 1/5 dos homens que também participa do

trabalho doméstico (20%). Esse é o retrato atual da desigualdade da divisão

sexual do trabalho social, remunerado ou não no Brasil.

3.6. Uma visão divergente sobre a relação entre gênero e

pobreza

Até o momento, foram apresentadas visões de diversos autores sobre a

pauperização das mulheres. A título de enriquecer a discussão, serão

apresentadas algumas idéias de Lena Lavinas16, pesquisadora do IPEA/RJ,

que é contra as políticas sexistas de combate a pobreza. Para ela, gênero e

raça hierarquizam as desigualdades sociais.

Nesse artigo a autora afirma que a pauperização das mulheres, tanto em

termos absolutos quanto relativos, não tem maior significância do que a

“pauperização dos homens”17. Ela sugere que as mulheres de baixa renda não

                                                
16 “Mulheres no Universo da Pobreza – O caso brasileiro” (1995).
17 Lavinas utilizou-se de diversos dados estatísticos provenientes do IPEA-DIPES, PNAD/1990-IBG, a
saber:

1) renda per capita dos pobres por região metropolitana;
2) proporção de pobres, homens e mulheres nas macro-regiões brasileiras;
3) taxa de emprego e desemprego de homens e mulheres para pobres e não pobres de 18 a 65

anos nas regiões metropolitanas;
4) número médio de horas trabalhadas dos empregados pobres e não pobres por sexo, 18 a 65

anos (homem/mulher rural, homem/mulher urbano(a), homem/mulher Brasil);
5) proporção de empregados pobres e não pobres com carteira assinada, 18 a 65 anos

(homem/mulher rural, homem/mulher urbano(a), homem/mulher Brasil);
6) participação da renda feminina no total da renda de ambos os sexos;
7) participação da renda feminina na renda total, 18 a 65 anos;
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sofrem de maior desigualdade de gênero do que as mulheres que não são

pobres. Por essas e outras razões, Lavinas afirma que as políticas desenhadas

para eliminar a pobreza não requerem um componente de gênero. Pelo

contrário, elas devem ser abarcadoras, universais e não-hierárquicas, com o

objetivo de atingir todas as pessoas afetadas pela pobreza, independente do

sexo, raça e posição que ocupa na família.

Lavinas não rejeita a noção de que gênero desempenha um papel crucial na

determinação das oportunidades reais às quais as mulheres têm acesso, sejam

elas pobres ou não. Entretanto, o desafio, segundo ela, estaria em definir

políticas de gênero que atuem sobre a desigualdade, sem que isso implicasse

em, necessariamente, optar por políticas focalizadas na resolução de

problemas relativos a grupos específicos (como por exemplo, políticas que

atuem sobre a pobreza das mulheres). Segundo ela, isso evitaria o risco de

implementar programas que polarizam setores da sociedade, o que perpetuaria

a discriminação.

Um dado interessante obtido pela autora foi o fato de que, durante o período

1981-1990,  foi observada uma tendência de redução do diferencial de renda

por sexo. Assim sendo, ela afirma que a situação evoluiu mais favoravelmente

para as mulheres, já que foram os homens, que trabalhavam no setor de bens

de capital e bens intermediários, os mais atingidos pela reestruturação da

economia e pelo desemprego. Porém, seria necessário mais de um século para

que tais diferenças pudessem ser eliminadas.

Ela acredita que, os subgrupos identificados como os mais frágeis (mulheres

negras e chefes de família, por exemplo), devem merecer maior atenção por

parte dos gestores públicos em razão de seu estado ou condição (de ser

mulher, ser negra e ser mãe, assumindo os filhos na ausência de um

companheiro) e não pelo fato de fazerem parte de um processo de reprodução

de desigualdades.

                                                                                                                                              
8) renda media do chefe de família (homem/mulher) nas regiões metropolitanas brasileiras e

        9) famílias com chefia feminina nas regiões metropolitanas brasileiras (pobres/não pobres).
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Outro dado interessante fornecido pela autora é o fato da integração no

mercado de trabalho ocorrer de forma segregada, com a ocupação de postos

de trabalho precários, menos qualificados, mais instáveis e mal pagos. Ela

afirma ainda que isso não é um privilégio só do sexo feminino: é um fenômeno

crescente para ambos os sexos, agravando-se as desigualdades para homens

e mulheres.

Para a autora, em termos numéricos, a pobreza entre as mulheres não tem

maior expressão que a pobreza masculina. Isso porque, segundo os dados

estatísticos consultados, dentro do universo dos pobres, as mulheres são um

pouco mais numerosas que os homens, tal como ocorre em termos

demográficos, sendo que elas representam 25% da população feminina.

Um ponto destacado por Lavinas (1995) é o fato das mulheres pobres e não

pobres terem menor participação no mercado de trabalho que os homens.

Apesar de existirem diferenças entre as mulheres pobres e não pobres, essas

não são tão significativas. As primeiras registram taxas de participação no

emprego mais elevadas que as segundas, ainda que se aumente o grau de

escolaridade. Assim, a autora afirma que as desigualdades de gênero

manifestam-se tanto no universo dos pobres como dos não pobres.

Para ela, no caso do desemprego, não é o gênero que explica as diferenças,

mas sim o antagonismo entre ser pobre/não pobre.

Um dado importante apontado pela autora é que as mulheres chefes de família

pobre/não pobre sempre ganham, guardadas as proporções, somente uma

parte do que recebem os chefes de família do sexo oposto. As diferenças de

renda entre homens e mulheres em condição de chefes de família não são

maiores quando se trata da população pobre. Portanto, segundo Lavinas,

existe uma simetria relativa nas desigualdades de gênero para as mulheres de

famílias pobres e não pobres.

Seguindo o raciocínio acima, Lavinas verifica que as desigualdades de gênero

não são mais acentuadas no grupo de mulheres pobres em comparação com o
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grupo de não pobres. Isso indicaria que as mulheres pobres não são mais

afetadas pela desigualdade entre os sexos, como se poderia pensar do ponto

de vista cumulativo, em que gênero e condição social se somam, determinando

vulnerabilidades e graus crescentes de exclusão das mulheres pobres. Para a

autora, o fato de sofrerem de determinadas carências e pertencerem ao sexo

feminino não necessariamente coloca as mulheres em posição de

desigualdade maior frente aos homens pobres.

A autora julga importante que as políticas de combate à pobreza não sejam

sexuadas. Pelo contrário, elas devem ser abarcadoras, universalizantes e não

hierarquizadas. Para a autora, não parece pertinente priorizar este ou aquele

grupo – em função do sexo, raça, número de filhos ou situação conjugal – em

detrimento de outros grupos frágeis e destituídos dos meios necessários para

uma sobrevivência digna. Segundo ela, se a condição de pobre não matiza as

disparidades socioeconômicas entre os sexos, tampouco é ampliada ou

agravada pelas assimetrias de gênero.

Por outro lado, a autora afirma que as políticas de gênero são fundamentais

para as questões relativas à reprodução social (divisão sexual do trabalho entre

o doméstico e o público), posto que é nesse campo de antagonismos entre os

sexos que se define, em maior ou menor grau, a remuneração da mulher e se

estrutura o leque real de oportunidades de emprego e ocupação femininos. As

mulheres pobres e não pobres apresentam rendas inferiores às masculinas,

taxas mais baixas de emprego e jornadas de trabalho reduzidas porque não se

constituem, ainda, em uma força de trabalho verdadeiramente livre e móvel.

Isso se evidencia pelo seu lugar ocupado na divisão sexual do trabalho, nas

atividades domésticas e nas derivadas da maternidade. Para ela, as políticas

de gênero devem buscar atuar sobre essa contradição, contribuindo para

ampliar e melhorar a responsabilidade dos homens nas tarefas reprodutivas em

todos os níveis sociais.

Lavinas destaca o fato das mulheres não pobres desfrutarem, tal como os

homens não pobres, de melhores condições econômicas e de trabalho do que

as mulheres pobres. Ela ainda afirma que a situação dessas últimas se
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assemelha à situação dos homens pobres. Lavinas, então, afirma que esses

fatos implicariam considerar e implementar no Brasil não somente políticas de

distribuição de renda que contemplem indivíduos e suas carências –

independentemente do seu sexo, raça ou posição na família – mas também

políticas de emprego e de apoio à atividade econômica que incorporem os

grupos desfavorecidos que dispõem de menores condições para competir no

mercado de trabalho e para integrar-se no mercado em geral.

Dessa forma, o desafio, segundo a autora, consistiria em determinar de que

maneira seria possível articular os dois paradigmas: o das desigualdades

econômicas e o das desigualdades de gênero. Esses dois paradigmas

deveriam ser combinados sem que se optasse, necessariamente, por políticas

focalizadas, orientadas a resolver questões e problemas relativos a grupos

específicos, pois poderia abrir caminho para um vetor de segregação.

Assim, segundo Lavinas, as políticas sexuadas ou políticas de gênero devem

atravessar todo o tecido social, combatendo as formas de discriminação por

sexo, que não se restringe a esse ou aquele grupo social. Conforme suas

palavras: “As políticas de combate à pobreza – para incidir em determinados

pontos críticos, como por exemplo, a renda – não devem distinguir ou

hierarquizar níveis de carência e miséria porque podem ter o efeito perverso de

reafirmar papéis sexuais ao tentar proteger este ou aquele grupo. O desafio é

garantir o acesso, aos indivíduos necessitados, à cidadania que está

ameaçada pela degradação de suas condições de vida, mediante sua exclusão

da riqueza dentro das sociedades modernas” (LAVINAS: 1995).

