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APRESENTAC2S0

Se considerarmos as últimas duas décadas. ou seja. a
de 1970, verificamos que um número cada vez maior de
res passa a fazer parte da popula~ão economicamente
não só nas camadas sócio-econômicas inferiores, mas
nas de alto nivelo

partir
mulhe-
ativa.
também

A educa~ão das meninas. até há pouco tempo atrás, visava
preparar as mo~as para o lar, para o casamento e cria~ão
dos filhos e nada mais. Porém. algumas mulheres, neste úl-
timo quartil do século XX, resolveram abandonar este modelo.

Será que desde a Antiguidade a mulher sempre foi submissa e
dedicada exclusivamente ao lar e somente agora ela está se
"libertando"? Baseados em bibliografia atualizada sobre o
tema. piocuraremos mostrar como foi a evolu~ão dos papéis
de destaque da mulher na sociedade. quando e porquê eles
aconteceram.

Qual será a motiva~ão básica que leva as mulheres a traba-
lhar fora de casa: "necessidade" de dinheiro ou de realiza-
~ão? Que impulso as coloca na dualidade entre) trabalho e
lar, muitas vezes gerando sentimentos de culpa e tomadas de
decis5es maniqueistas frente a situa~5es para as quais não
foram preparadas?

Quem é esta mulher que está ocupando espa~o no mercado de
trabalho? Que pensam seus pais, maridos e filhos do seu
trabalho? Será que ela possui grau universitário? A forma-
~ão intelectual é importante para evoluir na carreira?
Existem barreiras para a mulher atingir os altos postos nas
Organiza~ões? A idade é uma barreira?

Poucos foram os dados estatísticos disponiveis que puderam
nos ajudar a responder às nossas perguntas. Resolvemos, en-
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tão, entrevistar mulheres que tivessem destaque em suas
fissões, para tentar tra~ar um perfil dessas mulheres
sua ascensão no mundo profissional.

pro-
e de

São oito horas da manhã na grande metrópole, a mulher ainda
sonolenta dá os últimos retoques na maquiagem, confere a
rotina do lar, verifica o que precisa ser comprado,prepa-
rado, consertado, pago, arrumado, distribui tarefas, confe~
re li~ões de casa das crian~as; dá-lhes um beijo... Já ná
porta despede-se do marido e companheiro e vão, cada um pa~
ra seu lado, para mais uma batalha diária. Ela, agora, revê
sua agenda profissional do dia e reavalia os muitos desa-
fios que deverá enfrentar, consciente de suas obriga~ões e
direitos, ela avan~a para vencer mais uma etapa da carreira
profissional. Apesar de todo o entusiasmo e motiva~ão que a
move para a conquista da realiza~ão plena, seu cora~ão de
mãe e esposa se aperta: será que encontrará tudo em ordem e
harmonia quando, finalmente à noite, voltar para sua famí-
lia?

Ela e uma pioneira e ainda não há, no mundo e na História,
qualquer baliza que a oriente.
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I. I NTRODUClSO

flEt i 1 v a quel que 200 ans I Napoléon
réaffirmait cette idée en ces termes:
'La nature a créé les femmes pour qu'el-
les soient nos esclaves ... Elle sont no-
tre proprietej nous ne SQmmes paS la
Ieur. Elles nQUS appar·tiennent, tout
comme un aroíe porteur de fíults appaí-
tient au jaídinieí. OueIle idáe insen-
sée que d'eHjaer 1 'éaalité pour les fem-
mas! Las femmes na sont rian 'lua des ma-
chines á produira das anfants. fi

(apud JONGEWARD,D. & SCOTT. D. )

.i.
Como tudo come~ou

Qualquer interpreta~lo dos papelS do homem e Oa mulher na
sociedade moderna ter' que, necessariamente, se reportar às
próprias origens da humanidade e às formas pelas quais ho-
mens e mulheres têm colaborado e competido entre si ao lon-
go dos séculos. Provavelmente, é através da observa~ão do
modo pelo qual essas rela~ões evoluíram, que poderemos com-
preender melhor os conflitos entre as fun~ões do homem e da
mulher modernos, com o fim de estabelecer uma base para a
análise que pretendemos desenvolver.

Infelizmente, entr~tanto, muito pouco sabemos sobre as nos-
sas origens, sobre nosso destino e nem mesmo sobre o Uni-
verso que nos cerca. Insistentemente, o homem tem buscado
provas de como tudo ~ome~ou: pesquisas arqueolÓgicas de-
senvolvidas nos quatro cantos da Terra procuram respostas
às questões sobre o surgimento do homem, seus relaciona-
mentos e a própria oiigem de nosso planeta. Faltam-nos
coordenadas que nos localizem, com alguma precisão, no tempo
e no espa~o, dando-nos seguran~a em rela~ão ao futuro. Mas,
de qualquer forma, sabemos que o atual figurino social e a
respectiva posi~ão da mulher na sociedade e na economia não
foram sempre assim estabelecidos. Ao contrário, até onde nos
permite ver o nosso frá.gil conhecimento histórico, ~~
meiras comunidades da Antiguidade eram matriarcais, confe--- ---------- ---------
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rindo à mulher papeis e funções muito mais fundamentais
do que aqueles atribuídos à mulher moderna.

Nas comunidades primitivas. o papel desempenhado pela mu-
lher decorria de fatores econômicos e do desconhecimento do

~ processo de reprodução humana. É de todo improvável que as
primeiras criaturas vivessem em famílias isoladas, mesmo no
estágio da ca~a, porque a inferioridade do homem isolado em
rela~ão à natureza hostil o teria deiKado entregue à vora-
cidade das feras. O homem salvou-se pela solidariedade do
grupo.

~A mulher tinha a seu cargo todo o trabalho caseiro da tri-
I bo: mantinha a cabana em ordem, lenhava, cozinhava e fazia

lasvestes e cal~ados. Foi ela quem desenvolveu a agricultu-
ra ao redor do acampamento, iniciou a domestica~ão de ani-
mais. inventou a costura e a tecelagem e se dedicou à arte
do cesto, da esteira e da cerâmica. Ao que tudo indica, foi
ela tambem que teria iniciado um primitivo sistema de tro-
cas. A diferen~a em for~a física que hoje divide os seKOS,
não eKistia naqueles tempos. Segundo DURANT, W. C1963iP.24J
"A mulher, à parte sua perturbação mensal, igualava o homem
na estatura, na resistência, na habilidade e na coragem; não
era um ornamento social, um objeto de beleza ou um brinquedo
seMual, mas um robusto animal, com capacidade para realizar
durante horas os mais rijos trabalhos S, se preciso fosse,
lutar at~ a morte, pela proginie e pelo clã".

Como a mulher desempenhasse a maior parte das fun~ões pa-
~~- posi c;:ãodó hómém- na fãnfilia era. a princípio,
superfié-ial. C'omo recompens'a pelo esfort;o e perigo enfreo:"
tados nas cac;:adas,o homem descansava nos intervalos das eK-
pedi~ões. Nas marchas, ele carregava somente as armas para
estar pronto para o ataque e a defesai as mulheres condu-
ziam o restante da bagagem, como bestas de carga. DURANT.
W. C1963iP.24J narra que: "quando os nativos do Baixo Mur-
ray viram chegar uma expedição de brancos, seguida de bois
com carga ao lombo, julgaram que os bois fossem as mulheres
daqueles estranhos homens louros".

PJae@J_ cio homem na reprodul;ão humana não era,
conhecido. Nossos ancestrais não haviam, ainda,

ate então.
estabeleci-
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do uma relação de causa e efeito entre o intercurso sexual e.
a geração da prole. Ê também Will Durant C1963iP.22J que nos
lembra que nem algumas tribos de hoje, e provavelmente em
todos os antigos grupos humanos, o pape.J._dQ-nomem na retsro-:
du~ão parece ter escapado à percepção~~. Os nativos de Tro-
~t'rrõuêm-"ap7·ehhez-aenffi.nraQe um baloma, ou fan-
tasma, no corpo da mulher; não à unidO dos se~os. Em regra o
baloma entra quando a mulher está no banhai um peixe me
mordeu' I diz ela ... Ao tomar precauções contra a prenhez, as
moças preferiam evitar os banhos de maré alta, a abandonar
as relações com os homens". Admitiam esses nativos que o ba-
lama tinha preferência pelas mulheres que viviam malS inti-
mamente com os homens. mas a irregularidade das relações se-
~uais n~o permitia a determinação de quem fosse o pai.

o conhec imento incomp leto Cla bio10gia I certamente. inf luibL.
na estruturação dos sistemas sociais primitivos. os guais
estavam cen~f1.gura da mãe-:-Às "teoriasli-·sõbreo me-
canlsmo reprodutor~ durante'seculos. puderam adiar a neces-
sidade de regulamentações sobre a atividade sexual. Afinal.
sexo e reprodução não estavam associados. Muito mais tarde.
o conhecimento parcial desse mecanismo levou à condenação a
mulher que dava luz a gêmeos. porque se acreditava que fi-
lhos duplos só poderiam ser o fruto da bigamia feminina.

Foram estes. portanto. os fatores determinantes da socieda-
de matriarcal primitiva. Sobretudo. foram variáveis econô-
micas que acabaram por atribuir à mulher uma função mais
nuclear no contexto social primitivo. A ..herança. a desco-
berta da ag,.r:-H:ul·tkH:.a.e da pecuaria e o começo das-"--d!j~v-(Cía.-
des de troca colocar~';n-â-mLrrli'éof~~rio"cennt"Fo:_dos sistemas fa-
m Ülãr~énsoé ial. A~ife~~ln"íere~sa~~-se pe1o~-~"-,fíI Mos - e ~~haV-in:a
Liin--~r6rte~eloentre eles. o elo do sangue. A mais simples
forma de organização familiar foi a da mulher com seus fi-
lhos. vivendo juntos no clã. algo semelhante ao que ocorre
no reino animal dos mamíferos. onde a figura do pai é dis-
creta e incomparável à da mie. que provi com seu leite a so-
brevivancia dos filhotes, até que eles estejam preparados
para enfrentar a aventura da vida. A mãe não pertencia ao
marido. mas ao clã. Conhecendo-se a mãe. mas não o pai. a
herança era traçada pela linha materna. Esta linha era usada
como meio de traçar a descendência. elevando a importância
da mãe no lar e na sociedade.

"Com o aperfei~oa.mento dos instrumentos de tra.balho e sendo
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estes, em fun~ão da divisão do trabalho, fabricados e mane-
jados principalmente por homens, a organiza~ão matrilinear
transforma-se num entrave, pois o casamento significava, P-~-
ra"o clã do marido, __a perda d!?s.eu.t):;ibalho"ecle-sé-ús---bens.
istolevà-T"i nversão da estrutura fami Uc1-r: I~:_- passando -a, tnU-

Üier para o clã do marido, d,iiido"-iugara ""clãs patri 1inea-
res~M-A13At:A1SES-F1LAO, F. B-:-~"EL~-~(1983jP~29f --- - -.. --.---
Will Durant. em seu livro "Nossa Heran~a Oriental"
(1963). enfatiza que a passagem pariL-as--s_cciedades patriar-
cais. provavelmente. ocôrre quando o _ttomem_d~_s.co.b..r:~o_se_u
papel na reproduc;ão humaD-ª-e_,de forma eseecial ,.---9..U~~
-perJ:::~~'liu_a_E_~pac:}dade_dJ;L_r:epr:-cldu;i!:jLal imentos atraves da
agricultura intencional. Certamente, estavam presentes agora
-ãS prê-condic;õe~esseriêiais para a emergência e potenciali-
zac;ão do sentimento da propriedade privada. O trabalho do
homem para gerar alimentos deve trazer-lhe recompensa. A
terra na qual ele derramou o seu suor para fazê-la produzir
é sua propriedade. O comando econômico. que antes pertencia
às mulheres. lentamente v~~endo transferido para o homem.
O crescimento da propriedade privada e transmissivel. sob a
forma de produtos da terra. trouxe consigo a subordinac;ão
sexual da mulher. pois o marido exigia agora a exclusividade
~ela para ser o destino do fruto de seu trabalho. Em contra-
partida, a fidelidade feminina é exigida e torna-se neces-
saria a fim de que a heranc;a só se transmita a filhos presu-
mivelmente do marido, uma vez que a esposa passa a fazer
parte dos bens possuídOS por ele.

O surgimento do patriarcalismo foi fatal A supremacia e au-
tonomTã "-c1ã_-m:tiIher. E 1a-e seus"·f iThospassafri"'-de--escravOs- ao
pai, õU~d~ ir~~o mais velho, para escravos do- marido. Esta-
va definitivamente encerrado o período histórico em que a
mulher respondia pela unidade familiar, pela organizac;ão da
sociedade e pela heranc;a dos bens.

Ao que tudo indica, foi após esta profunda transformac;ão do
arranjo social e econômico que comec;aram, através da tradi-
c;ão oral. as primeiras explicac;ões da origem do gênero hu-
mano. Com efeito. é notavel a semelhanc;a de tratamento à fi-
gura da mulher que fica patente nas lendas da criac;ão do
mundo. Na maioria dos povos antigos, de uma forma geral. a
mulher é criada a partir do homem e a sua influência sobre
ele foi maléfica, fa~endo-o perder o conforto do paraíso e
deixando-o com o eterno desafio do trabalho de transforma-
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,ão da natureza em alimento, indispensável para sua sobre-
vivincia. Certamente, eram ps homens e nio as mulheres os
responsáveis pela comunica,ão oral de nossa origem e, nio é
de se surpreender que a inferioridade feminina esteja subja-
cente à ingenuidade destas teorias sobre o enigma da Cria-
r;ão. Não é à toa que, em inglês, diz-se "history" e não
"herstorv" .