A desigualdade de gênero presente no tecido social é um fenômeno que não

pode ser negado. Mesmo Lavinas reconhece que há um grande caminho a ser

percorrido até que essa igualdade seja alcançada. Também é fato que essa

desigualdade acaba atingindo mais severamente as mulheres, uma vez que

elas são as responsáveis pelos cuidados com a prole e são culturalmente

identificadas com esse papel. Isso acaba ocasionando menores salários (em

comparação com os homens) no mercado de trabalho e as leva a

desempenhar funções que não passam de uma mera extensão do ambiente
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doméstico. Além disso, acabam se encaminhando para trabalhos precários e

para o setor informal onde não gozam de proteção trabalhista alguma e

tampouco de seguridade social. Esse fenômeno, mais conhecido como

pauperização das mulheres, aponta que as mulheres são maioria dentre os

pobres do mundo. Portanto, ao atacar esse fenômeno acaba-se por minimizar,

ao mesmo tempo, a pobreza e a desigualdade de gênero. Políticas afirmativas

nesse sentido só podem auxiliar essas mulheres a serem agentes de seu

próprio destino (“empowerment”). Separar a desigualdade de gênero da

pobreza, criando políticas públicas distintas, nesse caso, não faz sentido dado

que ambas estão intrinsecamente relacionadas. Esse tipo de política não pode

ser classificada como hierarquizante ou discriminatória visto que a pobreza é

um fenômeno multidimensional  e como tal deve ser tratada em suas múltiplas

dimensões. Portanto, programas que atuam no combate à pauperização das

mulheres não devem ser taxados de “hierarquizantes” e “discriminatórios”. A

perspectiva de gênero trazida à problemática da pobreza fornece a visão de

que homens e mulheres são atingidos diferentemente por ela, fato que não

pode ser desprezado e muito menos ignorado.

Em suma, dado o caráter multifacetado da pobreza, priorizar a questão de

gênero nas políticas anti-pobreza não torna essas políticas hierarquizantes ou

discriminatórias. Busca-se, apenas, atacar uma das diversas dimensões da

pobreza e obter, com isso, maior eficácia e eficiência na aplicação dessas

políticas, ao atacar “o mal pela raiz”.

3.7. Conclusão

Esse capítulo teve o objetivo de conduzir o leitor ao tema da pobreza através

da descrição das várias correntes existentes sobre o tema. Foi dada especial

atenção ao conceito desenvolvido por Amartya Sen e Deepak Narayan devido

ao seu enfoque da pobreza como um fenômeno que ultrapassa a renda, isto é,

é um fenômeno multidimensional que envolve as dimensões de raça, gênero,

renda, etc.



                                                                                                                                 79

Posteriormente, descreveu-se um fenômeno recente: a pauperização das

mulheres que se traduz no aumento da proporção de mulheres pobres. Esse

aumento se deu por diversos motivos: divisão sexual do trabalho, dupla ou

tripla jornada de trabalho, acesso a empregos instáveis e mal pagos

(precarização do trabalho),  segmentação do mercado de trabalho, falta de

oportunidade para desenvolver suas potencialidades, etc.

Descreveu-se também alguns enfoques que a agenda pública utiliza em

relação à questão da pobreza e de gênero e os tipos de pauperização das

mulheres que existem.

Em uma outra seção um panorama geral sobre a condição feminina no Brasil

foi mostrado, apontando-se algumas estatísticas e tendências.

Finalmente, na última seção, discutiu-se a opinião de Lena Lavinas,

pesquisadora do IPEA/RJ, contrária às políticas públicas de combate à

pauperização das mulheres, sob o argumento de que políticas sexistas

hierarquizam e discriminam um grupo em detrimento de outros. Para a autora,

não existiriam mulher pobre ou homem pobre; mas sim  “o pobre”, que deve ser

tratado, sem distinção de sexo, sob pena de discriminação de uma classe em

favor de outra.

Em suma, dado que a pauperização das mulheres é um fenômeno recente,

existe ainda muitas informações e pontos de vista sobre o assunto. Esse

capítulo buscou mostrar um pouco da literatura existente e salientar que

existem opiniões opostas sobre o mesmo tema. Mais uma vez, não se

objetivou esgotar o tema, dado que ele é complexo e extenso. Seria impossível

mencionar todas as opiniões e discussões existentes sobre ele. Objetivou-se,

apenas, oferecer um pano de fundo sobre a pobreza e uma de suas

dimensões, a de gênero, sob o nome de pauperização das mulheres.
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4. Estudo de caso: o Movimento das Mulheres

Empreendedoras

“ ... Eu confirmo para o povo

Todas riquezas da Barra

Pra fazer economia

Hoje as mulheres têm garra

Vêm resgatar seus valores

Cordelistas e cantores

Cantam imitando cigarra

Buscam uma vida melhor

Boas condições financeiras

A BARRARTE18 dá espaço

Para mulheres rendeiras

A comercialização

Temos boa divulgação

Também para as bordadeiras

Peixes pescados no mar

Temos doces e salgados

Mulheres organizadas

Que dão os bons resultados

Cursos profissionais

No comércio ideais

Produtos bem aceitados.

Temos receitas de doces

Passadas de mãe para filha

Muito antes deste centro

Uma nova idéia brilha

Na Barra do Ceará

Alguém junto lutará

Por um objetivo em trilha ...”

Maria Luciene19

                                                
18 BARRARTE foi a primeira feira de Arte que mostrou as riquezas da Barra do Ceará com o apoio da
CEART, entre outros.
19 Literatura de cordel: I Barrarte, Mostrando as Riquezas da Barra do Ceará.
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4.1. Introdução

Este capítulo divide-se em cinco partes. A primeira parte consta dessa breve

introdução. A segunda parte descreve o Programa Gestão Pública e Cidadania

que possibilitou a visita de campo ao Movimento das Mulheres

Empreendedoras. A terceira parte visa dar ao leitor uma visão geral acerca

desse Movimento. Essa parte descreve o que é, como surgiu e o que faz tal

movimento. Já a quarta parte apresenta uma avaliação da visita e, finalmente,

a última parte constitui-se da conclusão.

4.2. Programa Gestão Pública e Cidadania

O programa Gestão Pública e Cidadania é uma iniciativa conjunta da Escola de

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas

(EAESP-FGV) e da Fundação Ford, que conta com o apoio do Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Os objetivos do Programa Gestão Pública e Cidadania são identificar e

disseminar iniciativas bem sucedidas de gestão pública e cidadania

implementadas por governos subnacionais brasileiros; descobrir as inovações

e os inovadores em estados, municípios e organizações próprias dos povos

indígenas; aumentar o estoque de conhecimento sobre experiências

alternativas de gestão pública e premiar as melhores iniciativas identificadas

(PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA: 2002).

Podem participar do ciclo anual de premiação programas, projetos e atividades

de governos subnacionais com pelo menos um ano de operação efetiva. O

processo de seleção se inicia com a distribuição de uma Ficha de Inscrição por

meio de uma mala direta que, no ano de 2002 atingiu, segundo informações da
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coordenação do programa, cerca de 26 mil destinatários do Poder Legislativo,

Executivo e Judiciário de todos os estados e municípios brasileiros.

As experiências são inscritas a partir do preenchimento desta ficha que consta,

dentre outros itens, de: governo executor, objetivos do programa, público

beneficiário, entidade governamental responsável, parcerias, resultados, etc.

Todas as informações que constam da ficha são checadas pela Coordenação

do Programa Gestão Pública e Cidadania e é ela que determina sua validade.

Posteriormente, todas as experiências inscritas passam por um processo de

seleção que inclui quatro estágios. Todo esse processo se utiliza dos seguintes

critérios de seleção:

• Introduzir mudança qualitativa ou quantitativa em relação a práticas

anteriores em determinada área geográfica ou temática;

• Ter impacto na melhoria da qualidade de vida do público beneficiário;

• Poder ser repetido ou transferido para outras regiões ou outras

administrações;

• Ampliar ou consolidar o diálogo entre a sociedade civil e agentes públicos;

• Utilizar recursos e oportunidades de forma responsável, na perspectiva de

um desenvolvimento auto-sustentável.

No primeiro estágio é reunido um comitê formado por professores e alunos da

EAESP-FGV, por membros do comitê técnico do Programa Gestão Pública e

Cidadania e por técnicos de ONGs e governos subnacionais. Esse comitê

escolhe, dentre todas as iniciativas inscritas, cem experiências, as quais são

classificadas como semifinalistas.

Cada uma das cem iniciativas semifinalistas recebe um novo questionário, mais

abrangente, composto por dezoito questões (ver anexo). O comitê técnico, com

apoio de especialistas em políticas públicas, novamente se reúne e escolhe as

trinta iniciativas consideradas mais inovadoras, classificadas como pré-

finalistas.
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Os responsáveis pelas iniciativas pré-finalistas recebem a visita física de um

pesquisador do Programa, geralmente oriundo das instituições parceiras do

programa. Antes de ir a campo este pesquisador recebe um treinamento

específico para esse fim, de modo que haja uma uniformidade entre os

relatórios de visita de campo que serão produzidos e que servirão de subsídio

para a escolha das experiências finalistas. Portanto, os comentários feitos ao

longo desse capítulo são oriundos da visita de campo feita ao Movimento das

Mulheres Empreendedoras para sua posterior avaliação no Programa Gestão

Pública e Cidadania.

Entre as trinta experiências pré-finalistas são selecionadas vinte finalistas, as

quais participam de um evento final de premiação no qual são escolhidos, por

uma banca composta por pessoas de reconhecida importância para a

sociedade civil, cinco destaques.

Todas os finalistas recebem um prêmio financeiro20. Além disso, os finalistas

têm garantida a disseminação de suas atividades por meio de uma série de

produtos elaborados pelo Gestão Pública (publicações, vídeos e programas de

rádio).

                                                
20 Em 2002 os valores da premiação foram de R$ 6.000,00 para cada uma das quinze finalistas e de R$
20.000,00 para cada um dos cinco destaques.
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4.3. Descrição do projeto

“Projeto realizado

Vejamos nas Goiabeiras

Sendo viabilizado

Nos centros comunitários

São pontos prioritários

Que se tem iniciado

Artesão no Ceará

De herança cultural

Estas três raças distintas

Competência ritual

Negro, índio, português

Todos mostram pro freguês

Um rico potencial

Do índio veio a vertente

Em barro, corda, na palha

Que tem muita utilidade

Sem cometer grande falha

Da colônia e do europeu

O labirinto nasceu

Ganhou alguma medalha?

Os africanos deixaram

A cerâmica cozida

O mosaico artesanal

De forma bem produzida

De fato muito atraente

O turismo tem cliente

Com beleza enriquecida.

O bordado cearense

Ricas manifestações

Uma mostra nacional

Suas múltiplas visões

Internacionalmente

Vem sendo basicamente

Inventiva das nações.

Labirinto é uma arte

Um jogo de paciência

Sua feitura exige grande

Apoio e uma assistência

Já se tornou milenar

É cultura popular

Na forma de sua ciência.

A renda feita com bilros

Chamada renda da terra

Tem origem portuguesa

Vai parar na Inglaterra

É através da almofada

Que ela é confeccionada

Do jeito que ninguém erra

A pintura na cerâmica

Criação bem popular

É uma herança africana

Decorativa do lar

A mão e o barro cozido

Um produto evoluído

Para o povo utilizar ...21”

Maria Luciene

                                                
21 Literatura de cordel: I Barrarte, Mostrando as
Riquezas da Barra do Ceará.
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4.3.1. Visão geral

Antes de dar início à descrição do projeto é importante mencionar sua

incontestável importância na economia cearense.

É inegável a participação do artesanato na conta de serviços do Ceará. No

Plano de Desenvolvimento Sustentável do Ceará 1999-2002, elaborado pela

Secretaria do Planejamento e Coordenação (SEPLAN), há menção ao

comércio como uma alavanca para o desenvolvimento dos serviços pelo seu

elevado peso no setor terciário e pelo grande potencial de modernização e

diversificação dos segmentos varejistas. Isso significa que o artesanato tem um

forte papel a desempenhar quando se fala em desenvolvimento. O governo do

Estado do Ceará tinha isso em mente quando elaborou esse plano e foi por

isso que, dentre as suas metas, houve a intenção de se potencializar a

indústria do turismo e desenvolver uma indústria cultural local, de forma que

essas ações auxiliassem no incremento do PIB per capita  do Estado.

É nesse contexto de desenvolvimento de uma indústria cultural local - que

buscasse preservar os saberes tradicionais herdados historicamente - e de

atendimento de uma necessidade popular de emprego e renda das mulheres

da periferia de Fortaleza que surgiu o Projeto Movimento das Mulheres

Empreendedoras.

Um outro ponto importante que deve ser mencionado é o fato do Estado do

Ceará ter tido, ao longo dos últimos dezesseis anos, quatro governos afinados

do ponto de vista político e administrativo, com três gestões de Tasso Jereissati

e uma de Ciro Gomes. Trata-se de uma conjuntura diferente da observada

usualmente no setor público brasileiro marcado por rupturas administrativas

constantes. Por esse motivo, a continuidade administrativa do governo do

Estado do Ceará, constituiu-se em um dos fatores que possibilitaram o

surgimento e o sucesso do Movimento das Mulheres Empreendedoras.
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O Projeto Movimento das Mulheres Empreendedoras surgiu como iniciativa do

governo do Estado em Fortaleza (CE) no ano de 1999, como resultado direto

de demandas colocadas por mulheres pobres da periferia da cidade22.

O início do movimento data da década de 90. Nessa época, a Secretaria

Estadual de Planejamento (SEPLAN) do governo do Ceará, a Prefeitura de

Fortaleza, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a

agência de Cooperação Técnica Alemã (GTZ) começaram a desenvolver um

trabalho de mobilização social e de geração de emprego e renda em favelas de

Fortaleza.

O projeto PRORENDA Urbano, que dava ênfase ao desenvolvimento urbano

de bairros populares de Fortaleza, foi o eixo central dessa iniciativa. O público

beneficiário era composto, em sua maioria, por mulheres. Como conseqüência

desse projeto, houve o início de um movimento de organização e mobilização

feminina em bairros periféricos de Fortaleza.

As origens desse movimento também vieram do Centro Comunitário23 de

Goiabeiras. Lá já havia um grupo de mulheres que se organizava para lutar por

melhores condições de vida para seu bairro. Essas mulheres se encontravam

para fazer trabalhos artesanais em grupo, de forma que uma apoiava a outra. A

partir de 1999, houve o apoio, a coordenação e sistematização desse trabalho

que a comunidade já desenvolvia pelo Estado e a replicação do movimento de

Goiabeiras para outros centros comunitários (CC). A partir daí, a Secretaria do

                                                
22 “E toda essa estrutura
   Faz um povo reunido
   Para que a nova BARRARTE
   Possa abraçar o esquecido
  MULHER EMPREENDEDORA
  Também é merecedora
  Do seu lugar adquirido

  Conheça nossa BARRARTE
  Na figura de mulher
  De toda arte que tem
  Leve tudo o que quiser
  Vamos mostrar as riquezas
  Barra vendendo belezas
  Pra visita que vier” - Maria Luciene, Literatura de cordel: “I Barrarte, Mostrando as Riquezas da Barra do
Ceará”.
23 Os Centros Comunitários (CC’s) surgiram em 1975 como Centros Sociais Urbanos. Os Centros são um
instrumento descentralizado de execução de políticas públicas da área social. Com pequenas variações
as atividades desenvolvidas têm como foco o trabalho com toda a família, incluindo grupos específicos
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Trabalho e Ação Social (SETAS), com a ajuda da Secretaria do Trabalho,

estruturou o Movimento das Mulheres Empreendedoras com o apoio do

SEBRAE-CE/CEART (Central de Artesanato do Ceará)/ONG'S, oferecendo-

lhes capacitação profissional (gerenciamento, marketing, plano de negócios e

área técnica), apoio à comercialização de seus produtos, estímulo ao

associativismo e oficinas que atuavam no resgate de auto-estima e de valores

relacionados à cidadania.

O programa foi elaborado considerando-se a dificuldade que as mulheres

egressas de cursos profissionalizantes encontravam para se inserir no mercado

de trabalho e considerando-se também as demandas de grupos mulheres

organizadas no sentido de serem criadas iniciativas efetivas de geração de

emprego e de renda. Seu objetivo primeiro era, portanto, viabilizar

oportunidades de ocupação e de geração de renda para trabalhadoras

autônomas , participantes do Programa de Educação Profissional ou iniciativa

similar; cadastradas na Central de Artesanato do Estado e/ou identificadas e

mobilizadas nos próprios bairros localizados nas áreas de abrangência dos

Centros Comunitários da SETAS.

É importante frisar que, inicialmente, o projeto começou com mulheres porque

eram elas que integravam o espaço popular; eram elas que se organizavam

para exigir água encanada, esgoto, creches, etc. Além disso, elas eram maioria

nos cursos profissionalizantes. Essa foi a oportunidade de “trazer o feminino

para o empreendedorismo”, segundo os gestores do projeto.

O maior problema enfrentado era que muitas pessoas faziam os cursos

profissionalizantes e não conseguiam inserir-se no mercado. Através de um

trabalho de observação sistemática, foram identificadas as pessoas egressas

desses cursos, aquelas que já possuíam cadastro na CEART24 e aquelas que

fizeram algum tipo de empréstimo para conduzir seu negócio. A partir daí,

organizaram-se nos CC's o Movimento das Mulheres Empreendedoras

contemplando, basicamente, capacitação e um canal de comercialização para

                                                                                                                                              
como idosos, crianças e adolescentes, mulheres e a população pobre. Os Centros são uma forte
referência de valorização local uma vez que estão bem “próximos” das comunidades.
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seus produtos. Ainda hoje a grande maioria é de mulheres, porém já existem

homens artesãos que integram o projeto e, indiretamente, os filhos e maridos

ajudam suas mães/esposas nas feiras e na condução de seus negócios.

Os principais objetivos do projeto, segundo a SETAS, são:

• viabilizar oportunidades de ocupação, geração de renda e capacitação

profissional para 500 trabalhadoras autônomas a cada ano, egressas do

Programa de Educação Profissional, desenvolvido nos centros comunitários

da Setas;

• promover ações de captação de financiamentos a fim de validar projetos

pessoais ou coletivos focados na sustentabilidade social e econômica de

pessoas, grupos e famílias;

• favorecer a integração grupal visando à criação de interesses comuns,

respaldados no desenvolvimento de posturas criativas e condutas éticas;

• apoiar técnica e financeiramente as mulheres trabalhadoras em iniciativas

de organização de grupos de interesses, objetivando a formação de redes

de compra e venda conjuntas para atuarem através de feiras artesanais,

exposições diversas, eventos de moda e outros eventos do tipo;

• promover capacitação e acompanhamento contínuos junto aos grupos de

mulheres, para implantação de associações e/ou cooperativas nas áreas de

abrangência dos centros comunitários.