Sempre que se questiona o surgimento da mulher, a fonte
mais citada é a Bíblia. E nem poderia ser diferente: a Bí-
blia representa uma das bases do saber da humanldade e foi
este o primeiro livro a ser impresso pela máquina de Gutem-
berg. A Biblia é o livro mais lido e reimpresso em todas as
épocas. Entretanto, temos que reconhecer que tudo que ela
contém atravessou séculos de uma tradir;ão oral. de pais con-
tando aos filhos aquilo que ouviram de seus avós.

Será que realmente a mulher sur3iu da costela do homem? O
senso comum nos ensina que Deus não poderia tirar a mulher
da cabeça de!A~ão para que ela não fosse tão inteligente
qua~to ele ei nem de seus pés. para que ela não fosse total-
mente submissa a ele. Deus preferiu tirá-la da costela de
Adão, de forma a nos ensinar que a mulher está prÓxima do
cora,ão do homem, sendo. portanto, a sua companheira ideal.

A l.nda do ~den (como a do dil~vio) aparece em quase todos
os folclores: na Sum~ria. na Babil8nia. na Pérsia. no Egi-
to, na Grécia, na índia. no Tibete etc .. Muitos desses jar-
dins do ~den possuem árvores proibidas e serpentes ou dra-
gões que roubaram a imortalidade do homem e o fizeram per-
der o paraíso. Na maior parte dessas histórias. a mulher
era o gentil agente da cobra ou do diabo. seja ela Eva ou
Pandora. ou Poo See da lenda chinesa. "Todas as coisas. diz
o Shi-ching, eram a princípio sujeitas ao homem, mas a mu-
lher nos lan,ou na escravidão. Nossa miseria não vem ao
céu, mas da mu 1her; e 1a perdeu a raça humafla. Ah. infel ii!
Poo See! Tu acendeste o fogo que nos consome e que sempre
aumenta". DURANT, W. t1963iP.222J

Essas histórias, verdadeiras ou falsas, chegaram ate nós
sob o ponto de vista da tradição oral masculina: Deus nãa
era um espírito femininoi Moisés e as profetas eram homens;
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os escribas, letrados, monges e mandarins, todas perpetua-
ram a historia valorizando o homem e inferiorizando a mu-
lher. Mas, desde o Renascimento, quando a tradição perdeu
para a razão o papel de fundamento cultural. tem sido cada
vez mais difícil encontrar as verdadeiras fronteiras que na-
turalmente devem contornar as posições do homem e da mulher
na sociedade. Hoje e extremamente difícil sustentar logica-
mente qualquer tipo de superioridade de um dos sexos sobre o
outro. Ao contráriO. as duras realidades da economia moderna
têm conduzido á crescente participação das mulheres na força
de trabalho, demonstrando que não há muito sentido prático
na disputa dos sexos pelo poder: cada vez mais a solução pa-
ra a escassez está na parceria entre eles. Convém mais à. fa-
mília moderna uma estrita aliança econômica entre o marido e
a mulher. Esta associação de esforços vai. aos poucos,
abrindo para a mulher um espaço cada vez mais amplo para sua
realização profissional, espaço este do qual ela esteve pra-
ticamente ausente, pelo menos, nos últimos cinco mil anos.
Na verdade, apenas depois da Primeira Guerra Mundial é que a
presença da mulher no mercado de trabalho se faz sentir de
forma consistente e crescente, dando origem aos naturais
conflitos que decorrem da sua emergência como agente compe-
titivo num sistema sofisticado, desconhecido e dominado pelo
homem. Provavelmente. estamos assistindo ao retorno efetivo
da mulher aos papeis econômicos, dos quaiS durante cinquenta
séculos ela teve que abrir mio. pressionada pela tradiçlo
mascul ina. Este reingre'sso no chamado setor produt i vo da
economia. em seus níveis hierárquicos mais elevados, tem-lhe
custado muito caro, porque tem implicado na revisão de suas
capacidades, habilidades, conhecimentos e mesmo aquilo que
se convencionou chamar de papel natural da mulher.

~o longo desses cinquenta séculos. praticamente, a mulher
abandonoua-Cena--IlTstorl ca, dei-)('"a-rrdo~f>-a-r-a-0==t5.ome.ma tarefa
~ormaçãooa rea lTdade e de conduz i r'o progresso ma-

·,·~t~er-ral~~'C_LªT.-~ndõ-semBr~o.s_b_aJ.:.ndoi.e.s·, em- geral a
sua presen~a e discreta e sempre dirigida para o serviço e
a assistência aos grandes heróis. Foram rªLªS as oPQr~u~a-
d~e.m~w.e_ro.u_theres chega.r.:~tJ.L-a~.Q.nt;.rjJJ~e i nf luir na cons-
trul;ão das civilizações. De Cjualquer forma. entretanto. \iále
a pena citarmos um PLíf"ilÍadode mu Iheres notáveis que se des-
tacaram neste longo jejum de ~articipação a que foram subme-
tidas as mulheres.
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·i i.
Dádivas dos Céus ou criaturas do demônio?

Até a Er_i.mE:tLr-à_GusL,r:a_MutJ.dj._.aJ_(1914-1918) são-,-bem raros os
eHemplos de mulheY"es_gue~ª-{,'.testacarama ponto de_pas.á..,;p-elll
a fazer parte da história dos ~~05. Porém, a atuação polí-
ica e algumas ao on90 a histôria das civiliza~ões tem

sido realmente notável. Enguanto os homens conduziam seus
exé~citos num insensato e interminável ziguezague de vitó-
rias e derrotas, consolidando ou perdendo o poder, espalhan-
do o terror, a morte e a dominaç~o pela força, as mulheres
entram para o enredo desta história através da sabedoria, da
coragem, 6a habilidade politica e, muitas vezes, pela sim-
ples sedução. N~o raramente, a projeção dos personagens fe-
mininos só foi possível pela virtual renúncia do seu próprio
sexo e pela insólita transfiguração. ~r--que seja-a si-
tuaçãoi entretanto, a participação feminina na história e
pautada pela coragem, determl.ll.<l~J;~ão_,_p.e-r::-s-l-s:t;e·A·éT-a:--e=fe-r~~a.-
r_~_te..r_dD--?~1;:r.,~_,!~ciona Imentec:o_I'}.?i.c11?!"~adofraÇjiJ... Os '?9je-
tivos que essasmulhe~restrnlíail\·em mente eram claramente de-
~rmi nad.o.s-eas suas a,ções'sempre foram contun·Beo.í..e.s...-apesar
do invólucro de suavidade, beleza e graça que caracterizam a
personalidade feminina.

A Biblia nos traz exemplos notáveis de mulheres corajosas,
sábias, obstinadas e sedutoras. Sara se distingue pela hU-
mildade e determina~ão. O seu gesto de humildade e resigna-
çao ao ernregar uma escrava egípcia para dar um filho a
Abraão, seu marido. revela o heroismo gue pautou todo o de-
senvolvimento do povo israelita. Esse heroismo é posterior-
mente recompensado por Jeová com o nascimento de Isaac.
quarrdo Sara e Abraão já tinham mais de ncverrt.a anos. O poder
de seduç~o da mulher e sublinhado pela história de Raguel.
filha de Labão. "Assim s~ndu Jacó sete anos por causa de
Raquel; e estes lhe pareciam como poucos dias, pelo muito
que e.1e a amava". (GÊNESES 29.20) Débora, provave Imente a
primeira jui2a, Se celebrizou pela sua atuaç~o nos tribu-
~hosa região de t::.tt-alffl,entre Ramá e Betel.
(JUÍZES 4.4) A trai,~o também foi uma das formas pelas
quais as mulheres da Antiguidade entraram para a história.
DÁl LLa favorec:euo domínio dos fi 1isteus anulando a +orca
de Sansio. (JUiZES 16. 4 a 22) Rute, a mie de Davi, é uma
das personalidades mais marcantes do Velho Testamento pelo
seu espírito de renúncia, pela sua fé e fidelidade.
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Aqueles que pensam que a insubmiss~o feminina é uma novida
de dos tempos modernos certamente se surpreenderiam com a
história de Vasti <O LIVRO DE ESTER 1,1 a 22) que ousou de-
sobedecer a seu marido, o príncipe Assuero, durante um gran-
de banquete oferecido por ele a todos os príncipes da épo-
ca. Argumentando que os homens estavam alterados pelas bebi-
das alcoólicas, ela se negou a comparecer em sua presen~a,
levando as esposas a não mais obedecerem a seus maridos. Es-
sa atitude lhe custou o repúdio do rei e a deposi~ão do tro-
no.

Nenhuma das mulheres bíblicas, porém, se iguala à Judite pe-
la sua coragem e determinaç~o. Estando a cidadela de 8etú-
lia cercada há vários meses pelos cem mil soldados do gene-
ral assírio Holofernes e tendo sido já decidida a rendi~~o
dos judeus, Judite parte para o acampamento inimigo, seduz o
general assírio e volta a Betúlia para, diante dos anciãos,
entregar a cabe~a de Holofernes que ela mesma havia decapi-
tado. Foi. a bravura dest~ mulher, guiada pelo Senhor, que
trouxe a liberdade ao seu povo.

O Antigo Egito também tem grandes heroinas. Hatwepsu que
reiheu entre 1501 e 1479 a.C. foi uma hábil goveinante. Man-
teve a ~ interna sem recorrer à tirania e a paz externa
sem sacrificar os vencidos. Abriu novos mercados---ao comér-
çiQ egípcio na costa ocidental da Âfrica, embelezou e re-
construiu Carnac (depredada pelOS hicsos) e construiu para
si mesma um túmulo secreto na margem ocidental do Nilo, dan-
do origem ao "Vale dos Túmulos dos Reis". A filha de Tutmés
I foi elevada ao trono aos trinta anos e afastou Tutmés 11,
seu marido, vindo a reinar sozinha. Como a tradição exigia
que os governantes egipcios fossem filhos do grande deus
Ama0, Hatxepsu conseguiu ~ue fosse ela simultaneamente de-
clarada macho e divina. Nos monumentos erigidas em sua memó-
ria ela aparece barbada, sem seios e vestida de homem. Tal-
vez seja este o primeiro de muitos exemplos oferecidos pela
história da necessidade da mulher se transvestir em homem
para alcan~ar o poder ou o sucesso. Mas, apesar da proemi-
nência de Hatxepsu na história da Antiguidade, é impossível
se falar do Egito e da mulher sem que o vulto de Cleópatra
aflore, porque a história do Egito e a história dã mulher
têm sua síntese nessa mulher que, como ninguém, conseguiU
usar o seu poder de seduç:~o como i nstr:ume-A~-o-de-P-êrsuasão.
Cleópatra deu-provaS-de profunda in~iç:ão política: percebeu
que só poderia ser grande com Roma, nunca contra Roma. Sobe-
ranade um reino fraco, as legiões romanas precisavam prote-
gê-la em seu próprio país. O seu gesto extremado de suicídio
teve, também, nítida conota~~o política porque impediu que
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Otávio, em seu triunfo, a exibisse em Roma. Por outro lado,
o Egito nâo seria declarado provincia romana, mas simples-
mente, um país cuja dinastia se extinguiu e cuja coroa pas-
saria dos Ptolomeus macedônios para os Césares romanos. Sua
beleza não era incomparável por si mesma, nem tamanha que
impressionasse à primeira vista, mas ela possuia um raro
fascínio e um intenso poder de seduçâo que causavam nos di-
rigentes polítiCOS de Roma, ao mesmo tempo, ódio e medo de
suas influências.

Duas outras. imperatrizes da Antiguidade precisam ser cita-
das, por mais breve e superficial que seja este levantamen-
to histórico. Em primeiro lugar. citamos 8elquis (950 a.C.),
rainha de Sabá, um povo que, por t r-ad í cão ," era governado por
mu 1heres. A "rainha do meio-d ia" J_as.c.Lo.ouSa lomão pela sua
~ª-' encanto,. beleza e habi 1idade nos tratados comer-
~~_e, c~le, teve umfllno - Aenllenek (filho do sol)
que mais tarde viria a herdar o trono de Sabá, quebrando uma
longa tradição e unindo de forma permanente ambas as linha-
gens. Em segundo lugar. devemos citar a imperatriz Lu que
governou a China de 195 a 180 a.C.. Dura. inflexlVel e
cruel, liquidOU rivai~tnT"rigQs e a concubina favorita do
esposo. Sua tenacidade e coragem vão inspirar uma outra im-
peratriz chinesa (Tz'u Hsi) que governará a China no final
do século XIX.