Segundo a SETAS, o público alvo beneficiado é formado de mulheres com

idades variando de 18 a 60 anos, egressas de ações de qualificação

profissional, com renda inferior a dois salários mínimos, engajadas no mercado

informal, residentes nas áreas periféricas de Fortaleza. O projeto atinge

diretamente cerca de 400 mulheres. Conforme mencionado anteriormente,

existem poucos homens que participam ativamente da produção. Embora a

maioria deles não participe diretamente dos grupos de produção, cerca de 150

pessoas, entre filhos e esposos, já estão inseridas nas atividades de suporte ao

                                                                                                                                              
24 Central de Artesanato do Ceará. A CEART é um órgão do governo do Estado ligado à Coordenadoria
do Trabalho da Secretaria do Trabalho. Suas atividades serão descritas posteriormente nesse trabalho.
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Mulheres Empreendedoras através da montagem de barracas e apoio à

comercialização, constituindo-se em beneficiários indiretos.

O projeto contou, desde o início, com o apoio técnico do Conselho Cearense

dos Direitos da Mulher, na figura de Maria Ermenegilda da Silva, a “Gilda” que

preside o conselho e, à época do início da institucionalização do Movimento,

trabalhava em um dos Centros Comunitários.

Durante a elaboração do programa, foram realizados cinco encontros de

capacitação reunindo o corpo técnico do Movimento, representantes da Casa

do Caminho25 com especialização em gênero, técnicos da Universidade

Federal do Ceará e representantes da sociedade civil (Associações de Bairro,

Comunitárias, de Moradores, etc). Isso deu o foco de gênero ao projeto,

segundo Paulo Guedes, Coordenador do Centro Comunitário Luiza Távora.

O enfoque de gênero possibilitou que o Movimento englobasse tanto a questão

produtiva como também questões relativas à inserção social e ao cotidiano das

mulheres. Segundo Gilda, “a questão de gênero está sendo levada para as

mulheres [para ajudar] na sua própria formação e também na educação das

crianças, para evitar, assim, a reprodução dos valores de uma sociedade

machista”. Assim, os gestores públicos esperam que as novas gerações

tenham efetivamente novos valores, com maior respeito às diferenças de

gênero, classe social, raça e etnia.

O projeto beneficia, atualmente, 392 mulheres26. São oferecidos cursos

profissionalizantes e de técnicas artesanais, além de capacitação gerencial.

Reuniões semanais, conhecidas como “Encontros Marcados” são organizadas

para tratar da organização dos eventos comerciais e para os grupos receberem

noções básicas sobre temas específicos como sexualidade, DST27/AIDS e

contracepção, violência doméstica e sexual, discriminação, gravidez e aborto

na adolescência. Normalmente, esses encontros são coordenados por um

grupo Gestor Local constituído por técnicos do governo, lideranças

                                                
25 A Casa do Caminho é uma instituição vinculada à SETAS cujo objetivo central é prestar assistência a
mulheres vítimas de violência. Trata-se de programa premiado pelo Programa Gestão Pública e
Cidadania em 1998.
26 Segundo a coordenação do projeto esse número significa 15% da clientela potencial desta iniciativa.
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comunitárias e mulheres empreeendedoras. É uma atividade de monitoramento

em que se relatam e, ao mesmo tempo, se avaliam as dificuldades dos grupos

naquela semana. Também são discutidos a programação de eventos, a

viabilidade de atividades previstas para o mês, a viabilidade das estratégias

empreendidas, a contribuição prática dos parceiros para o fortalecimento do

Movimento na comunidade, a capacidade operacional do Projeto para

responder às demandas emergentes do mercado, a freqüência e a qualidade

da participação dos atores envolvidos e o grau de comprometimento de todos

os atores envolvidos na consecução das metas. Também são realizadas

mensalmente, oficinas de integração grupal por entidades especializadas em

dinâmicas de grupo e outras abordagens corporais que facilitam vivências de

criatividade, afetividade, fortalecimento da auto-estima e encorajamento para a

livre expressão e inovação28. Nesse contexto, pode-se citar os eventos festivos

de integração coletiva (chamados “piqueniques”) e, no caso do CC de

Mucuripe, cursos de biodança, cujo intuito é estimular ao mesmo tempo o bem

estar corporal e psicológico das beneficiárias.

É importante citar o projeto “Amor à Vida” nesse contexto de formação

educacional das “mulheres empreendedoras”. Tal projeto, constitui-se,

basicamente, na educação informal na área de saúde (formação de agentes

comunitários de saúde), educação  e ação social (adolescentes – sexualidade,

drogas, violência, discriminação sexual e cidadania) através de material

educativo (apostilas, cartazes, reuniões semanais). Além de atuar na formação

de agentes multiplicadores nas comunidades sobre os temas acima citados, o

Projeto atua na capacitação do corpo técnico governamental. O Amor à Vida é

uma ação interinstitucional coordenada pela SETAS, mas executada

conjuntamente com a Secretaria Estadual de Educação Básica, a Secretaria

Estadual de Saúde e o Fundo das Nações Unidas (FNUAP).

Nas entrevistas realizadas foram constantes as citações ao Amor à Vida,

especialmente em relação a questões sobre violência doméstica e

                                                                                                                                              
27 Doenças Sexualmente Transmissíveis.
28 Dados retirados da ficha preenchida pelos gestores do Projeto para o Programa Gestão Pública e
Cidadania.
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contracepção. Também são realizadas oficinas que atuam no resgate da auto-

estima e de valores relacionados à cidadania e aos direitos fundamentais.

Em depoimentos extraídos da visita de campo, algumas beneficiárias, que

participaram das oficinas do “Amor à Vida”, expressaram as mudanças

ocorridas em suas vidas de várias formas:

 “... eu aprendi a me conhecer... antes na relação a dois eu levava tudo a ferro

e fogo ... melhorou muito a comunicação [do casal] ... eu recebia muito panfleto

e levava para o pessoal de casa que lia, depois a gente conversava”. Dona

Conceição

“... é um tipo de terapia”. Dona Lourdes

Marilaqui: “... era banguela, agora tô de dentes”.

Uma das mulheres do CC Pirambu disse: “Aprendi a lidar com assunto em

relação a dois. Melhorou o modo de comunicação. Meu marido melhorou o jeito

de ser [ele era muito grosseiro]”. (FUJIWARA et al: 2002)

A formação proporcionada pelo projeto em questão, entretanto, parece ter sido

melhor sucedida no caso de discussões relacionadas à sexualidade,

contracepção e gravidez na adolescência. Petinha, beneficiária do Pirambu,

relata que aprendeu a não “tratar o filho [de forma] diferente da filha”. As

informações obtidas no Projeto Amor à Vida referentes à contracepção foram

disseminadas em casa, segundo ela: “muita coisa mudou em minha vida. Eu vi

um filme em que chegava o filho em casa com camisinha e tudo bem, já a

menina não podia. Isso está errado”. Solange, de Pirambu, também disse que

aprendeu a tratar o filho e a filha de forma igual com as oficinas do “Amor à

vida”. (FUJIWARA et al: 2002)

Faz-se importante mencionar que nenhum dos homens participou das oficinas

do “Amor à vida”, apesar dos apelos de suas esposas.
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4.3.2. Parcerias

As parcerias podem ser consideradas como a espinha dorsal do projeto. Isso

porque, sem elas, sua viabilização ficaria mais difícil. São seus principais

parceiros:

• SEBRAE-CE;

• Federação das Indústrias do Estado do Ceará;

• Secretaria Estadual da Cultura e Desporto;

• Universidade Federal do Ceará;

• Instituto de Revitalização para o Trabalho (ONG);

• Central de Artesanato do Ceará, entre outros.

A seguir, cada parceria será descrita brevemente com o objetivo de fornecer ao

leitor um panorama da importância de cada uma delas. Seja através de auxílio

na capacitação das mulheres empreendedoras, seja no apoio à

comercialização de seus produtos, seja na formação de oficinas de educação

não formal visando à ampliação da cidadania dos envolvidos no projeto, cada

instituição parceira é fundamental para o bom andamento do projeto.

Para promover a capacitação profissional das mulheres o Movimento conta

com o apoio do SEBRAE-CE. Neste caso, o trabalho também segue a linha de

estímulo à cidadania. Segundo Francisco Vidal, consultor do SEBRAE-CE, o

trabalho segue dois eixos. O principal é o resgate da auto-estima.

Posteriormente, busca-se democratizar o acesso dos artesãos a mercados

consumidores de renda mais alta.

Nos cursos mensais, de 80 horas, são trabalhados aspectos básicos de auto-

sustentabilidade econômica para pequenos negócios (capacitação tecnológica

e gerencial). No que tange à capacitação tecnológica, auxiliam na melhora da

qualidade do produto e no seu design para torná-lo passível de exportação. Já

no que tange à capacitação gerencial, são oferecidos cursos para inserção no
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mercado de trabalho. A linguagem utilizada nos cursos é simplificada, de modo

a facilitar a compreensão por parte do público beneficiário. Muitas vezes essa

instituição contrata parceiros para que esses disponibilizem cursos para os

grupos de mulheres conforme sua competência. O SEBRAE-CE também

fornece o apoio necessário para a participação em feiras/exposições e auxílio

para a comercialização do produto.

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará é outra entidade parceira. Por

meio do Instituto Euvaldo Lodi ela fornece apoio logístico, técnico e financeiro

na realização dos cursos e de alguns eventos comerciais.

A Secretaria Estadual de Cultura e Desporto, por sua vez, auxilia na divulgação

dos eventos e disponibiliza, para algumas artesãs do Movimento, espaço

privilegiado para a comercialização dos produtos nas dependências do Centro

de Arte e Cultura Dragão do Mar, situado em um local de grande afluência de

turistas.

Outra parceria é feita com a Universidade Federal do Ceará (UFCE). Alguns

professores atuam junto ao Movimento como consultores de plano de trabalho

e promovem a capacitação do corpo técnico. O trabalho em parcerias é

estimulado pela SETAS. Conforme o entendimento do Secretário de Ação

Social, Edílson Azim Sarriline, trata-se de uma forma de “agregar valor” às

atividades desenvolvidas na Secretaria.

O Instituto de Revitalização para o Trabalho (IRT) é uma das ONG’s que pode

ser destacada como parceira. O IRT nasceu para responder às necessidades

das entidades comunitárias do movimento popular na educação para a

transformação social e na Geração de Trabalho e Renda, seja na área rural ou

urbana do Estado do Ceará. Toda a ação institucional dessa entidade se

desenvolve na perspectiva de melhoria da qualidade de vida das populações

socialmente vulneráveis a partir de uma intervenção que contribua para o

desenvolvimento humano. Assim, é adotado, como eixo norteador de sua
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prática, a educação popular, o desenvolvimento local integrado e sustentável, a

socioeconomia solidária e a valorização da subjetividade humana 29.

No caso do Movimento, o IRT atua na realização de diagnósticos

socioeconômicos e no seu monitoramento e avaliação. Além disso, buscam

revitalizar o desenvolvimento humano, valorizando a dimensão do trabalho

como expressão do prazer, criatividade, produção e reprodução da vida.

Através de oficinas educativas com os líderes comunitários (agentes

multiplicadores em suas comunidades) desenvolvem a consciência da

cidadania nas comunidades.

4.3.2.1. CEART

Outra parceria importante a destacar é a CEART. A CEART é um órgão

estadual cuja função principal é viabilizar a produção e a comercialização

artesanal, funcionando como um entreposto comercial. No que se refere à

produção artesanal, a CEART oferece cursos de treinamento e cadastramento

dos artesãos (teste de habilidade e carteira do artesão), como se fosse um

controle de qualidade dos produtos vendidos ali. Quanto à comercialização, a

CEART possui lojas e organiza feiras dentro e fora do Brasil para que os

artesãos cadastrados possam escoar os seus produtos30.

No caso do Movimento, as beneficiárias são capacitadas para se adequar ao

padrão de qualidade estipulado pela CEART. Somente mediante a posse

dessa “carteirinha” elas podem utilizar os pontos de comercialização da Central

de Artesanato do Ceará. Isso faz com que as artesãs sempre busquem um

maior conhecimento e apuramento de suas técnicas para que seus produtos

sejam passíveis de exposição e comercialização nos eventos organizados pela

CEART.

                                                
29 Dados contidos no folheto informativo do IRT.
30 A CEART promoveu a participação dos artesãos na Gift Fair em São Paulo (17-22/08/2002) e também
em Frankfurt (30/09-03/10/2002), entre outras feiras de destaque.
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Há também um trabalho desenvolvido junto ao Sindicato dos Artesãos

Autônomos do Ceará. Para um artesão expor seus produtos em feiras e praças

públicas é necessária a obtenção da carteira de artesão (a mesma que a

CEART oferece). O sindicato vai até os Centros Comunitários para cadastrar

as artesãs e emitir as carteiras. Dessa forma, o processo é mais rápido e

simples.

Além disso, a CEART zela pelo controle de qualidade dos produtos oferecidos,

controlando-os sempre. Os testes de qualidade são feitos para os seguintes

produtos: bordado, renda, tecelagem e areia colorida (técnicas tradicionais).

Através desses testes, a CEART promove a valorização dos saberes

tradicionais, pois acredita que cada produto possui uma história, uma tradição e

uma identidade que devem ser preservadas. Assim, juntamente com o

Movimento, acaba por estimular a sociodiversidade preservando os diversos

saberes tradicionais espalhados pelo Estado.

A CEART tem como objetivo principal o desenvolvimento e a melhoria de

qualidade de vida do artesão. O artesanato é visto como um negócio, não é

visto só pelo “fazer”. O artesão é considerado um empreendedor. Nesse

contexto, a CEART atua na preservação da cultura como forma de afirmar a

identidade cultural de seus artesãos e na melhoria de sua qualidade de vida

(renda). Dentro desses dois eixos, insere-se o apoio à produção artesanal e à

comercialização.

A partir de um estudo, estabeleceram-se  tipologias de artesãos. Constatou-se

que mais de 50% da mão-de-obra no mercado informal do Ceará trabalha com

artesanato. Além disso, constatou-se que a produção artesanal era de baixa

qualidade  e que a maioria dos artesãos eram mulheres. Isso justificou o fato

de se investir em artesanato e mulheres no Movimento das Mulheres

Empreendedoras. Uma outra constatação foi o fato da técnica artesanal se

perder de geração para geração, descaracterizando-a. Com o fim desse

estudo, em 1995, houve um projeto de inovação da produção artesanal. Esse

projeto apoiava principalmente as mulheres (pela quantidade mulheres artesãs

presentes) para que elas se tornassem empreendedoras. Receberam
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capacitação para melhorar seus produtos e torná-los competitivos. Foi dado um

salto qualitativo muito grande em comparação com a situação de descaso

anterior. Essas mulheres tornaram-se multiplicadoras em seus municípios. “É

claro que a renda gerada pelo artesanato não é muito alta, mas para um

artesão R$ 100,00 é uma renda altíssima”, afirmou Josete Andrade, diretora da

CEART.

A estratégia utilizada para reafirmar o artesanato como prática de valor e

difundi-lo foi a seguinte:

1) Foram selecionados os municípios com maior potencial (74);

2) Houve a abertura de espaços para a comercialização dos produtos e

3) Criou-se o Fundo do Artesanato.

A maior dificuldade enfrentada pela CEART é o fato do recurso estar disponível

no banco e não poder repassá-lo para o artesão. Ele só pode recebê-lo por

meio de cheque o que gera uma enorme burocracia.

As lojas da CEART (quatro no total, sendo uma delas localizada dentro do

Aeroporto Internacional) são uma alternativa para o artesão do interior do

Estado. Existem atualmente 56 entidades que deixam seus produtos na loja

para que eles sejam vendidos. Porém, o atraso no pagamento desses artesãos

constitui-se no maior problema dessa estratégia. É importante mencionar que

os preços desses produtos sofrem um acréscimo que varia de 5 a 50% de seu

valor (no caso de móveis). Isso porque as mercadorias que são vendidas mais

rapidamente acabam por financiar aquelas que têm pouca saída. Existe a

consignação para determinados tipos de produtos: aqueles que não têm muita

saída ou aqueles que têm muita concorrência. Para eliminar o problema de

atraso no pagamento, criaram-se algumas soluções:

a) Adiantamento do valor da mercadoria para o artesão. Todo artesão que

entrega alguma mercadoria para a CEART recebe seu recurso

independentemente da venda.

b) Produtos são entregues em consignação.
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c) Produtos são feitos mediante encomenda da CEART. Até ficarem

prontos, a CEART já providenciou o seu pagamento.

A CEART não busca somente vender os produtos dos artesãos. Ela busca dar

autonomia ao artesão na venda de seus produtos e evitar que ele seja

explorado.

Para o artesão, possuir a carteirinha da CEART lhe dá prestígio e o benefício

de não pagar o ICMS.

Com relação à receita, o projeto recebe anualmente cerca de R$ 140 mil. A

principal fonte de recursos é o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) que

responde por cerca de R$ 120 mil anuais. Os outros R$ 20 mil são repassados

pelo Tesouro Estadual (através da SETAS) e se destinam à realização de

eventos culturais, shows promocionais e exposições.

A prefeitura também é um parceiro extremamente importante, pois é com ela

que são negociados os espaços para as feiras em shoppings, supermercados e

áreas públicas.

4.3.3. Centros Comunitários – Alguns exemplos

Atualmente, existem dez centros comunitários que fazem parte do projeto, a

saber: Goiabeiras, Santa Terezinha(Mucuripe), Pirambu, São Francisco, Luíza

Távora, Padre Guilherme Vassen, João XXIII, São Vicente, Tancredo Neves e

Dom Lustosa. Três desses centros foram visitados pela pesquisadora, a saber:

Mucuripe, Pirambu e São Francisco.