HQue as mulheres aprendam no silincio a sua sujei~~o" es-
creveu São Paulo apóstolo. "Se a natureza n~o tivesse cria-
do as mulheres e os escravos teria dado ao tear a proprie-
dade de fiar sozinho" afirmou Platâo. Xenofonte condenava a
mulher para "...que viva sob uma estreita vigilincia, veja

menor número de coisasl possível, ou~a o' menor número--Ue
coisas possível. fat;a o mSO.Q.IC__ fJ.u.i1lerQ e ~fl-t~.
ver"· Marco Pórcio Catãoi em 195 d.C., dia~o prot:esto
de um grUpo de mulheres contra a sua exclusão do uso dos
transportes públicos, assim se manifestou: "Lembrem-se do
grande trabalho que temos tido para manter nossas mulheres
tranquilas e para refrear-lhes a licenciosidade, o que foi
possível enquanto as leis nos ajudaram. Imaginem o que su-
cederá, daqui por diante, se tais leis forem revogadas e se
as mulheres se puserem, legalmente considerando, em pé de
igualdade com os homens! Os senhores sabem como s~o as mu-
lheres: fat;am-nas suas iguais, e imediatamente elas quere-
rão subir às suas costas para governá-los". Estas frases ci-
tadas em ALVES, B.M. & PITANGUV, J. C1985ipp.11-15J revelam
de forma contundente a Pc;lS iç:.ã.o-d-a-ml:l.~l-he·r--ao_f.ioal__ da Anti-
guidade e primórdios da era cristã.
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As civiliza~ões grega e romana, de incomensuráveis contri-
bui~ões culturais. cientificas e artisticas, nos parecem ho-
je de uma estreiteza de mentalidade inconcebível pela forma
radical e injusta de situar a mulher na sociedade. Na Gré-
~ por eKemp Io, ~omente aos homens lbLr:.e_s_e.s-t-a-v-am--elbertãs
~s por~f.i losof..i_a..._d~ Rol 1ti ca e do conhecimer:LtQ...:.Por
~lado. a legisla~~o romana enfatizava sobremaneira a
institui~ão juridica do paterfamilias, sob quem se concen-
trava todo o poder em rela~ão a mulher. filhos e escravos.
"Na Grécia a mulher ocupava tsae t câa equivalente à -'do escravo
nõ sentido de que tão-some-notEestes executavam tral5ãTfios ma-
nuaIS, extremamente desvalorizados pelo homem livre. Em Ate-
nas, ser livre era, primeiramente, ser homem e não mulher,
ser ateniense e não estrangeiro, ser livre e não escravo ...
Tendo como função primordial a reprodução da espécie humana,
a mulher não só gerava, amamen...tavae criava os filhos, como
produ~la tudo aquilo que era diretamente ligado ã subsist~n-
eia do homem: fJ~~~~~aem~JDentaf~o. EKereia tambsm
trabalhos pesadOS t:omo a eittra~~Q de minerais e o tt-abalho
agrícola" - ALVES. B.M. & PITANGUY, J-. [i985ipp.l1-i2J. Por
tudo isso, e difícil localizar-se na história da Grecia e de
Roma personagens femininos que tenham efetivamente se so-
bressaído.

o primeiro vulto da Idade Medi~ a marcar sua presen~a na
história foi Teodora de 8izânc io (~i.o.ado-de_ 527 a 548).
Sua personalidade e uma desconcertante mistura de talento
artístico, habilidade política, crueldade, heroismo, bondade
e sedu!;.ão.Devemos come car por reconhece-r--qu'e-Teo-d-oTa~
~e.-J~us.t.i-r:\.:i..a.~,foi a primei ra personal idade da história a
encampar uma luta consistente pelos direitos da mulher. A
mão decidida de Teodora, talvez a primeira feminista da his-
tória, está presente em todas as partes do código de Justi-
niano que se referem a mulher. A abolic:ão da lei que impedia
as mulheres de herdar e a promulgação da lei que obrigava os
dignatários a dotar condignamente suas filhas são eKemplos
nítidos da influência de·Teodora sobre Justiniano. As con-·
cessões legais para as mulheres chegam, nesse código, a ser
demasiadamente parcials: as ffiDlheresnão poderiam ser presas
por dividas; não seriam encarceradas em prisões comuns, mas.
fechadas em um mosteiro até o dia do julgamento; o marido da
mulher infiel teria que esperar dois anos antes de repudiá-
la definitivamente. O código de Justiniano, na verdade. ao
abrir estas concess6es exageradas às mulheres, estava. na
realidade, discriminando-as, porque proteção e privilégios
só cabem às minorias e representam a antítese da igualdade.
Os códigos romanos, a partir da Renascimento, servirão de
base~o da estrutura legal do Ocidente e trarão
com eles influincias de discriminac:ão da mulher até os nos-
--.Soedias.
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A personalidade de Teodora tinha muitas faces. Humanitaria-
mente, ela iez o possível para aliviar o soirimento do povo
e não hesitou em transformar igrejas em hospitais. Cruelmen-
te, ela ordenou a matança de trinta mil pessoas que repudia
vam o imperador no tragicamente iamoso episódio do Hipódro-
mo de Nika. Seu heroísmo pode ser avaliado pelas palavras de
encorajamento a Justiniano que desejava fugir do Hipódromo:
"ainda que a fuga fosse a única via de salvaç:ão, eu a des-
prezaria. A morte é uma condiç:ão imposta pelo nosso nasci-
menta; mas quem reinau não deve nunca sobreviver.3 perda da
dignidade e do poder ... o trono é um sepulcro glorioso e a
púrpura, o mais belo sudário" citado em ORLANDI, E .
.C1973iPP.157-160J.

A ~resença da mulher na literatura foi iniciada por Murasa-
ki~no-Shikibu (978-1031>, a imortal escritora japones~
ela a autora da mais famosa n"OVera nlpô'lÍcCque foi escrita
em torno do ano 1001. numa edição de 4.234 páginas.

A história de HeJ.o-Ls.a_fLAbeJardo,inicialmente atraídos pe-
@:ll1fã1eCta_tLJJla-i~-t-a-r-dfLUnidos pe lo amo , .-lJ.ffL-dcas----mõffiên-
tos mais eJ:H::-ÀD_t~a.do_Le..s__da....-Cõ1iãuIsl:.adQCOnneclmento __ j;te:ta-mlo1-
l...tlgL. Acredita-se que ~a tenha sido a .YD-l-ca-. m.ulher do
seu século a dominar três línguas estrangeiras (latim; gre-
go e hebrai~reconceltos da êPõ~diam que Heloi-
sa estudasse nas Universidades, forçando-a a ser, desde a
mais tenra idade. uma genuína autodidata. Pedro, o Venerá-
ve í , abade de Cluny, assim se relere à Heloísa: "naquele
tempo, ouviu-se falar bastante de uma mulhsr que, mesmo es-
tando presa pelos laç:os mundanos, dedicava sua atenç:ão ao
estudo das letras, coisa bastante rara, e à procura do sa-
ber ... Tu, com teu nobre zelo, não somente ,ultrapassaste to-
das.as mulheres, mas, superaste quase toda a raç:a dos ho-
mens" - citado por ORLANDI. E.[1973iPp.93-96J. O amor de He-
loísa e seu mestre e admirador Abelardo foi cercado e in-
viabilizado pelos preconceitos medi..e;>vais.Ironic:amente. -os
conhecimentos de Helolsai que lhe trouxeram tanta reputa~~o
e satisfa~~o pessoal, tornaram-se fonte de sua grande des-
gra~a. Em 1142. Abelardo morreu e Heloísa conseguiu que seus
restos mortais fossem transferidos para o Paracleto. de c:ujo
mosteiro ela se tornara madre superiora. Ali, no sítio que
sempre lhe servira de ref~gio. ela manda construir uma tumba
dupla. ~ltima morada dos dois infelizes amantes. Mark Twain.
visitando o t~mulo de Heloísa e Abelardo perto de Paris. es-
cre~eu que sobre este t~mulo "se escreveu, cantou e chorou
mais do que sobre qualquer outro túmulo da cristandade, de-
pois do túmulo do Salvador" - ORLANOI, E. [1973ipp.93-96J.
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Para a cultura ocidental. a Idad~ representou uma lon
ga noite de trevas que somente eram iluminadas pelo clar~o
das fogueiras da Inquisi~~o. Entre os tantos preconceitos e
dogmas que predominaram nesses séculos. a discriminação da
!!,ulherfoi o mais cruel. "As mi lh.:iresde mülheres queimadas
nJo se distinguiram das demais por possuírem uma 'natureza
diversa'. Elas teriam tão-somente e~ercido determinados ma-
lefícios que seriam inerentes a qualquer mulher. Era. por-
tanto. a 'natureza' feminina que ardia nas fogueiras que se
.:icenderampela Idade Média e início do Renascimento. 'Se ho-
je queimamos as bruxas é por causa do seu se~o feminino',
diz Jaques Sprenger. inqui.si.dor e teóri.co da demonologi.a.
que publica. no final do século XV. um manual de base do ca-
cetior de bruxas, o Malleus Maleficarum. no qual se remete
aos te~tos sagrados para comprovar a i.nferioridade feminina.
Afirma assim que: 'a mulher é mais carnal que o homem; vemos
isto por suas múltiplas torpezas... e~isteum defeito na
forma~ão da primeira mulher, pois ela foi feita de uma cos-
tela curva, torta. colocada em oposi~ão ao homem. Ela é. as-
sim. um ser vivo imperfeito. sempre enganador" - ALVES. B.M.
& PITANGUV.J. C198SiP.24J. É curioso notar que. segundo es-
sas autoras. par:ilcAd.a_de.2_b..r:uJ:tasqueimadas, contava-se ape-
o.a_s-Y/lI_bru)(o.A fogueira foi o destino d~mu-liTeT ClOe, ma i e~---tarde se tornaria a santa protetora e padroeira do povo
francês.

Diferentemente de Heloisa. Joana d'Arc (1412-1431) nunca
aprendeu a ler e a escrever. lUKo lnã"dequado aos camponeses
da época. Também não foi o amor que a distinguiu. mas a in-
tegral de . à nacionalidade francesa e à fé cristã. Lu-
tando contra tudo e con ra o os. a jovem camponesa --rece-
bida por Carlos VII que a torna capitã do eKército. Depois
de libertar a cidade de Orléans. cercada pelos ingleses.
Joana d'Arc toma Troyers e marcha para Reims. presidindo a
sagração do Re'i--., Juntos. Joana e Carlos VII partem para Pa-
ris, sendo detidos em Saint Denys pelo eKército inglês. onde
ela'é feita prisioneira,.Daí em diante. começa o longo epí-
logo da história de Joana d'Arc que será concluído com o fo-
go do martírio e a glória dos altares. Com seu heroísmo.
Joana d'Arc participou efetivamente do início da forma~ão
dos Estados Nacionais. movimento político de profundas re-
percussões. que se estenderá pelos séculos do Renascimento.
Ê curioso observar que os novos Estados Nacionais trazem pa-
ra o centro do poder. em muitas oportunidades. a figura da
rainha, que não era tão rara na Antiguidade. Citemo~ algumas
dessas mulheres que marcam os séculos XV. XVI e XyII.

A rainha Elisabeth I (1533-1602) da Inglaterra é. até hoje
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um dos maiJS_i.mpor_t.~I'),tes_sLm.bolosnacionais do povo inglês.
Filha de Henrique VIII e Ana Bolena. suolTI ao trono numa aos
mais criticas fases da história inglesa. A nação estava di-
vidida pelas disputas religiosas, mergulhada em profunda
crise econômica e envolvida numa catastrófica guerra contra
a França. O seu rpjnado foi proficuo, conseguindo ela recu-~.---------... ~P-êTar a economia. restabelecer a paz com a França e restau-
rar o ao.elica.rÜ~. Des pachando vá:-f"':i:-e-s-p-r--e-t·e-m:h;frnes~a
mão, a rainha declara: "eu me darei por satisfeita se, quan-
do morrer, puder mandar escrever sobre minha tumba: aqui jaz
Elisabeth. que viveu virgem e morreu virgem" ORLANDI, E.
C1973iPP.177-192J. Durante o reinado de Elisabeth, a Ingla-
t~J':..r:a_d.§I.1:.C:Lt.o.u-ª,~Jl.Y..eu:tç;_tve1 Armad-ª_çlosespanhó is. Os úItimos
retratos de Elisabeth, aqueles feitos em sua maturidade e
velhice, dão bem a idéia de sua transformação em mito. Eles
mostram uma mulher de idade indefinida, rosto pálido e no-
bre, com vestes cobertas de pedras preciosas. Mas, no segre-
do de sua intimidade. a mulher transformada em deusa via au-
mentar em torno dela a solidão. Na verdade. ela, a partir de
certo ponto. deiKa de ser mulher para se tornar apenas rai-
nha.

Do outro lado do canal da Mancha, contemporânea de Elisa-
beth. encontramos Catari~de Medieis (1519-1589). a humi-
lhada e repudiada esposa de Henrique II. Seu ~ár-
a~~~e-a~somente se tornaram qua-
lidades conhecidas com a morte de Henrique 11 e a ascensão
ao trono de seu filho Francisco lI. de apenas 15 anos. Ini-
ciava-se, naquele momento, o reinado de Catarina de Médicis
que duraria trinta anos. A noiva. a esposa e mãe humilhada
amadureceram em si mesma as premissas de uma personalidade
matriarcal e de chefe de Estado. I.QE.asua energia foi dedi-
cada à manu teric..ã.o_c1a-U.r:l.i..da.de do pais através da obeaTência à
~, conservando intacta a herança dos fllnos. Franclsco
11 morreu cedo e foi sucedido no trono por ~eu irmão Carlos
IX que tinha apenas dez anos de idade e que governou sob a
regência de "Madame Catal"ina". Ate o dia 5 de janeiro de
1589, dia de seu falecimento, Catarina de Medicis, descen-
dente da antiga família dos senhores de Florença, teve, em
suas mãos. o destino do reino da França e. entre lutas e
guerras de religi~o, salvou para seus fráeeis filhos a pre-
ciosa coroa.

No século XVII, o conturbado cenário político
sistiu ao nascimento da rainha Cristina
(1626-1689), uma fascinante persànalidade que
dicalmente com os padrões de c~mportamento
epoca. Seu pai, Gustavo Adolfo, ordenou que

europeu as-
da Suécia

contrasta ra-
da nobreza da

Cristina fosse,
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desde a mais tenra idade, educada como um príncipe, prepa-
rando-se para o papel de soberano. Este tipo de educa~ão,
involuntariamente, ensejou a dramática ambivalência que ma-
nifestou-se mais tarde em Cristina adulta, mantendo-a, por
toda a vida, num precário equilíbrio entre a masculinidade
e a feminilidade. Rejeitada pela mãe. que não a perdoava
por ser mulher e feia, sofrendo a constante ausência do pai
que estava sempre envolvido em guerras pela Europa, Cristi-
na encontrava evasão no mundo dos livros. Em 1632, com o fa-
lecimento de Gustavo Adolfo. Cristina torna-se rainha da
Suécia com menos de seis anos de idade. Aos dezoito anos,
falava correntemente sete idiomas (sueco, alemão, latim,
grego, francês, espanhol e italiano). A epoca da coroa~ão,
além da pressão sentimental, Cristina inquietava-se com a
questão religiosa. Não aceitava a religião luterana imposta
por seu pai a todo o reino. Em 1651, ela abdica do trono em
favor do primo Carlos Gustavo e foge para a Itália vestida
de homem e com os cabelos co~tados. Tornou-se católica e, no
princípiO, foi bem aceita pelo Papa, mas logo foi por ele
condenada por ter mandado matar seu escudeiro e homem de
confian~a que a estava roubando. O. final de sua vida foi
preenchido por inúteis tentativas de se tornar rainha de Ná-
poles e rainha da Polônia. Foi a primeira mulher a lan,ar a
moda do tailleur. numa tentativa pioneira de cria~ão de um
traje feminino, prátiCO e esportivo.