O CC Mucuripe recebeu um repasse de R$ 14 mil de recursos do Fundo de

Amparo ao Trabalhador31. O grupo decidiu montar um fundo rotativo 32 de

                                                
31 FAT - O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) é um fundo especial, de natureza contábil-financeira,
vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), destinado ao custeio do Programa do Seguro-
Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico.
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pequenos empréstimos, com dois meses de carência, parcelamento em seis

vezes e juros de 1% ao mês. A análise de crédito para definir o montante

emprestado é feita de forma simplificada e tem como base o orçamento

familiar. Para a gestão dos recursos foi formado um Comitê, com membros do

próprio grupo, responsável pela definição de multas e a resolução de possíveis

casos de inadimplência. Segundo as gestoras do fundo, são raríssimos os

casos de inadimplência. Curiosamente, há, às vezes, casos de empréstimos

que são quitados antecipadamente. (FUJIWARA et al: 2002)

Esse fundo adquire enorme importância se for considerado o fato dessas

mulheres enfrentarem acesso restrito às linhas de crédito oferecidas pelo

mercado.

Também em Mucuripe, o CC de Mucuripe promove uma atuação ampla. Além

das atividades do cotidiano, o Centro tornou-se um espaço público onde a

comunidade desenvolve diversas atividades de interesse coletivo. Dentro deste

contexto destaca-se o grupo de hip-hop nordestino 33 (que trabalha com a

prevenção às drogas/tráfico e roubos em escolas do bairro), o de teatro, e a

rádio comunitária Mucuripe, criada em 1998 por jovens da comunidade para a

divulgação de informações de interesse social34. (FUJIWARA et al: 2002)

Em outro Centro Comunitário, no Pirambu, também existe um fundo rotativo

que funciona com características semelhantes ao do Mucuripe, mas que foi

instituído com recursos da comunidade. Além disso, há também um armazém

comunitário que fornece parte da matéria-prima para as artesãs com preços e

prazos melhores que os de mercado. Esse armazém acaba funcionando como

uma cooperativa de compras.

                                                                                                                                              
Todos os Centros receberam a mesma verba, oriunda de um prêmio pago ao Movimento das Mulheres
Empreendedoras pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
32 Segundo a coordenação do Movimento, 60% das beneficiárias fazem empréstimos junto ao fundo
rotativo
33 “Ochente Break” é o nome do grupo.
34 “Temos desfile de moda
     Que ocupa a juventude
     Exibição de balé
     Recital em atitude, fabricam bijuteria
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4.4. Avaliação

4.4.1. Críticas

O empoderamento das mulheres não parece ser um objetivo claro do projeto

(ou sua implementação é deficiente) e acaba por depender das características

pessoais dos gestores de cada Centro Comunitário.

Assim, conforme foi observado, os CC's acabam assumindo as feições de seu

gerente técnico. Isso explica o fato de alguns centros serem mais autônomos

do que outros. Por exemplo, o CC Luíza Távora (Farol) tem uma gerente

técnica, que mostrou-se bastante paternalista. É ela a responsável por tudo: se

alguém quiser fazer uma encomenda dos produtos da comunidade, entra em

contato com ela. É ela quem repassa as encomendas para as pessoas

responsáveis. Dessa forma, verifica-se o baixo grau de autonomia e

autosustentabilidade  das artesãs desse CC. Isso já não ocorre no CC de

Santa Terezinha - Movimento Mucuripe. As artesãs chegam a participar de

feiras sem avisar previamente a gerente do CC. Isso denota que essas

mulheres já atingiram um certo grau de autonomia e que caminham por si sós,

sem a ajuda de um coordenador técnico. Assim, percebe-se que enquanto as

empreendedoras do Mucuripe possuem um certo grau de empoderamento, não

se pode dizer o mesmo de suas colegas de Santa Terezinha. Nesse caso, os

gestores públicos de Santa Terezinha acabam por desprezar um dos aspectos

mais importantes do Movimento: o empoderamento, as mulheres atuando

como agentes de seu próprio destino, com autonomia necessária para tomar

suas próprias decisões.

No que se refere ao “Amor à vida”, notou-se que as oficinas de aprendizado

não foram aplicadas da mesma forma em todos os centros. Alguns centros

tiverem essas oficinas, outros, não. Além disso, mesmo nos centros em que

                                                                                                                                              
     Enfeitam com fantasia, bordando com plenitude” – Literatura de cordel: I Barrarte, Mostrando as
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essas oficinas foram desenvolvidas, não houve a aplicação integral do material.

Assim, deveria ser pensada uma forma de todos os CC´s receberem o mesmo

tratamento de forma que os fluxos de informação fossem distribuídos

uniformemente.

Alguns artesãos reclamaram acerca do pagamento das mercadorias entregues

à CEART. Isso porque esse pagamento não é feito à vista. Ás vezes, há uma

demora de cerca de dois meses para que o artesão receba o fruto do seu

trabalho. Tal conjuntura ocasiona um grande problema para o artesão que já

investiu em seu produto e necessita receber os recursos para sobreviver.

Segundo Josete Andrade, diretora da CEART, esse problema já está sendo

resolvido. O pagamento aos artesãos é feito no ato da entrega da mercadoria

utilizando-se os recursos do FAT.

Percebeu-se, ao longo da visita de campo, um recorte por idade na elaboração

do movimento. Não foi verificado o recorte de raça e etnia, apesar de estar

mencionado na ficha de inscrição no Programa Gestão Pública e Cidadania

que o programa destina-se “a mulheres negras, ....”.

Verifica-se que o Estado acaba reforçando os papéis tradicionais da mulher

como aquela que cozinha, borda e faz utensílios domésticos, isto é, restringe-

se ao ambiente doméstico. Suas atividades profissionais não são nada mais

que uma extensão do ambiente doméstico. Assim, sustenta-se uma visão

diferenciada dos gêneros feminino e masculino que reproduz e reforça as

desigualdades de gênero. Esse procedimento acaba estimulando a reprodução

de uma visão retrógrada, segundo a qual o ambiente doméstico é

essencialmente feminino e, conseqüentemente, há a afirmação do estereótipo

sexual da mulher como rainha do lar.

Conforme Martins Costa (1995), trata-se da mulher “plena de afazeres, num

domínio muito particular que se prolonga, no máximo aos limites dos bairros ou

da rede de parentesco, ampliada para além do núcleo familiar. É, portanto, a

                                                                                                                                              
Riquezas da Barra do Ceará.
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mulher reprodutora, tanto no sentido biológico da reprodução física, do grupo

no qual vive e para o qual se dedica, quanto no sentido da reprodução social,

de provedora e transmissora das bases morais de sustentação da família”.

Um outro ponto a destacar é o fato de apesar da profissionalização dessas

mulheres, elas continuam sofrendo com um problema presente em âmbito

mundial: a tripla jornada de trabalho. Observa-se, como foi comentado no

capítulo anterior que, apesar de a mulher começar a ocupar um espaço

importante no mercado de trabalho, ainda é ela a responsável pela

administração e realização das tarefas domésticas. Os homens acabam por

contribuir com muito pouco ou nada na realização dessas tarefas.  Portanto, o

aumento de renda e a maior participação feminina no orçamento familiar não

promoveram qualquer alteração na divisão sexual do trabalho em relação às

tarefas domésticas das famílias. É isso que acaba ocasionando a jornada tripla

no ambiente profissional, na comunidade e dentro de casa. Nesse sentido,

adotar uma perspectiva de gênero também significa atingir homens e mulheres

no Projeto visando reduzir a desigualdade de gênero existente na sociedade.

Infelizmente, não foi observada qualquer ação que buscasse sensibilizar os

homens quanto à desigualdade de gênero.

Marisol, deu um depoimento sobre essa questão: “ainda tenho que arrumar a

casa, dar conta do marido e dos filhos, trabalhar e dar conta de tudo. Sou ‘the

flash’ da vida”. Dona Francisca Xavier também mencionou que o marido e os

filhos homens apóiam seu trabalho, porém não ajudam em nada nas tarefas

domésticas. “São machistas”, disse ela. Em algumas famílias os companheiros,

bem como os filhos, ajudam as mulheres nas tarefas profissionais, mas a

participação masculina se limita, na maioria dos casos, a algum tipo de suporte

indireto como, por exemplo, divulgar os eventos de comercialização, montar as

barracas ou transportar o material de exposição.

Em suma, visto que a questão de gênero não é um assunto tipicamente

feminino uma vez que é uma construção social que permeia toda a sociedade,

os gestores públicos devem elaborar políticas nesse área que atinjam ambos

os sexos. Homens e mulheres devem ser envolvidos no processo de quebra de
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estereótipos a fim de que estes não sejam reproduzidos. Mesmo assim, no

caso do Movimento, não houve o conhecimento de algum homem que tenha

participado do “Amor à Vida”. Caberia aos gestores públicos estimularem a

participação dos maridos, companheiros e filhos nas oficinas do “Amor à Vida”

auxiliando na não reprodução da desigualdade de gênero.

4.4.2. Pontos inovadores

A visão de pobreza dos gestores públicos que elaboraram o Movimento é

bastante inovadora. Eles não consideram a pobreza como sendo apenas uma

renda inferior a um determinado patamar estabelecido como razoável. Levam

em conta o fortalecimento da cidadania, a universalização de direitos (os CC's

propiciam atividades culturais, sociais, econômicas), a questão de gênero, os

seres humanos como agentes de seu próprio destino (“empowerment”), a

construção de capital social, a integração das ações promovendo uma política

multisetorial, o reconhecimento e o aproveitamento de saberes tradicionais

(artesanato) e o sentimento de pertencimento a uma comunidade

(fortalecimento de identidade). Pode-se perceber isso pelo questionário

preenchido e enviado pelos gestores do Movimento à organização do

Programa Gestão Pública e Cidadania:

“... elege uma nova forma de perceber a pobreza, para além das condições

materiais”.