Os séculos XVI, XVII e XVIII formam um período peculiar na
história da Europa e da própria civiliza~ão ocidental. Du-
rante esses séculos formaram-se os Estados Nacionais sob a
figura do soberano absoluto e de sua descendência. Em todas
as potências do Renascimento são fundadas dinastias que as-
segurariam a continuidade do poder absoluto e inquestioná-
velaté que os parisienses investissem contra as muralhas da
Bastilha no dia 14 de julho de 1789. Nesse período de conso-
lida~ão das dinastias, a presen~a da mulher- foi muitas vezes
fundamental: para o bem ou para o mal, valendo-se da sedu~ão
ou da sabedoria, mas, sempre com grande energia, tramaram
elas a continua~ão do poder nas mãos de seus filhos e netos,
enquanto os maridos passavam a vida nas guerras, no luxo e
na infidelidade matrimonial.

~rina~a Rússi4 (1726-1796), nasceu na Alemanha e foi ba-
tizada com o nome de Sofia na fé luterana dos avós. Durante
seu noivado com o herdeiro do trono russo, o grão-duque Pe-
dro. a noiva percebe que precisa se tornar mais russa do
que os próprios russos e não hesita em trocar seu nome pelo
de Catarina e abra,ar a religião ortodoxa. Na verdade, o ca-
samento de Catarina com Pedro, realizado em 1745, jamais se
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consumou e mesmo os herdeiros do trono não foram gerados por
Pedro, embora tudo fosse mantido sob sigilo. Além dessa si-
tuação constrangedora, Catarina tinha que enfrentar uma
constante luta com Elisabeth, sua sogra, que a acusa de
traiçio e ordena o seu exílio. Com a morte de Elisa beth em
1761, Pedro sobe ao trono e, no ano seguinte, é assassinado
pelos partidários de Catarina que, embora não tramando o as-
sassinato de seu marido, passa a ser a soberana de todas as
Rússias e logo adquire a fama da imperatriz mais autoritária
do século. Sob seu reinado, ocorre uma considerável expansão
do terr~o, incluindo a Rússia branca, a C~'
a Lituânia, a Ucrania ocidental, a Criméia e parte do Cáuca- ~
so. Culta e erudita, Catarina trabalha catorze horas por '.
dia, tornando-se escritora de memórias, contos, projetos pa-
ra hospitais, escolas e cidades. Em relação às artes, a cza-
rina teve uma atenção especial, assumindo a direção das suas
comjdias e dos espetáculos da c8rte. Ela se correspondia com
Voltaire e Diderot. Catarina assim define-se a si mesma: "Se
me permitirem a eHPressãol direi que eu era um franco e leal
cavaleirol de espírito muito mais masculino do que feminino;
apesar de tudo isso, eu não era nenhuma virago, e os outros
encontravam em miml ao lado do espírito e do caráter de um
homem, as gra~as de uma mulher amabilíssima" ORLANDI,E.
[1973ipp.121-136J.

Maria Teresa da Áustria (1717-1780) foi educada para se tor-
nar a herdeira-do trono e, aos dezoito anos, casa-se com
Francisco Estevão por amor, coisa rara para os nobres da
época. Esse matrimônio, apesar das tristelas, sofrimentos e
da infidelidade de Francisco, permitiu à princesa atingir a
pleni tu-f!ecomo mulher, esposa e mãe. Com a morte de seu pai,
Carlos VI, Maria Teresa tor~a-se rainha da Áustria no ano de
1740. A salva~ão do trono e do título, que todos pensavam
poder arrebatar facilmente de suas frágeiS mãos femininas,
depende~ exclusivamente dela porque seu ma~ido, embora afe-
tuoso, era um dirigente pouco habilidosa. A rainha consegue
efetuar ~~om a Hungria, a Sardenha, a Inglaterra e a
aússi~j domina a Baviera e a Saxônia, con~~ a expansão da
Prússia e reconquista a França. A imperatriz tem filhos num
ritmo surpreendente, quase um por ano, totalizando dezes-
seis. É Maria Teresa quem escreve: "tenho o maior amor pela
minha família e pelos meus filhos. Por eles, não poupo fa-
digas, cuidados, preocupa~ões e sofrimentos. No entanto, a
tudo isso sempre antepus o bem-estar de meu povo, quando
percebia que ele precisava de mim. Eu sOUI também deste po-
vO,a única e melhor mãe." - ORLANDl, E. C1973,pp.129-144J.
Apesar de extremamente ~oralista, Maria Teresa foi uma ~-
vernante liberal e progressistã: aboliu os vestígios defeu-
dalismo no exercito, uniformilou a justi~a em todos os esta-
dos do império, reorganizou as escolas, reduzindo a influên-
cia dos jesuítas e incrementou o estudo das ,ciências médi-
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caso a indústria e a agricultura. Mas. os tempos estavam
bastante mudados na Euro~ra a hora de ceder o seu
lugar ao imperador José lI. seu filho mais velho. e reti-
rar-se antes de assistir ao desabamento das monarquias ab-
solutas. que se inicia com a Revolução Francesa. movimento
que acabaria por levar sua filha Maria,Antonieta à guilhoti-
na.

Na noite chuvosa de 29 de novembro de 1780. morre Maria Te-
resa e nem neste instante ela renuncia ao bom humor e à te-
nacidade: "tempo jmpjedoso para empreender uma yiaaem"i e
respondendo ao filho José que lhe pede para que durma um
pouco. ela dia: limascomo. são minhas ultimas horas e que-
reis que as perca dormindo?1I - ORLANDI. E. E1973iPP.25-40l.

o ciclo das grandes rainhas absolutistas se encerra tragi-
camente com a subida de ,Maria Antonieta ao calabouço em 16
de outubro de 1793. Nascida em 1755. à décima-quinta Lilha
~-r--i~l.ere~a da Áus~estava reservado um amb í auo l~-
ear na hlst~a a ao mesmo tempo lembrada pela frlyoll-
dada e irrespon.3-ª_b_:LU_dadeantes de 5 de outubro de 1789.
quando os soberanos da França foram aprisionados no palácio
das Tulherias e. pelo heroísmo. coragem e determinaçlto com
que enfrentou os últimos quatro anos ~e sua vida,

Os séculos do Renascimento constituem um verdadeiro marco
na evolução da humanidade. ~ nessa época que ocorrem os
grandes descobrimentos, desenvolvem-se inúmeros campos da
Ciência e, talvez como nunca, as artes se ewprimem de forma
tão profunda e bela. Mas. apesar de todo o progresso mate-
rial e espiritual, os séculos do Renascimento serão marcados
por uma transforma,ão mais fundamental, ou. seja, a substi-
tuição da tradição pela razão como base do pensamento humano
e, consequentemente. da própria estruturação social, econô-
mica e religiosa dos povos. Apesar disso. entretanto, "no
período renascentista. a posifão da mulher sofre um retro-
cesso. Durante o Feudalismo, era maior o seu espaço de afUa-
~Jj~. posto que esta se realiza.va sobretudo a ~~
~ A formação dos Estados Nacionais e o processo de
centralização do poder vai de par com o afastamento da mu-
lher da esfera publica ... Se durante a I~9de Média a mulher-~-a~uou em praticamente todas as profissões, a partir do Re-
nascimento determinadas atividades vio gradativamente tor-
nando-se do domínio masculino, ao mesmo tempo que a~ Corpo-
('~(J-f~i-E-i-o-Se~Wham à participação feminina:---it JUS-
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tamente durante esse período, quando o trabalho se valoriza
como instrumento de transformação do mundo pelo homem, que o
trabalho da mulher passa a ser depreciado. Alijada concreta-
~-m:n;ja'5-pn:J·f-i-s-s.Qes~eEe-se também toda uma
ideologia de desvalorlzação da mulher que trabalh~.... tra-
duzida concretamente na atribuição de nor pagamento á
mão-de-obra feminina que á masculina, que encontra
ca no processo d~ acumulação de capital, onde a superexplo-
ração da mulher (e do menor) cumpre função especifica
sua participação no mercado de trabalho adquire faceta pecu-
liar: a partir do século XVII, e sobretudo no século XVIII,
contingente cada vez maior de mulheres passam a realizar
trabalhos a domicílio, contratadas por intermediários. Este
tipo de trabalho é ainda hoje largamente exercido pela mão-
de-obra feminina. particularmente na indústria de confecção"
- ALVES, B. M. & PITANGUY, J. C1985iPP.26-27J.

A rainha Victória da Inglaterra (1819-1901), a rainha Eli-
sa~_t.r:..i-a-~--s-issi (1837-1898) e Tz "u Hsi
(1834-1908>, a "Imperatriz Viúva" da China são personagens
proeminentes da história política do século,XIX. Mas. daqui
para frente, as mulheres famosas não serão necessariamente
nobres. Ao contrário. as mulheres que se distinguem são per-
sonagens de uma nova luta que acaba de nascer com a Revolu-
ção Industrial. Afinal, está próximo o encerramento dos
cinquenta séculos de submissão e alijamento que a mulher
plebéia foi forçada a viver; está por findar o longo perío-
do em que a reputação da mulher paradoxalmente oscilou entre
a desaraça de Eva, que condenou o aênero humano ao pecado
oriainal, e a santidade da Virgem Maria, que gerou o nosso
Redentori entre dádivas dos Céus ou criaturas do demônio, as
mulheres apenas tanaenciam a história ...

.i i i.
A Mulher e suas Bandeiras

o que leva alguem ao sucesso? Até a Revolu~ão Industrial.
as op~ões eram relativamente reduzidas. ficando circunscri-
tas à guerra. à ciência, à arte, à religião e ao poder. Pa-
ra a mulher, essas opções eram praticamente inatingíveis;
por isso mesmo, até aqui, a história da mulher é quase uma
história de ra í nhas. A..-pa-r-t--i-r--dG-sé-c:-u_l..C:LX I X, o trabal ho
passa a.-J'o_e_r.:_a~OB.çãO~_ffi.ªj_~__Lrequente e _g_b~rtg&~e-ªraa - rea 11za
ção pessoal. Contudo, também o trabalho esteve por séc~s
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fechado às mulheres, como alternativa legitima de realiza-
ção e projeção na sociedade. Com efeito, a eáucação e o
treinamento eram executados por homens e para homens; a re-
muneração do trabalho feminino foi tradicionalmente compri-
mida por uma perversão da lógica segundo a qual a mulher não
precisa ganhar tanto quanto o homem porque, afinal, ela deve
ser por ele sustentada. Primeiramente como filha. depois co-
mo esposa, mais tarde como ~ãe, a sobrevivincia feminina
foi, historicamente. assegurada através dos séculos. pela
presença masculina que a dominava. Além disso, o 'yoto femL-
f!..!1J.g.. é uma c.onquista abso lutamente recente e ma is recente
ainda e a eJeva~ão da mulher aos cargos do primeiro escalão
dos governos democráticos.

Na última década do século XX. a luta feminina por espaços
de realização social está longe de estar concluída. Sua si-
tuação áe ingresso e concorrincia no mercado de trabalho
ainda é insustentável e fragilizada por preconceitos secula-
res que, ironicamente. transformam igualdade em minoria.
Sua luta ainda faz companhia ao barulhento coro de reivindi-
cações minoritárias como a dos índios. negros e homosse-
xuais. A empresa. palco privilegiado para a manifestação dos
talentos e para a realização profissional e intelectual,
ainda lhe é um terreno hostil. que dela cobra habilidades.
conhecimentos eatuaç5es para os quais ela jamais foi prepa-
rada. Alem disso, os eternos preconceitos tendem a expulsá-
la das melhores chances de realização e das posições verda-
deiramente competitivas dentro da estrutura organizacional
que, até mesmo inconscientemente, são monopolizadas pelo ho-
mem; Das poucas mulheres que alcançam algum ixito no ambien-
te empresarial se exigem provas duplas. ou triplas. de suas
capacidades que serão sempre consideradas inusitadas para um
sexo ao qual foi atribuída. com exclusividade. a elementar
administração do lar.

Mesmo sendo insustentável e frágil, a posição da mulher na
sociedade, em geral, e no mercado de trabalho, em particu-
lar, é fruto de grandes lutas que se desenrolaram nos últi-
mos duzentos anos para a conquista lenta, .mas persistente,
de um lugar ao sol. Essas conquistas devem ser creditadas a
um grupo de mulheres que dedicaram suas vidas a provar o ób-
vio, ou seja, a inexistência de qualidades ou atributos su-
periores entregues pela Natureza, especificamente, a qual-
quer um dos dois sexos. Embora superficial e resumido, este
levantamento histórico não poderia deixar de destacar essas
heroínas que, certamente, no futuro. terão o mesmo reconhe-
cimento de Galileu e de outras personalidades históricas.
Pode parecer exagerado mas, tanto quanto os grandes vultos
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dahist6ria da civiliza~io, elas dedicaram suas vidas a
provar aquilo que para n6s parece a 6bvio: a idéia de que a
terra gira em torno do sol é tio singela e verdadeira como â
idéia de que homens e mulheres devem se associar em condl-
~ de igualdade na luta pela sobrevivência. Apesar de 6b-
~~n:ã"f.l-enGtHit-+-a.r:.am.:.JJ1!1....-ªca tamento au toma t 1êo
pelo 'establishment' onde foram lan~adas. Ao contrário, apê-
sar de estarem de acordo com a Natureza, seus propositores
foram banidos e condenados.

Aurora Dupin - George Sand - (1804-1876) pode ser conside-
rada cama uma das pioneiras da literatura universal e um de
seus mais altas expoentes. Desde sua infância solitária. 6r-
fã de pai, separada da mãe e criada pela autoritária av6 pa-
terna, Aurora sempre encontrou na literatura e na erudi~ão
refúgios para seu eSPírita irrequieto, incompreendido e mal
amado. Seu casamento com CasimirO Dudevant foi, sobretudo,
mais uma fuga do fria ambiente familiar. Mas, com essa deci-
são, ela apenas trocara de sofrimentos que nem seus filhos
puderam reduzir. Essa inquietude e nostalgia empurraram Au-
rora para uma vida de amores inconstantes e, também, para a
escrivaninha de onde saíram preciosidades literárias como
"Indiana". Em 1831, já separada da marido, Aurora vai a Pa-
ris. veste cal~as compridas cinzentas e se entrega à intensa
vida da intelectual idade da época e esta ewperlencia é por
ela mesma descrita como "inebriante apesar das desprazeres,
das dividas, dos maridos e do t~dio" ORLANDI. E.
Ci973iPP.i6i-176J. Desta fase nascem os romances "Rose et
81anche" (escrito em parceria com Sandeau) e "Valentine".
Saía de cena Aurora Dupin, provinciana e mal-casada e entra-
va em cena George Sand, pseudônimo criada por seu editor. Em
1833. George Sand e Alfred Musset, seu amante entre 1833 e
183~L escrevem "Lé1iali. George 8and formou fortes ami zades
com os mais destacados nomes da mundo intelectual da época
como Fleury. Planet. Louis Slanc. abade Lammenais. Salzac.
Liszt. Entre os seus amigos. Chopin foi o mais famoso, dela
recebendo um genuíno amor· plat8nico e uma carinhosa assis-
tência em sua doen~a durante os anos mais produtivos. quando
ele compôs 24 prelúdios, Sonata em si menor, Fantasia em fá
menor. noturnas e as três grandes Polonaises.

A Europa explodiu no ano de 1848. Os socialistas da primei-
ra hora, como Louis Blanc. eram todas seus amigos. Com seus
boletins e artigos. George Sand foi uma musa dos revolucio-
nários. Na sua carta "Aos Ricas e aos 8urgueses". anteci-
pando-se à condena~~o da ditadura do proletariado que s6 se
concretizaria cento e quarenta anos depois, diz ela "que te-
meis? o fantasma chamado comunismo? ~ ele o verdadeiro cris-

19



tianismo, uma religião de verdadeira fraternidade que não
ameaça nem a vida nem a bolsa de quem quer que seja. Mas não
posso deter-me em nenhuma das formas atuais pois são todas
ditatoriais ... nenhuma religião se estabelece com a «ar ce"
ORLANDI, E. C1973iPp.161-176J.

George Sand morreu em Nohant em 8 de Junho de 1876. No seu
funeral Paul Maurice leu o elogio que havia sido preparado
por Victor Hugo: "Choro uma morta e saúdo uma imortal... a
forma humana é o invólucro que esconde o verdadeiro aspecto
divino que é a idéia. George Sand era uma idéia; agora saiu
da ca rne j /9i .•..1a 1i vre. .. a d/9usa se revelou ... " ORLAND I j

E. [1973iPP.161-176J.

Do outro lado do Atlântico, uma outra mulher formidável se
celebrizava também pela literatura. Harriet Beecher Stowe
(1811-1896) publica em 1852 "A Cabana do Pai Tomás" ou "Vi-
da entre os Deserdados", cuja primeira edic;:ão foi engolida
pelo mercado em dois dias, esgotando-se rapidamente a segun-
da e a terceira edic;:ões:em três semanas tinham sido vendi-
dos vinte mil e~emplares. A repercussão de seu livro ultra-
passou as fronteiras dos Estados Unidos, chegando à Franc;:a,
Inglaterra e Alemanha. Seu livro tornou-se o símbolo da luta
abolicionista. O próprio Lincoln saudou Harriet como lia pe-
quena mu 1her que deu início a uma grande guerra" ORLAND I ,
E. [1973iPP.41-52J.

Do erudito círculo de amizades de George Sand também fez
parte uma ilustre mulher brasileira: Nísia Floresta Brasi-
leira Augusta pseud8nimo de Dionisia Gonc;:alves Pinto
(1810-1885) - escritora e intelectual nascida no interior do
Rio Grande do Norte. Nisia Floresta Brasileira Augusta foi a
típica manifestac;:ão do inusitado, caprichosamente inserido
no contexto provinciano do nordeste brasileiro em pleno sé-
culo XIX: adquiriu, não se sabe como, uma erudic;:ão surpreen-
dente; aos 15 anos de idade separou-se do marido e casou-se
novamentei foi abolicionista e republicana, precursora do
feminismo brasileiroi teve uma atuac;:ão política, social e
literária significativai viveu vinte e oito anos viajandO
pela Europa, fixando-se em Paris e depois em Rouen, onde fa-
leceu em 1885; entre seus amigos, além de George Sand, in-
clui-se Auguste Comte, o que revela seu alto prestígiO so-
cial e intelectual. Sua principal obra, "Direitos das Mulhe-
res e Injustiças dos Homens" publicada em primeira edição no
Recife em 1832, era uma traduc;:ãolivre e comentada do famo-
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50 "Vindication of the Rights ofWoman" da feminista ingle-
sa Mary Wollstonecraft. Neste livro. Nísia identifica no
costume e no preconceito (que ela chama de "prejuízo") o
centro da problemática da submissio e desvalorizaçio da mu-
lh~r e procura definir um juiz que possa julgar se as mulhe-
res são ou não inferiores. O que ela busca é a imparcialida-
de filosófica: "só um filósofo - indivíduo que procede sem-
pre com reflexão e acerto - será capaz de julgar tal ques-
tão" - AUGUSTA. N. F. B. [1989;p.31J. Na conclusão de seu
1 ivro, Ni sia .exorta as mu I heres : "em uma palavra, mos tre-
mos-lhes. pelo pouco que fazemos sem o socorro da educação.
de quanto seríamos capazes se nos fizessem justiça. Obrigue-
mo-los a envergonhar-se de si mesmos, se é possível, à vista
de tantas injustiças que praticam conosco, e façamo-los en-
fim confessar que a menor das mulheres merece um melhor tra-
tamento de sua parte, do que o que hoje prodigalizam à mais
digna dentre nós" - AUGUSTA, N.F.B. [1989;pp.94-95J. Nisia
termina seu livro afirmando não ser sua intenção sugerir uma
revolta das mulheres contra os homens. mas claramente fazer
ver que o seu sexo "não é tão desprezível como os homens
querem fazer crer" - AUGUSTA. N.F.B. [1989;p.89J. ~ impor-
tante salientar que Mary Wollstonecraft (1759-1797) e seu
livro "Vindication of the Hights of Woman" constituem um
marco na evolução da luta feminina pelos direitos da mulher.

A gineses do movimento feminista ocorre nas entranhas do mo-
vimento operário no século XIX. sendo por e~te recusado:
"movimentos operários do século passado t~epudiaram o in-
gresso das mulheres no mercado de trabalho, fechando-lhes
as portas dos sindicatos recém-formados, vendo-as como con-
correntes desleais' ... Jeanne Deroin. operária francesa au-
todidata escreve em 1848 um 'curso de direito social para
as mulheres' no qual pretende apontar às prôprias mulheres
a passividade por elas assumida: a mulher, ainda uma es-
crava. permanece,em silincio. C ... ) Subjugada pelo domínio
masculino, ela nem sequer aspira á sua própria libertação;
o homem é que deve 1ibertá-la '... Contemporânea de Jeanne
Dera i n, destaca-se a figura de Dutra I i aer opet~ária, FIm-a
Tristã, que publica, em 1843. um trabalho intitulado 'União
Operária'. Planejava a criação de centros de organização e
educação moral, intelectual e técnica de operariado, a que
chamava 'Palácio dos Trabalhadores'. Lutou, ainda, em 1844.
pela organizaçio de uma internacional do Trabalho. Em carta
dirigida ao lider socialista Considérant, Flora reconhece
ter todos contra si: 'os homens, porque reivindico a eman-
cipação das mulheres; os proprietários, porque reivindico a
emancipação do proletariado' - ALVES, B. M. & PITANGUY. J.
(1985. pp .39-40) .
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Os primeiros socialistas relacionam a sujelçao da mulher à
emersincia da propriedade privada. Romântica e utopicamente
eles anseiam pelo retorno à sociedade primitiva onde, ambas
as "distorc:ões" estariam ausentes. "Nesse sentido destaca-se
a contribuic:io de dois autores: Friedrich Engels CA Origem
da Família, da Propriedade Privada e do Estado) e August Be-
bel lA Mulher sob o Socialismo). Engels baseia-se em estu-
dos de relac:ões familiares em sociedades primitivas efetua-
dos por antropólogos como Lewis Morgan. Contrapondo essas
sociedades em que a pr"opriedade é comuna,l, em que não existe
aparelho do Estado e que seriam regidas por laços de paren-
tesco matrilineares, ~s sociedades capitalistas, conclui que
a base da inferiorizac:âo da mulher encontra-se no surgimento
da propriedade privada. Dessa forma, o casamento e a sujei-
c:ão da mulher surgiriam como garantia para a transmissão da
propriedade (herança>. Apoiando-se nos argumentos de Engels,
Bebel equipat-a a sujei ção .3 da classe operária no sistema
capitalista, já que a causa é comum: o surgimento aa pro-
priedade privada. Afirma assim que o poder de uma classe
sobre a outra terminará e, com ele, terminará também o poder
do homem sobre a mulher" ALVES, B, M. & PITANGUV, J.
(i985iPp.40-41J.

Uma das bandeiras mais importantes desfraldadas pelas mu-
lheres no século XIX foi a da reivindicac:;ãodo sufrágiO uni-
versal. que tem o seu inicio nos Estados Unidos e na Ingla-
terra, atingindo o Brasil a partir da constituinte de 1891.
~ no minimo curioso constatar que a luta pelo voto feminino
nos Estados Unidos, iniciada com a Convençio dOs Direitos da
Mulher convocada em Seneca Falls, no ano de 1848, somente
tenha alcan~ado êwito em 1920 com a 19a. Emenda Constitucio-
nal. Na Inalaterra, a reivindicac:;io pelo voto feminino teve
em John Stuart Mill um de seus defensores e somente conse-
guiu alcanc:;arêxito em 1928, depois de mais de sessenta anos
de luta.

"A luta pelo voto feminino no Brasil nâo teve as caracte-
rísticas de movimento de massas, como ocorreu nos Estados
Unidos e na Inglaterra. Iniciou-se bem mais tarde, em 1910,
quando a professora Deolinda Daltro funda, no Rio de Janei-
ro, o Partido Republicano Feminino, com o objetivo de res-
suscitar no Congresso Nacional o debate sobre o voto da mu-
lher, que não havia sido retomado desde a Assembléia Cons-
tituinte de 1891. Em 1919, Bertha Lutz funda a Liga pela
Emancipação Intelectual da Mulher, posteriormente denomina-
da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, organiza-
ção que levará adiante a luta pelo sufrágio ... Em 19ê7, gra-
ças à influência do Presidente do Ria Grande de Norte, Juve-
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naI Lamartine, este Estado inclui em sua Constitui~ão um
artigo permitindo o exercício do voto dS mulheres... Dessa
forma quando. em 1.932. Getúlio Vargas promulga por decre-
to-lei o direito de sufrágio às mulheres. este já era exer-
cido em dez EstadDs do País" - ALVES. B. M. & PITANGUY, J~
[1985iPP.47-48J.

Merecem menção as tentativas desenvolvidas por algumas mu-
lheres na segunda metade do século, XIX para atingir uma
conscientização maior de suas lutas através da imprensa. Co-
mo parte desses esforços pioneiros podemos citar: "O Jornal
das Senhoras. fundado em 1852 por Joana Paula Manso de Noro-
nha, no Rio de Janeiro, que era editado todos os domingos
com o subtítulo de 'Modas, literatura. belas artes, teatros
e crítica' ... Belo Sexo, periódico religioso, de instru,ão e
recreio, noticioso e crítico moderado que surgiu em agosto
de 1862 tamb~m no Rio de Janeiro ... D Sexo Feminino. semaná-
rio dedicado aos interesses da mulher, apareceu primeira-
mente em Campanha (MG) e instalou-se em 1875 no Rio de Ja-
neiro ... interrompendo a sua publicação em i876 reapareceu
treze anos aepo:is e, com a proclama~ão da República, passou
a ser chamado O Quinze de Novembro do Sexo Feminino" BER-
NARDES, M. T. C. C. C1989iP.l03J.

A disserta,~o que é apresentada nos pr6wimos capitulos bus-
ca tra,ar um perfil da mulher profissional de alto nível na
cidade de São Paulo. Procuraremos apresentar esta análise
tendo como pano de fundo as duras realidades da condição fe-
minina na atualidade. Ao longo da análise, teremos que nos
reportar constantemente à memória da história das mulheres e
de suas lutas.

Deixaremos para o último capítulo um levantamento resumido
dos resultados práticos dessas lutas na século xx e como es-
ses resultados estão a definir novas oportunidades e chances
reais de realização profissional para a mulher, aspectos
efetivamente novos no contexto social e econômico das déca-
das que antecedem o ano 2000.
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11. O PERFIL DA MULHER PROFISSIONAL DE ALTO NÍVEL:UM ESBOCO

.i.
Metodologia do Levantamento

o sistema capitalista tem evoluído de forma significativa
durante o século XX, seguindo uma tendência claramente ex-
ponencial iniciada nos séculos do Renascimento. A emergên-
cia da sociedade anônima, possuída por .milhões de acionis-
tas e dirigida por administradores profissionais. tende a
conferir aos empreendimentos uma racionalidade administra-
tiva que acaba por abrir, mais do que em qualquer época
passada, chances efetivas de reali~a~~o pessoal para aque-
les que possuirem as qualidades necessárias para o geren-
ciamento de partes da empresa, ou mesmo, a própria empre-
sa. Desses profissionais, selecionados por critérios obje-
tivos e racionais, exigem-se resultados sob a forma de ge-
ra~~o de lucros, excelência em administração, inova~ão, de-
senvolvimento de novos produtos e novos processos de produ-
ção, crescimento e expansão da empresa.