“... O Projeto concebe o seu público-alvo em situação de exclusão material,

mas também social, cultural e política”.

“... Nesse enfoque são especialmente priorizadas todas as iniciativas

favoráveis à expansão das habilidades humanas e à ampliação de novas

possibilidades de inclusão”.
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“... Preocupa-se com uma questão ontológica que é a pobreza do ser, a

pobreza política que impede os indivíduos de usufruir o direito de construir

criticamente o seu próprio destino”.

“... nos momentos de tomada de decisão, os beneficiários são estimulados a

exercer o direito à palavra e ao voto, reivindicar, criticar e sugerir”.

“... O impacto do Projeto sobre a condição da pobreza política já se faz notar na

percepção do público-alvo sobre a sua condição de empreendedor, situando tal

categoria na perspectiva de quem faz jus ao direito de se organizar

autonomamente para enfrentar os problemas de exclusão social, econômica e

política, de associar-se para reivindicar coletivamente um direito que é devido

ao cidadão pela condição própria da cidadania”.

Um outro ponto a destacar é a capacitação em gênero fornecida pelo projeto

"Amor à vida" tanto para os gestores públicos quanto para as comunidades.

Isso denota a importância dada pelo Estado à desigualdade de gênero. Como

conseqüência, o Estado sensibilizou-se com essa questão e montou um

programa de capacitação especialmente voltado às mulheres de baixa renda

de forma a reduzir a desigualdade existente. Além disso, os próprios gestores

públicos foram introduzidos ao tema, novidade para muitos deles, conforme

depoimentos. Os gestores, portanto, são facilitadores para a organização dos

grupos nos diversos bairros, buscando a auto-sustentabilidade do programa.

Em suma, o “Amor à Vida” mostrou ser uma ferramenta bastante útil na

capacitação em gênero, saúde, sexualidade, drogas, cidadania e no resgate da

auto-estima; oferecendo a possibilidade de “empowerment” às mulheres e

homens envolvidos no movimento. (FUJIWARA et al: 2002)

Outro ponto a ser destacado é o fato de alguns centros já “caminharem com suas

próprias pernas”, isto é, uma vez que o seu espaço na dimensão econômica e política já

foi conquistado, adquiriram autonomia decisória e empoderamento suficientes para

serem agentes de seu próprio destino. (FUJIWARA et al: 2002)
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Cada gestor analisa a realidade de cada CC de forma a desenvolver o

programa conforme a realidade de cada um. A gestão processual é feita,

assim, de forma “personalizada” conforme a realidade de cada centro. Isso

torna as ações fragmentadas, descentralizadas e intersetoriais, destacando-as

por sua simplicidade. Percebe-se também a autogestão e autonomia decisória

de alguns CC’s, através da existência dos encontros marcados e dos fundos

rotativos de alguns deles. (FUJIWARA et al: 2002)

Ainda com relação ao “empowerment” dos CC’s, os gestores do projeto

afirmam que o diferencial está em concretizar a sociabilidade, procurando

integrar seus participantes fortalecendo suas identidades e incentivando sua

auto-estima. (FUJIWARA et al: 2002)

Tal projeto constitui-se na articulação, mobilização e organização populares

levadas, como demandas, ao Estado. Destaca-se em relação a outras práticas

similares pela promoção da sociabilidade feminina. Assim, a integração das

beneficiárias e o fortalecimento da identidade feminina transformam-se,

rapidamente, em movimentos organizados de mulheres. Nesse caso, os

gestores públicos acreditam que o resgate da cidadania é claramente

entendido como o primeiro passo para promover a autonomia financeira de

mulheres pobres da periferia de Fortaleza. (FUJIWARA et al: 2002)

Nota-se que, apesar de tudo, foi através da profissionalização das atividades

domésticas que houve a conquista do espaço público  pelas mulheres.

Os resultados do projeto são visíveis. O aumento da renda individual foi citado

por praticamente todas as beneficiárias entrevistadas35. Como conseqüência

houve, na maioria dos casos, um aumento também da renda familiar36. Isso

ocorreu porque, com o Movimento, abriu-se um canal efetivo de distribuição

das mercadorias produzidas por meio das feiras e dos eventos que são

                                                
35 O projeto trabalha com alguns indicadores de performance, dentre os quais encontra-se o aumento da
renda familiar per capita, entretanto o trabalho é desenvolvido por cada unidade de forma descentralizada
sendo difícil determinar uma média geral.
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promovidos. A capacitação gerencial, por sua vez, possibilitou maior

organização produtiva para os grupos de mulheres, que dessa forma,

obtiveram ganhos de escala no consumo de insumos, e acesso ao crédito com

condições especiais. (FUJIWARA et al: 2002)

É difícil estabelecer relações de causalidade entre aumento de renda e auto-

estima, entretanto, de acordo com o depoimento das beneficiárias, pode-se

afirmar que isso ocorreu em Fortaleza, uma vez que a possibilidade de ganhos

financeiros maiores significou, para as mulheres em questão, o domínio do

espaço público para além dos limites do lar. (FUJIWARA et al: 2002)

Isso foi claramente notado na comunidade de Mucuripe. Neste local residem

muitos pescadores. O ganho obtido pelas mulheres com o artesanato chega a

ser maior do que o obtido pelos homens com a pesca, de forma que por meio

de um estímulo produtivo, as mulheres têm ganhado visibilidade. (FUJIWARA

et al: 2002)

Conforme a beneficiária Petinha, do Pirambu: “... antes ficava dentro de casa,

dependia do marido, não tinha renda. Agora tenho renda própria, saio de casa

e conheço gente. O homem ficou desempregado e fui eu que segurei as pontas

porque comecei a fazer cursos”. Gildenize, da mesma comunidade, vai ainda

mais longe: “eu sou homem e mulher na minha casa, sustento seis filhos”.

(FUJIWARA et al: 2002)

Estes relatos indicam que o aumento da renda possibilitou às mulheres rever

seu papel na comunidade e rever as formas de relacionamento intrafamiliar. O

fato é que o “empowerment” das mulheres inseridas em um contexto de grande

pobreza passa necessariamente pela autonomia financeira. Há uma clara

submissão ao poder masculino por conta da falta de acesso a recursos

monetários. (FUJIWARA et al: 2002)

                                                                                                                                              
36 Conforme depoimentos em diversos casos o aumento da renda das mulheres foi acompanhado pelo
aumento do desemprego masculino, o que impediu o aumento real da renda da família como um todo.
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Por outro lado, foi esse tipo de trabalho que permitiu o “empowerment” das

mulheres em um primeiro momento, com o aumento da renda e a conquista do

espaço público. As próprias mulheres se sentiram mais valorizadas com o

aumento da importância dado às suas atividades cotidianas. O que pode ser

notado no orgulhoso depoimento de Lourdes: “eu já sabia fazer isso, mas

agora sou uma profissional, vivo do meu trabalho”. (FUJIWARA et al: 2002)

Além da renda, a sociabilização promovida pelo Movimento também foi

fundamental para o resgate da auto-estima das mulheres de Fortaleza

atendidas por esta iniciativa. Há uma identificação muito grande entre as

mulheres beneficiárias, suas histórias de vida são parecidas, e as trocas de

experiências constantes, o que favorece o crescimento pessoal, o maior

envolvimento das famílias e até o equilíbrio das relações intrafamiliares.

Damásio Freitas, beneficiário do Pirambu e marido de uma artesã, não hesitou

em afirmar que “tudo melhorou, o [nosso] relacionamento ficou mais

equilibrado”. (FUJIWARA et al: 2002)

Por tudo isso, pode-se considerar o Movimento das Mulheres Empreendedoras

como uma iniciativa governamental inovadora: trata-se de um projeto

descentralizado e intersetorial que se destaca pela simplicidade. De certa

forma, este projeto trouxe à tona o empoderamento que as mulheres já

possuíam por conta do trabalho comunitário anteriormente exercido.

(FUJIWARA et al: 2002)

Seu mérito reside em auxiliar na organização deste “empowerment” e na

ampliação do trabalho para comunidades não tão bem articuladas, gerando

com isso, capital social, o que de certa forma garante a continuidade desta

iniciativa. (FUJIWARA et al: 2002)

A história da mulher brasileira é uma história de pouca visibilidade. A recente

conquista de acesso à educação e ao mercado de trabalho ainda não foi

suficiente para promover sua visibilidade e seu “empowerment”. Projetos como

o Movimento das Mulheres Empreendedoras, que consideram as diferenças de

gênero, apontam para o surgimento de mudanças culturais de longo prazo, o



                                                                                                                                 107

que pode levar a configuração de uma nova sociedade, permeada por novos

valores e pela igualdade efetiva entre homens e mulheres. (FUJIWARA et al:

2002)

No curto prazo, este projeto permite que centenas de mulheres de Fortaleza

resgatem, ao menos parcialmente, sua auto-estima e cidadania. Na trilha do

“empowerment” surgem novos desafios e sonhos. Marisol, beneficiária do

Mucuripe, contou que antes de entrar para o Movimento vivia um período difícil

em sua vida: estava triste e doente. Ela sofria de diabetes e teve uma

encomenda de quinhentas peças cancelada. Parte do trabalho estava pronto e

foi difícil arrumar comprador, um primo disse que iria comprar a produção, mas

somente para ajudá-la. Ela entrou em um quadro depressivo onde pensou até

em suicídio. Atualmente Marisol é só sorrisos, parece outra mulher: “hoje eu

sou quase uma empresária. Tenho três pessoas que trabalham para mim.

Estou quase chique!”. (FUJIWARA et al: 2002)

4.5. Conclusão

O Movimento das Mulheres Empreendedoras constituiu-se em uma iniciativa

inovadora do governo do Estado do Ceará ao considerar a pobreza como um

fenômeno multidimensional que não só engloba a dimensão da renda, mas

envolve também a dimensão de gênero, auto-estima e cidadania. Nesse

sentido, o movimento, através de oficinas de capacitação e apoio à

comercialização de produtos, forneceu a possibilidade de desenvolvimento e

formação profissional àquelas mulheres sem nenhuma perspectiva de vida.

Além disso, o projeto “Amor à Vida” (parte essencial do MME) juntamente com

as oficinas com a temática de cidadania forneceram os elementos necessários

para o resgate de auto-estima e identidade dessas mulheres, colaborando,

assim, para o enfrentamento da pobreza em sua multidimensionalidade.

Apesar dessa capacitação técnica reforçar o estereótipo da mulher “rainha do

lar”, isto é, do ambiente de trabalho não passar da extensão do ambiente
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doméstico, a profissionalização das atividades domésticas possibilitaram o

“empowerment” dessas mulheres. Isso foi percebido pelo aumento de renda e

pelo resgate da auto-estima e identidade mencionado nos depoimentos das

“empreendedoras”. Houve também uma maior consciência da desigualdade de

gênero existente em alguns dos centros comunitários. Apesar disso, não se viu

presente no programa a questão de que gênero significa trabalhar igualmente

homens e mulheres, colaborando para o fim das desigualdades. Os homens

também deveriam ter sido sensibilizados no tocante à desigualdade de gênero

com o objetivo de que esta não fosse reproduzida ao longo das gerações.

Em suma, concluí-se que o Estado tem um grande papel a desempenhar no

enfrentamento da pobreza. Dado que esse fenômeno é um fenômeno

multidimensional e que uma de suas dimensões é o gênero, cabe a ele

considerá-lo em seus programas e não reforçar a desigualdade de gênero em

suas práticas. O Estado tem um papel fundamental na “desconstrução” dessas

desigualdades e na percepção de como elas afetam diferentemente homens e

mulheres. A partir desse fato, a elaboração de políticas públicas que

contemplem essa dimensão tendem a ser mais eficientes e eficazes no

enfrentamento da pobreza.
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Conclusão final

O objetivo principal dessa dissertação foi mostrar a importância de considerar a

questão de gênero na implementação de políticas públicas de combate à

pobreza. Porém, antes de inserir o leitor diretamente ao tema, fez-se

necessário descrever o que é gênero, sua relação com políticas públicas e o

fenômeno da pobreza para, finalmente, descrever o fenômeno da pauperização

das mulheres.

A pauperização das mulheres é um fenômeno que não pode ser ignorado.

Devido à desigualdade de gênero existente, as mulheres acabam sendo mais

fortemente atingidas, sendo bastante vulneráveis à pobreza. Isso porque elas

são menos atendidas pelos mecanismos tradicionais de capacitação de mão-

de-obra e de geração de emprego e de renda. Além disso, as mulheres chefes

de família, por concentrarem-se no setor informal, são mais desprotegidas do

ponto de vista trabalhista e previdenciário. Assim, contrariamente ao que

propõe Lavinas, é importante que sejam criados canais de inclusão das

mulheres em programas de combate à pobreza, dado que os mecanismos
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tradicionais de crédito e de estímulo à atividade produtiva, em geral, privilegiam

os homens. (PINTO, 1989, PLATAFORMA, 1995).

O Estado tem um papel extremamente importante a desempenhar nesse

processo: auxiliar na redução (e quem sabe na eliminação) da desigualdade de

gênero, presente no tecido social. Cabe a ele “desconstruir” as identidades

socialmente construídas para homens e mulheres ao longo do tempo, que

discriminam e reforçam essas desigualdades. Isso pode ser feito através de

políticas públicas (na área de educação formal e informal, geração de emprego

e de renda e assistência social) que levem em conta a perspectiva de gênero e

que acabam auxiliando, ainda que indiretamente, no combate à pauperização

das mulheres.

O Estado também deve ter em mente que a questão de gênero é um assunto

que envolve mulheres e homens, igualmente. Assim sendo, quando se fala em

perspectiva de gênero não se está falando somente em mulheres. Os homens

têm um papel fundamental nessa “desconstrução” de identidades. É necessário

educar meninos e meninas, homens e mulheres nessa nova perspectiva para

que as desigualdades não ocupem mais espaço em nossa sociedade. Não há

o menor sentido em implementar políticas de gênero que ignorem os homens

ou que passem ao largo de sua realidade. Eles são parceiros fundamentais

nessa “desconstrução”; mesmo porque, podem ser criadas, também, políticas

especificas para eles (por exemplo, na área da saúde, políticas que visem à

prevenção do câncer de próstata).

Em suma, essa dissertação teve a pretensão modesta de colaborar para a

discussão de gênero e pauperização das mulheres. O material exposto não

buscou abarcar toda a literatura existente, mesmo porque isso seria impossível.

Buscou-se, apenas, dar uma visão mais detalhada sobre o fenômeno da

pauperização das mulheres e de uma política pública implementada nessa área

que colabora para a minimização dessa problemática. Espera-se que a autora

tenha conseguido cumprir esses objetivos perante seus leitores e que, de

alguma forma, eles tenham aumentado um pouco o seu conhecimento sobre o

tema.
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Abstract

This dissertation regards the description of the feminization of poverty, a social

and economic phenomenon seen nowadays, and its relationship with the sexual

division of labour and gender inequality. Moreover, it focuses on the role of

public policy in overcoming of such a problem. Also, it draws the attention to the

fact that men should be considered as partners when it comes to destroy

gender identities built over time. In addition, it describes a case study, the

‘Movimento das Mulheres Empreendedoras’, a public policy in the field of

income and job generation created by the ‘Secretaria do Trabalho e Ação

Social’ of the State of Ceará. The referred policy is an example of a public

program that links the gender perspective and the fight against the feminization

of poverty.
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ANEXO A

Pessoas entrevistadas durante visita ao Movimento das Mulheres

Empreendedoras (CE)

Aldaci Simões – Coordenadora do CC Dom Lustosa

Alza Nascimento – beneficiária Mucuripe

Ana – Associação das Artesãs do Pirambu

Ana Rufino - beneficiária Pirambu

Ana Cristina Melo – técnica do Mucuripe

Angela - Coordenadora do CC Pirambu

Antonela – beneficiária Pirambu

Edílson Azim Sarriline – Secretário Estadual do Trabalho e Ação Social

Cáudia Regina Valente - beneficiária Mucuripe

Cleide Gaudino – Coordenadora do CC São Francisco

Conceição - beneficiária Pirambu

Cristina - Coordenadora do CC Tancredo Neves

Damásio Freitas - beneficiário Pirambu

Demar de Alemida – beneficiário Mucuripe

Diozete Valente Pereira – beneficiária Mucuripe

Edmilson - beneficiário Pirambu

Edson - beneficiário Mucuripe

Elenice Moura - beneficiária Pirambu

Francisca Xavier “Lourdes”- beneficiária Mucuripe

Francisco - beneficiário Pirambu

Gildenize de Souza Galvão - beneficiária Pirambu

Itelcides Ferreira – beneficiária Mucuripe

Ivonete – beneficiária Mucuripe

Jerri Lopes - beneficiário Pirambu

Julita - beneficiária Pirambu

Juvenilda Petinha - beneficiária Pirambu

Maria Alice Moura - beneficiária Pirambu

Maria da França Vieira – técnica do Mucuripe
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Maria Marques da Silva - beneficiária Mucuripe

Maria Pedro – beneficiária Mucuripe

Marilúcia - beneficiária Pirambu

Marisol Borges de Freitas – beneficiária Mucuripe

Manoel – beneficiário Pirambu

Nair - Coordenadora do CC São Vicente

Olímpia Magalhães Rodrigues – beneficiária Mucuripe

Paulo César - beneficiário Pirambu

Paulo Guedes - Coordenador do CC Luiza Távora

Regina – Coordenadora de Assistência Social da SETAS

Ricardo Rocha - Coordenador do CC Guilherme Vassen

Salete Salomoni – Coordenadora do CC Mucuripe

Sandra - Coordenadora do CC João XXIII

Solange - Coordenadora do CC Goiabeiras

Vilma Oliveira Souza - beneficiária Mucuripe
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ANEXO B – AGENDA

Visita de campo ao Movimento das Mulheres Empreendedoras

19/08/2002

1) reunião na SETAS com a coordenação do projeto e com o secretário

2) visita ao Centro Comunitário Santa Teresinha / Mucuripe

3) visita ao Centro Comunitário Pirambu

20/08/2002

4) reunião na SETAS com representantes das entidades parceiras (FIEC,

IRT, CCDM, e CEART)

5) reunião com beneficiárias na SETAS

6) visita ao CEART

7) visita ao Centro Comunitário São Francisco
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ANEXO C
Ficha de inscrição n° 0547/2002

Programa Gestão Pública e Cidadania
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ANEXO D
Questionário – Movimento  das Mulheres Empreendedoras
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