Os talentos requeridos para se crescer dentro dessas gi-
gantescas estruturas organizacionais são variados, indo
desde a Administra~~o de Recursos Humanos, Produ~ão, Mer-
cadologia, Contabilidade e Finanças até o dominio sufi-
ciente de Métodos Quantitativos, Legisla~ão e técnicas de
computação e processamento eletrônico de dados. Escolas
superiores orientadas para a formação de administradores
constituem a indispensável ante-sala para, a carreira pro-
fissional ao preparar os jovens para a complexa função do
gerenciamento empresarial.

o novo ambiente econômico fez nascer e progredir novos ra-
mos dentro de ~istema produtivo, marcadamente no setor de
serviços, que vão complementando o intenso desenvolvimen-
to industrial e comercial das últimas décadas. Entre es-
ses novos ramos, devemos ressaltar o papel dos; mercados
financeiros e de capitais, complementos indispen~áveis ao
financiamento da expansão da empresa capitalista modE'r na,
e da informática, que oferece um suporte do qual a empre-
sa atualizada não pode mais prescindir. Não menos importan-
te, entretanto, são as atividades produtivas executadas por
uma extensa rede de micro-empresas, muitas vezes situadas
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na informalidade e geridas por famílias. que oferecem ao
mercado bens e servi~os que seriam antieconômicos em nível
de grandes escalas de produ~ão,

A questão central que nos levou a optar pelo tema da pre-
sente disserta~ão foi a de como a mulher se insere nesse
mundo cheio de oportunidades profissionais no qual os pre-
conceitos contra ela, embora existentes, estão como nunca,
em franco declínio e tendem, cada vez mais. a nao mais se
constituir em obstáculo insuperável ao seu reingresso na es-
fera de prodUl;:ãoao lado do homem. Centrando o nosso foco
sobre a empresa e a carreira da administraç~o 'profissional,
procuramos não ewcluir os papéis desempenhados hoje pela mu-
lher em outros campos e em outras org~ni2a,5es, analisando
como esses papéis as conduziram ao sucesso. Sobretudo, que-
ríamos estudar as condiç5es pelas quais a mulher moderna. na
cidade de São Paulo. atinge a sua realização profissional,
quer como uma executiva de grande empresa, quer como uma em-
preendedora. ou juíza, ou reitora de universidade, ou pro-
fissional de imprensa ou artista.

Várias perguntas povoavam nossa mente ao escolher este te-~"
ma. Quem é esta mulher que começa a trabalhar fora de casa.
rompendo tabus que lhe foram inculcados desde a mais tenra
idade? Que impulso a coloca frente ao dilema entre o tra-
balho e o lar, muitas vezes gerando sentimentos de culpa. e
como ela o resolve? Como ela concilia os papéis de filha,
esposa e mãe e de executiva, empresária? Como é ela vista
pelos homens em geral e. em particular. pelo pai. marido e
filhos? Qual a posição de sua mãe em relação à sua decisão
de trabalhar fora? Oual a motivação básica. de sua decisão:
necessidade de dinheiro ou de realiza~ão como pessoa? Até
que ponto o grau universitário ou a formação intelectual
facilita a evolu~ão de sua carreira? Por que aumenta o n~-
mero de mulheres que decide abrir o seu próprio negÓCio? De
onde vem o capital necessário para tal empreitada: heran~a,
poupan~a. empréstimo?

".

I

Em levantamentos preliminares constatamos que os dados es-
tatísticos existentes se referem. de uma forma geral, à po-
pula~ão feminina economicamente ativa e, em particular. à
mulher operAria. Muito pouco. ou praticamente nada, foi en-
contrado disponível sobre a ascensão profissional da mu-
lher, ou seja, daquela que consegue emergir dentro das or-
ganiza~5es e profissões e galgar ate os níveis mais eleva-

25



· .

dos, competindo com homens e com outras mulheres e, final-
mente, vencendo pela competência barreiras preconceituosas
ainda remanescentes. Evidentemente, não estamos a desprezar
o trabalho feminino executado em escalões inferiores da
hierarquia organizacional. mas, além de serem relativamente
abundantes os estudos sobre a mulher operária e suas lutas,
estamos mais interessadas em conhecer q caminho trilhado
pela mulher de sucesso profissional. Este ângulo da questão
continua abandonado por pesquisadores brasileiros. Embora
modesta e despretensiosa. a nossa contribui~ão através desse
trabalho tem por objetivo aumentar o conhecimento do perfil
da mulher profissional de sucesso, mesmo que seja através de
um leve esbo~o. A hipótese principal a ser testada ao longo
desse trabalho é a da que, hoje, as barreiras existentes
são menos intransponíveis ao sucesso da mulher em qualquer
das profissões que ela venha a escolher, desde que ela pos-
sua as qualifica~ões necessárias e se disponha, como qual-
quer homem, a se entregar de corpo e alma à missão escolhida
como justificativa da sua existência. Sobretudo é indispen-
sável que ~la não se discrimine a si mesma, julgando-se me-
recedora de privilégios e aten~5es especiais: a l6gica do
capitalismo moderno e a economia de mercado não distinguem o
homem da mulher.

Diante da inexistência de dados estatísticos especificas
sobre a ascensão profiSSional da mulher, decidimos realizar
um levantamento, na cidade de São Paulo, que fosse buscar,
junto às pr6prias mulheres de sucesso as informa~ões neces-
sárias para o tra~ado do seu perfil. Tratando de uma ques-
tão que oferece poucas chances à quantifica~ão. situando-se
mais no plano das idéias, tentaremos identificar as carac-
terísticas familiares e s6cio-econômicos deste novo perso-
nagem da cena econômica. Ainda que limitadas à cidade de
São Paulo e pelo tempo e recursos disponíveis para uma
pesquisa estatisticamente consistente, optamos por reali-
zar cinquenta e uma entrevistas pessoais com profissionais
de sucesso nos mais diversos ramos. Certamente, o processo
de defini~ão da amostra pode ser criticável por não ter
respeitado todos os postulados da teoria de amostragem.
Afinal, nio trataremos de uma amostra aleatoriamente defi-
nida e nem mesmo cientificamente estruturada. Mais uma vez,
repetimos que a nossa inten~ão e esboçar um perfil da mu-
lher profissional de su~esso, além de ensaiar uma metodo-
logia de sondagem estatística que possa servir de subsidio
para futuros estudos nesta área e, em particular, para a
prepara~ão de uma futura tese de doutorada.
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Devemos confessar ~ué as entrevistas pessoais que mantive-
mos com essas mulheres de sucesso foram uma fascinante expe-
rlencia pessoal. Ao elegermos o grupo de mulheres ao qual
desejaríamos submeter um longo questionário. imaginávamos
que iríamos nos defrontar com toda a sorte de dificuldades e
obstáculos. Oual não foi nossa surpresa ao descobrir qUe das
cinquenta e duas mulheres contatadas entre julho de 1989 e
janeiro de 1990. apenas uma deixou de nos atender pot razões
relevantes. As demais. generosamente. abriram espaço em suas
congestionadas agendas e nos cercaram de atenções e carinho,
integrando-se ao espírito da pesquisa e interessando-se so-
bremaneira pelos seus resultados. E~sas mulheres, que são
abaixo nomeadas, merecem todo o nosso apreço e sincero reco-
nhecimento.

ADRIENNE MAGALH~ES CARVALHAES
TAY-Confecções de Roupas
Sócia

ANA MARIA FRANCISCO SILVA
PROQUIND- Produtos Ouímicos Industriais Ltda.
Sócia

ANE LUISE TROSTLI CASTELLA
KARTRO S.A. Importadora e Distribuidora
Vice-Presidente

ANNA MARIA LOBO
ALUMNI
Diretora Cultural

AURORA CATHARINA GIORA ALBANESE
Instituto MACKENZIE
Reitora

BEATRIZ SIMON LEIVAS TOZZI
PHILIPS do Brasil Ltda.
Gerente de Divisão de Relações Públicas e Comunicações

BIRGIT DE BASTOS
PORT TRADING Comércio Internacional
Gerente de Divisão

CECÍLIA HELENA RODRIGUES ALVES SANTOS
B~TIA Exportação e Importação S.A.
Vice-Presidente de Marketing

CECiLIA INEZ TROSTLI
KARTRO S.A. Importadora e Distribuidora
Presidente
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CÉLIA PARDI
Revista CLAUDIA ~ Editora Abril
Diretora de Reda~ão

CELIA SCHMITZ'SVEVO
Revista ELLE - Editora Abril
Editora Especial t '

CRISTINA SOARES HUNGRIA PASCHOAL
SEL Tecnologia
Sócia

DEBORAH STERN VIEITAS
Banco CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE
Diretora Adjunta

EDITH WAGNER
PRO-MARKETING Assessoria em Marketing e Pesquisa de Mercado
Sócia

ENILDA SOARES XAVIER
DEIC - Secretaria de Seguran~a Pública
Delegada de Policia

ERNESTINA IVANOV
CHEMICAL BANK
Vice-Presidente

GA8RIELA GLEICH
METAL LEVE
Sócia

IRACEMA BRAGA HAGER
SHS Indústria Eletro-eletrônica
Sócia
IRENÍ GOMES CARDOSO
PORT TRADING Comércio Internacional
Gerênte de Exportação

JOANNA THEODOSIO
HOSPITAL NOVE DE JULHO
Diretora Geral

LAURINDA M. MAEDA SATO
COSIPA
Superintendente

LEDA Y. SAB8AGH
CBF Rolamentos
Diretora Geral
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LENA STRUMPF
FORMATE X
Presidente
LILIAN OTOBRINI COSTA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Juí2a

LILLIAN WITTE FIBE
TV GLOBO SP
Comentarista Econômica
LISA SABBAGH GHOLMIA
CBF Rolamentos
Diretora de Área
MARIA ANGELA G. RIBEIRO
PORT TRADING Comércio Internacional
Diretora de Área
MARIA CHRISTINA MAGNELLI
SECURIT
Presi.dente
MARIA CRISTINA LARA DIAS DE SOUZA
DIAS DE SOUZA Sociedade Corretora de Valores Ltda.
Diretora
MARIA DO CÉO VAZ GUIMAR~ES
COELHO DA FONSECA Empreendimentos Imobiliários
Corretora de Imóveis
MARIA INÊS DE PAULA LEITE MORAES
CAPT Assessoria S/C Ltda.
Sócia
MARIA INÊS S. CORRÊA
COSIPA
Che+e da Se,~o Jurídica
MARIA LUCIA WHITAKER
CHOSES Objetos e DecoraÇ.ão
Sócia
MARIA TEREZA M. B. B. RODRIGUES
ARTE E LEILõES
Corretora de Arte
MARiLIA GABRIELA B. DE TOLEDO COCHRANE
RADIO E TV BANDEIRANTES
JoY"nalista
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MARISA .GREB
PSICODRAMA Consultório
Profissional Liberal
NILZA CUNHA SIMõES
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Gerente Administrativa
REGINA HECHT
AS60CIAC~O DAS MULHERES PROFISSIONAIS DE S~O PAULO
Presidente
RENI DOS SANTOS LIMA
PHILIPS do Brasil Ltda.
Gerente de Área
RENINA KATZ
Artista Plástica
RITA DE CÁSSIA CARAMEZ
Revista PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGóCIOS -Editora Globo
Repórter
ROSE BENEDETTI
ROSE BENEDETTI Jóias
Presidente
RUGÊNIA MARIA POMI
EDITORA ABRIL
Diretora de Área de Planejamento e Desenv~lvimentQ de RH
SANDRA J. MANGELS
APARÊNCIA Consultoria de Imagem Pessoal Ltda.
Sócia
SILMARA A. FIGUEIREDO DE ~OUZA
Cia. Industrial e Mercantil PAOLETTI
Gerente de Marketing
SIMONE ANNIE ZINGEREVITZ
Manufatura de Brinquedos ESTRELA S.A.
Assistente do Presidente
SONIA L. MOLIST
JORDI FOTO SOM
Diretora Geral
TINY MACHADO DE CAMPOS
ADVISER Consultores Associados
Consultora de Empresas
VICTORIA CHRISTINA BLOCK
DBM Drake Beam Morin do Brasil
Diretora
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VIVIAN E. MORGAN-MENDEZ
THE FIRST NATIONAL BANK DF BOSTON
Vice-Presidente

YVONNE CAPUANO
CLOCK Indústria e Comercio de Alumínio
Presidente

A entrevista que mantivemos com as participantes da amostra
pode ser dividida em duas partes distintas: (1) noventa e
seis pe~guntas fechadas cobrindo vários ingulos relaciona-
dos ao sucesso profissional; (2) treze perguntas abertas,
cujas respostas foram gravadas em fitas magnéticas que to-
talizam dezesseis horas de depoimentos (vide anexo 1 ques-
tionário). Cada entrevista durou, em média, noventa minutos
totalizando setenta e seis horas e meia de trabalho de cam-
po. sendo todas as entrevistas realizadas no local de tra-
balho das entrevistadas ou em suas residências. A consoli-
da~ão, cruzamento e pré-analise dos dados dessa sondagem
exigiu cerca de cento e sessenta e cinco horas de prepara-
~~o ~e programas, digita~ão, processamento e impressão de
relatórios, que c.onsumiram mais de quatro mil folhas de
formulários continuas.

O resultado desse esfor~o. impossível sem o concurso anima-
do e impaciente das entrevistadas e a competente orienta~ão
do Professor Roberto Venosa, é mostrado a seguir através da
totaliza~ão e consolidação das respostas dos questionários .

. i i.
Resultados Consolidados da Sondagem

A primeira pergunta do questionário dizia respeito à faixa
etaria das entrevistadas. Apuramos uma idade média de 42,53
anos. com desvio padrão de 8,86 anos. o que nos dá um coe-
ficiente de variação razoavelmente reduzido de 20.82%. As
respostas. mostradas na página seguinte, assim se distribuí-
ram:
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Idade Total das Porcentaeem Porcentaeem
Rl3spostas das Resp. Acumulada------------------ --------- ----------- -----------

Menos de 25 anos 1 1.96% 1.96%
De 26 a 30 anos 5 9.80 11.76
De 31 a 35 anos 5 9.80 21.56
De 36 a 40 anos 10 19.61 41.17
DI3 41 a 45 anos 12 23.53 64.70
De 46 a 50 anos 5 9.80 74.50
De 51 a 55 anos 6 11,77 86.27
Mais de 55 anos 7 13.73 100.00
--------------------_._-------------------------------------

A classe de maior frequincia (12 entrevistadas ou 23.53%
das participantes da amostra) foi a de 41 a 45 anos de ida-
de. A segunda classe de maior frequincia (19.61%> foi a de
36 a 40 anos e a de menor frequência foi a da faixa de 25
anos de idade ou menos (1.96%). É interessante salientar
que mais da metade das mulheres entrevistadas (52.94%) está
numa faixa etária entre 31 e 45 anos e que uma parte consi-
derável da amostra (13.73~) é formada por mulheres que já
completaram 55 anos. uma idade. em geral. considerada avan-
,ada. mesmo pelos padraes masculinos. para a reali~aç~o pro-
fissional.

o histograma. apresentado a seguir. ilustra os dados obti-
dos nas respostas dessa primeira pergunta.
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A segunda pergunta do questionário se referia ao lugar de
nascimento das entrevistadas. Aqui houve uma considerável
concentra~ão de respostas (70,59%) para nascimentos no Es-
tado de São Paulo. Vejamos a distribuição das respostas:

Lugar de Nascimento Total das Porcentagem Porcentagem
Respostas das Resp. Acumulada------------------- --------- ----------- -----------

São Paulo 36 70,59% 70,59%
Fora do Bras i1 7- D13,73 84,32
Região Sul 4 7,84 92,16
Rio de Janeiro la 3,92 96,08
Região Nordeste 1 1,96 98,04
Região Sudeste 1 1,96 100,60
-----------------------------------------------------------

A presença de mulheres nascidas ·fora do Brasil • bastante
marcante no contexto da amostra: se somarmos às nascidas
em São Paulo as de origem estrangeira, atingimos a 84,32%
das participantes da amostra. Pela terceira pergunta, cons-
tatamos que a grande maioria da entrevistadas (72,55%) sem-
pre morou na cidade de São Paulo. As que para aqui mudaram
já estão radicadas na cidade. em média, há 23 anos (desvio
padrão de 13,34 anos). Nenhuma das participantes da amostra
mora fora da cidade de São Paulo.

Entre os diversos parâmetros sócio-econômicos pesquisados,
Q nível de instrução escolar é. naturalmente. aquele que
pode nos dar algumas orientações seguras a respeito do ca-
minho para o sucesso que foi trilhado por essas mulheres. Ê
importante ressaltar que apenas 3,92% das entrevistadas não
avançaram além do Segundo Grau completo e apenas 13,73%.
tendo entrado na Universidade. não chegaram a concluir o
Terceiro Grau. Vejamos como se distribuíram as respostas à
quarta pergunta do questionáriO:
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-----------------------------------------------------------
Instruç:ão Éscolar Total das Porcentagem Porcentagem

Respostas das Resp. Acumulada----------------- --------- ----------- -----------Seg.Grau Completo 2 3,92% 3,92%
Universo Incompl. 7 13,73 17,65
Universo Completo 26 50,98 68,63
Mestrado Incompl . 12 23,53 92,16
Mestrado Completo 2 3,92 96,08
Doutorado Compl. 2 3,92 100,00
-----------------------------------------------------------

Como pode ser observado pelo quadro acima. é considerável a
tendência de continuação dos estudos após a faculdade. Esta
constatação sugere que os cursos de Mestrado e Doutorado
estão servindo não apenas para a formaç:ão de docentes, mas
para complementar a instruç:ão recebida no Terceiro Grau. As ,
áreas de Administr~ç~p de Empresas e Ciências Humanas des- ~
pontam como '-à-s pr~fer i-dois--por---estas--mulheres em---seus---cursos -
de graduaç:ão. Mas, contrariando nossas expectativas ini-
ciais, as respostas obtidas sugerem que a mulher de suces-
so profissional, na maioria das vezes, não fez os seus
cursos de graduaç:ão na área de Administração de Empresas,
curso que poderia lhes dar os fundamentos necessários para
um desenvolvimento mais seguro em suas carreiras, tanto
como executivas, como empreendedoras. Não raramente, os
cursos de araduação que elas concluiram não 9uardam nenhum
tipo de relacionamento com as carreiras profissionais que
abraç:aram. Vejamos a distribuição das respostas à quinta
p~r9unta do questionário:

------------------------------------------------------------
Ârea de Graduaç:ãéJ Total das Porcentagem Porcentagem

Respostas das Resp. Acumulada----------------- --------- ----------- -----------
Admin.de Empresas 12 24,49% 24,49%
,Ciências Humanas 12 24,49 48,98
Direito 6 12.24 61,22
Economia 4 8,16 6q/38
Engenharia 1 2,04 71,42
Medicina 1 2,04 73,46
Outras Âreas 13 26,54 100,00
------------------------------------------------------------

34



A sexta pergunta do guestionário tentava identificar uma ca-
racterística normalmente considerada importante na e~plica-
~ão do nível de preparo intelectual das pessoas, ou seja, o
tipo de escola (pública ou particular) em que as participan-
tes da amostra cursaram oS,diversos graus da instruçio for-
mal. Quanto ao Primeiro Grau, por exemplo, 70,59% das entre-
vistadas cursaram escolas particulares e 29,41% cursaram es-
colas públicas, proporção que é aproximadamente mantida no
Segundo e no Terceiro Graus, e nos cursos de pós-graduação,
As duas únicas participantes com curso de Doutorado completo
cursaram escolas públicas para obterem seus títulos,

A grande maioria das entrevistadas (71,43%) concluiu o cur-
so de 9radua~ão com idade entre 8i e 25 anos. Apenas 6 das
partiCipantes da amostra terminaram seus cursos de gradua-
~ão com idades variando entre 26 e 35 anos. Nenhuma das
entrevistadas com curso superlor o concluiu com uma idade
mais avançada do que 35 anos. Dois terços dessas mulheres
não estudam atualmente e das que estudam, 50,OO~ se dedicam
a línguas e 44,44% estão estudando em cursos de especiali-
zação pro~issional.

A décima pergunta do questionário diz respeito ao domínio
de línguas estrangeiras. O inglês é, de longe, a língua es-
trangeira mais popular entre as entrevistadas: 43 (84,31%)
das 51 o dominam com fluência. Em segundo lugar está o fran-
cês gue é falado por 30 (58,82%) das participantes da amos-
tra, seguido do espanhol com 45,10% <23 mulheres). Devemos
mencionar também a presença destacada dos
idiomas italiano e alemão: oito entrevistadas indicaram o
primeiro e seis, o segundo. Uma constataçãQ importante é que
74,~1~ das participantes da amostra dominam dois ou mais
idiomas estrangeiros, como pode ser verificado no quadro
apresentado a seguir:

------------------------------------------------------------
Domínio de línguas Total das Porcentagem Porcentagem

estrangeiras Respostas das Resp. Acumulada------------------ --------- ----------- -----------
Quatro ou mais 5 9,80% 9,80%
Três 16 31.37 41,17
Duas 17 33,34 74,51
Uma 9 17,65 92.16
Nenhuma 4 7,84 100,00
------------------------------------------------------------
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o objetivo da décima prim~ira p~rgunta do questionário era
verificar se a entrevistada julgava~se preparada para o
exercício da atual funçio. Obtivemos ~ada menos do que 45
rsspostas afirmativas, muito embora. 92,16% das participan-
tes informassem. na Décima Segunda purgunta, estarem plane-
jando a realização de algum curso profissionalizante. Marke-
tine, por exemplo, obteve onze indlc#1t;:oese lin~uas, dez .
Destaca-se, também, o desejo de particlpar em curses de Fi-
nanças (nove entrevistadas), Administração Geral (Dito en-
trevistadas e Recursos Humanos (cinco entrevistadas).

As doze primeIras perguntas do questionáriO foram dirigidas
para a identificação básica das entrevistadas e a avaliação
do nível de instrução e preparo intelectual para o desem-
penho das funções profissionais. Como VImos, a mulher pro-
fissional de sucesso tem em média de 36 a 45 anos, dcimina
duas ou tris línguas estrangeiras e tem curso universltario
completo. Considera-se preparada para as funções que desem-
penha e nio há uma correlat;:ioclara entre os cursos de gra-
duaç~o em que se formou e as suas atividades profIssionais.
As próximas trels perguntas tim o intUIto de definir o tipo
de empresa em que a participante trabalha, a forma pela
qual se deu o seu ingresso e como tem transcürrido a sua
evolução dentro da carreira.

A forma pela qual a participante da amostra ingressou na
empresa ou organizacio em que trabalha atualmente nos pare-
ceu um aspecto importante na tentativa de defini~io do per-
fil da mulher profissional de sucesso. E interessante res-
saltar a consideravel participação percentual (21,57%) de
fundadoras na amostra. Essas onze mu 1he.res são genu inas
empresárias, ou empreendedoras, que partiram resolutas para
a aventura empresarial e através dela alcançaram o sucesso.
Cremos que a figura da mulher empreendedora é uma figura
relativamente recente, das ~ltimas décadas, e que tende a
proliferar na medida em que a tão cantada "intuit;âo femini-
na", quando aliad~ a disposição para assumir riscos, pace
fornecer a matéria prima indispensável para a liderança de
empreendimentos. Neste ponto. surge a necessidade do preparo
das mulheres em áreas típicas da Administra~ão de Empresas;
dai resultando a disPosiçio que elas rev~lam em realizar
cursos de pós-graduação e complementação nessas matérias.

Devemos destacar. também. o consider-ável núme-r-o de
ras que participam da amostra (11.76%). Essas SSlS

herdei -
mulheres
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tiveram que responder ao maior de todos os desafios, ou se-
ja, em caráter de emergência, assumir, nem sempre prepara-
das para tal, a gestão de empreendimentos dirigidos pelos
seus maridos. pais ou parentes sob a intensa pressão psico-
lógica dos momentos mais dramaticos de suas vidas. Algumas
foram preparadas para o papel de sucessoras, mas a maioria
delas teve que assumir as mais altas responsabilidades da
gestão empresarial em condi~ões precàrias, praticamente de
improviso: da noite para o dia, elas saíram do conforto do
lar 'para o aprendizado pratico da administra~ão que lhes foi
ditado pela necessidade. Atuando num novo ambiente, extre-
mamente masculino em princípio, elas passaram a comandar ho-
mens e mulheres também nlo habituados à lideran~a feminina.
Rapidamente, tiveram que aprender a se comportar à altura
diante de várias fieuras masculinas externas à empresa como
a do eerente da banco, do fiscal, do concorrente, do compa-
nheiro da associaçlo ~a classs, do consultor, do fornecsdor
e do cliente.

Podemos ter uma idéia geral da distribui~ão das
décima terceira pergunta do questionaria pela
quadro mostrado a seguir:

respostas à
analise do

------------------------------------------------------------
Como entrou para Total das Porcentagem Porcentagem

a empresa Respostas das Resp. Acumulada---------------- --------- ----------- -----------
Convite do Empr. 17 33,33% 33.33%
Fundadora 11 21,57 54,90
Sele~ão ou Cone. 9 17,65 72,55
Her~n~a 6 11,76 84,31
ReI. de Amizade 5 9,81 94,12
Outros 3 5,88 100,00
------------------------------------------------------------

o histograma mostrado a seguir ilustra o peso da informali-
dade nos processos de recrutamento e seleção da mulher em
postos que ofe~ecem real perspectiva de ascensão profissio-
nal. Com efeito, 43,14% das entrevistadas entraram para a
carreira atual através de convites do empregador ou por re-
la~ões de ami~ade. Não necessariamente est~ é um aspecto
que diminui os méritos dessas vinte e duas mulheres; ao
contrário, como aconteceu com os homens, o convite do em-
pregador revela. antes de mais nada, uma aposta da empresa
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nos talentos visíveis do candidato. Ao se tratar de mulhe-
res, esta aposta é ainda mais notável na medida que, em ge-
ral, se opõe aos preconceitos que ainda cercam a imagem da
mulher executiva.
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Quase metade das mulheres entrevistadas (41,18%) está nos
atuais cargos há mais de cinco anos. Em média, ela ocupa
essa posição há 3,60 anos (desvio padrão de 1,5 anos, coe-
ficiente de varia,ão de 41.69%). Vejamos como se distribuem
as respostas à décima quarta pergunta do questionário:

------------------------------------------------------------
Tempo neste Cargo Total das Porcentagem Porcentagem

Respostas das Resp. Acumulada----------------- --------- ----------- -----------
Menos de um ano 3 5,88% 5,88%
De 1 a 2 anos 8 15,69 21,57
De 2 a 3 anos 9 17,65 39,22
De 3 a 4 anos 4 7,84 47,06
De 4 a 5 anos 6 11,76 58,82
Mais de 5 anos 21 41,18 100.00
------------------------------------------------------------

o histograma apresentada a seguir nos ajuda a compreender a
distribui,ão desta variável. A ilustra,ão ressaltas uma mi-
noria residual na primeira classe (menos de um ano = três);
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alguma concentração nas faixas de 1 a 2 anos e de 2 a 3
anos; e a incomparável densidade da última classe (mais de
5 anos) .
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~ inte~essante observar que, das 21 mulheres entrevistadas
que estão há mais de cinco anos nesses cargos, 17 (80,95%)
estão nessa empresa há mais de dez anos. uma de 8 a 10 anos
e três, de 5 a 8 anos. A idade media destas mulheres e de
47.86 anos (superior. portanto. à média geral da amostra).
O "tempo de casa" das entrevistadas é apresentado no quadro
de respostas obtidas na décima quinta pergunta do questio-
nário:

---~~------------------------------------------------------
Tempo nesta Total das Porcentagem Porcentagem

Empresa Respostas das Resp. Acumulada---------------- --------- ----------- -----------
Menos de 1 ano 2 ~,92% 3,92%
De 1 a 2 anos 5 9,80 13,72
De 2 a 3 anos 7 13,73 27,45
De 3 a 4 anOEi 4 7,84 35,E9
De 4 a 5 anos 4 ·7,84 43,13
De 5 a 8 anos 5 9,80 52,93
De 8 a 10 anos 3 5,89 58.82
Mais de 10 anos 21 41,18 100,00
------------------------------------------------------------
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Mais uma vez devemos ressaltar o peso relevante das mulhe-
res que estão há muito tempo (mais de dez anos) nas empre-
sas em que trabalham atualmente. Este aspecto da amostra
sugere que o reingresso das mulheres nos altos escalões das
empresas e organiza~ões não é tão recente e que ele vem
ocorrendo gradual e regularmente. Por outro lado. a conside-
rável concentra~ão de respostas na faixa de menos do que
cinco anos (43,13% das respostas) indica que as portas das
carreiras profissionais permanecem abertas à participa~ão
feminina. O histograma apresentado a seguir ilustra consis-
tentemente esse ponto de vista:
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A décima sexta pergunta do questionário procura determinar
a forma pela qual as entrevistadas avaliam suas carreiras,
ou seja, como elas mesmas se avaliam dentro da trajetôria de
suas progress8es na vida profissional. A resposta mais fre-
quente (33 ou 64,71%) foi a de que a entrevistada se encon-
tra no topo da carreira. em seu nível mais alto no contexto
da empresa em que trabalha atualmente. Devemos ressaltar que
a idade média neste grupo é de 43,12 anos (desvio padrão
= 9,90 anos; coeficiente de varia~ãD = 22.96%) e se situa
bem próxima à média geral das idades da amostra. Também é
importante frisar que apenas metade deste grupo está nesse
cargo de alto nível há mais de cinco anos (17 = 51,52%);
30,30% dessas mulheres estão a menos do que cinco anos nas
empresas em que trabalham atualmente. Todas essas constata-
~ões estão a sugerir que a mobilidade dentro das organiza-
~ões é um elemento presente que viabiliza às mulheres o ca-
minho da ascensão profissional.
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As empresas, onde trabalham essas 33 entrevistadas que se
encontram no topo das OrganlZações, empregam, em media.
1473 empregados e têm um faturamento anual médio de 217,64
milhões de BTNs. São portanto, empresas menores do que a
média geral da amostra (2834 empregados e faturamento de
333,13 milhões de BTNs). De qualquer forma, entretanto, o
porte destas organizações é bastante expressivo no contexto
empresarial brasileiro.

Uma parcela significativa de respostas (13,73%) nos indica
que muitas das entrevistadas aguardam uma promo~ão para o
próximo ano e apenas quatro (7,84%) têm expectativa de pro-
mo~ão num futuro mais distante (de dois a cinco anos). Os
setores onde se classificam as empresas em que atuam essas
mulheres são identificados no quadro abaixo:

Setor da Empresa Total das Porcentagem Porcentagem
Respostas das Resp. Acumulada

---------------- --------- ----------- -----------
Servi~os -- 21 41.18% 41.18%
Indústria 12 23,53 64,71
Comércio 12 23,53 88,24
Marc. Financeiro 4 7,84 96,08
Governo 2 3,92 100,00

Não é de surpreender o fato de haver uma concentra~ão de
respostas no setor de servi~os (21 = 41,18%). Este é o setor
"mais novo" da economia moderna e, portanto, o mais dinâmi-
co. Tanto a necessidade de recursos humanos aqui é maior
como, provavelmente, aqui estão as melhores chances de de-
senvolvimento profissional para a mulher, pois a intensida-
de dos preconceitos tende a diminuir nos ramos mais recen-
tes e dinâmicos da e~onomia. Também é neste setor de desen-
volvimento mais recente que estão abertas melhores oportu-
nidades para novos empreendimentos: das onze "fundadoras"
de empresas que participam da amostra, oito (72,70%) abri-
ram seus negócios no setor de servi~osi nesse ramo de ati-
vidade nlo há nenhuma herdeira e nele se concentram 80,00%
das respostas que atribuem a i1rela~ões de amizade" o motivo
de ingresso na empresa. Apesar desta concentração, entre-
tanto, os resultados globais da sondagem não nos permitem
imaginar que seja apenas no setor de serviços que a mulher
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está encontrando uma brecha para o seu desenvolvimento pro-
fissional. Ao contrário, como ilustra o histograma apresen-
tado a seguir, e destacada a participação percentual dos se-
tores industrial e comercial no total das respostas obtidas.
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A empresa (ou a organização) onde as entrevistadas estão
atuando tem, em media, S7,SS anos (desvio padrão de 11,08
~nOSi coeficiente de variação de 40,56%). Em 88,a4~ dos ca-
sos, essas organizações existem há, pelo menos, seis anos.
Nenhuma resposta foi dada à opção (constante do questioná-
rio) de menos de um ano de existãncia. A distribuição das
respostas dadas à decima oitava pergunta do questionário é
resumida a seguir:

------------------------------------------------------------
Idade da Empresa Total das Porcentagem Porcentagem

Respostas das Resp. Acumulada
---------------- --------- ----------- -----------
De S a 5 anos 5 9,80% 9,80%
De 6 a 10 anos 6 11,76 21,56
De 11 a 15 anos 4 7,84 29,40
De 16 a 20 anos 9 17,65 47,05
De 21 a 30 anos 4 7,84 54,89
De 31 a 50 anos 14 27,46 82,35
Mais de 50 anos 9 17,65 100,00
------------------------------------------------------------
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A classe de maior frequência é a faixa de 31 a 50 anos. se-
guida pelas de 16 a 20 anos e mais de 50 anos. Os resulta-
dos sugerem claramente que não são as empresas novas as
únicas a oferecerem chances de realização à mulher profis-
sional de alto nível. Ao contrario. observa-se que. na
maioria dos casos. tratam-se de empresa que podem ser clas-
sificadas como "tradicionais" numa economia como a nossa.
que é de industrialização recente. O histograma apresentado
a seguir ilustra convenientemente este ponto de vista:
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As duas perguntas seguintes do questionário (19a. e 20a.)
tentam dimensionar o porte das empresas em que essas mulhe-
res desenvolvem suas carreiras atualmente. Optamos pelo nú-
mero de funcionários e faturamento anual como parâmetros
básicos desta avaliação. Quanto ao número de funcionarios.
determinamos uma media global de 2834 (desvio padrão =
2142; coeficiente de variação = 75.59%). O' amplo coeficien-
te de variação nos garante não haver nenhum tipo de con-
centração em uma ou duas faixas vizinhas que nos permitam
imaginar que as mulheres profissionais de alto nível esta-
riam em organizações ou empresas de determinado tamanho. Na
verdade. elas estão presentes em organizações de variados
portes. significando que não e este o parâmetro que melhor
explica a presen~a feminina nas posi~ões de dire~ão. O re-
sumo das respostas dadas à 19a. pergunta do questionaria é
apresentado a seguir (total das respostas a esta questão
= 50):
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Número de Funcioná Total das Porcentagem Porcentagem
rios da Empresa Respostas das Resp. Acumulada~----------------- --------- ----------- -----------Menos de 50 14 28,00% 28,00%

De 51 a 100 6 12,00 40,00
De 101 a 500 8 16,00 56,00
De 501 a 1000 4 8.00 64,00
De 1001 a 3000 4 8.00 72,00
De 3001 a 5000 O 0.00 72,00
De 5001 a 10000 5 10,00 82.00
Mais de 10000 9· 18.00 100,00------------------------------------------------------------

a histoarama apresentado abai~o ajuda a visualiaar a dis-
tribui~ão das respostas e refor~a a impressão de não haver
nenhuma correla~ão considerável entre a presen~a da mulher
profissional de alto nível e tamanho (medido pelo número de
empregados) das empresas onde elas atuam.
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o segundo parâmetro de avaliação diz respeito ao fatura-
mento anual das empresas e aqui também não há concentra~aes
relevantes de respostas em classes vizinhas, apesar de uma
nítida assimetria positiva na distribui~ão das respostas.
indicando ser a mediana inferior a media global da amostra.
As densidades tanto da menor faixa (menos de 10 milhões de
BTNs = 30,23%), como da maior (mais de 1 bilhão de BTNs =
25,58%), garantem uma razoável dispersão dos dados pelas
classes consideradas. Tal dispersão é ratificada pelo ele-
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vado coeficiente de varia,io de 131.82% (média de 333,13
milhões de BTNsj desvio padrão = 439.13 milhões de BTNs). O
quadro apresentado a seguir nos traz o resumo das respostas
obtidas, em n~mero de 43, à eOa. pergunta do questionário:

------------------------------------------------------------
Fa tur-arnent.c dos Total das Porcentagem Porcentagem
últimos 12 meses Respostas das Resp. Acumulada---------------- --------- ----------- -----------
Menos de 10 MM 13 30,23% 30,23%
De 11 a 30 MM 7 16.28 46,51
De 31 a 50 MM 3 6,98 53,49
De 51 a 100 MM 3 6,98 60,47
De 101 a 500 MM 4 9.30 69.77
De 501 a 1 BI 2 4.65 74,42
Mais de 1 SI BTNs 11 25,58 100,00
------------------------------------------------------------

O menor número de respostas (43) a esta pergunta se justi-
fica porque algumas das entrevistadas atuam em organizações
(como o serviço público~ universidades etc.) cujo porte nio
pode ser avaliado por· faturamento anual; outras não sabiam
informar o faturamento de suas empresas (em geral, ligadas à
imprensa). O histograma apresentado abaixo refor,a a consta-
tação de que o tamanho da empresa (medido pelo seu fatura-
mento anual) não se correlaciona com a presença feminina nos
centros de poder dessas organizações.
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o status legal da empresa onde atuam nossas entrevistadas
parece tambem não ser fator explicativo para a expansão das
carreiras profissionais das mulheres. É importante ressal-
tar, entretanto, que a classe de maior frequencia é a da
Sociedade Anônima de Capital Aberto, modelo empresarial que
tende a predominar nas sociedades mais avan~adas e que
pressupSe padrSes de eficiªncia e desempenho mais rígidos e
mais impessoais do que em qualquer o~tro tipo de estrutura-
~ão legal. Essas são as empresas profissionalizadas por ex-
ce í êric í e e a nossa sondagem sugere que este é um "habi tat"
bastante propício à realiza~ão profissional da mulher. Ve-
jamos a distribui~ão das respostas à pergunta n~mero 21 de
nosso questionario:

------------------------------------------------------------
Status legal da

Empresa
Total das
Respostas

Porcentagem
das Resp.

Porcentagem
Acumulada

S/A Capo Aberto
Soco Civil Ltda
Limitada
S/A Capo Fech.
Micro-empresa
Outros

16
12
9
6
4
4

31,37%
23,53
17,65
11,77
7,84
7,84

31,37%
54,90
72,55
84,32
92,16

100,00

Nove das doze respost.as classificadas em "Sociedade Civil
Limitada" foram dadas por entrevistadas cujas empresas se
classificam no setor de servi~os, sendo este status legal o
mais comum nas profissões liberais. As quatro respostas que
foram dadas na classe "Micro-empresa" referem-se a "fui1da-
dor~s": tris delas no ramo de servi~os e uma no comérci~.
Não há nenhuma "fundadorau entre as 16 que responderam na
classe "S/A de Capital Aberto". mas há duas "herdeiras"
aqui classificadas. Na classe "S/A de Capital Fechado"
(seis respostas) há uma "herdei ra li e nenhuma "fundadora".
Na página seguinte apresentamos o histograma que ilustra a
distribui~ão das respostas à 2ia. pergunta do questionário:
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Das 49 respostas à 22a. pergunta, a grande maioria (37 =
75.51%) informou que os donos (ou acionistas controladores)
trabalham na própria empresa, revelando ser este um fator
impeditivo à ascensão da mulher no ambiente empresarial.
Oito das 49 respostas obtidas indicam que os donos das em-
presas são investidores nacionais que não trabalham nelas e
quatro respostas nos revelam serem estas empresas de pro-
priedade de investidores estrangeiros.

A 23a. pergunta do questionário solicitava que a entrevis-
tada informasse o número de funcionários que estão sob sua
responsabilidade. Ê o seguinte o resumo das respostas obti-
das:

------------------------------------------------------------
Funcionários aob Total das Porcentagem Porcentagem
sua responsabJil. Respostas das Resp. Acumulada
------------------ --------- ----------- -----------
Menos de 5 21 41,18% 41.18%
De 6 a 10 11 21,57 62.75
De 11 a 20 3 5,88 68,63
De 21 a 50 6 11.76 80.39
Mais de 50 10 19,61 100,00------------------------------------------------------------
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A classe de maior frequªncia foi a de menos do que cinco
funcionários sob sua responsabilidade direta. o que revela.
de forma indireta. o elevado nível da posição na hierarquia
da orsani2ação. Entre as 21 respostas que aqui se classifi-
cam, define-se um número médio de funcionários na empresa
de 3885 (desvio padrão = 2908 empregados; coeficiente de
variação = 74,86%) e um faturamento anual médio de 404,53
milhões de BTNs (desvio padrão = 468,13 milhões de BTNs;
coeficiente de variação = 115,72%). Nessas respostas, temos
seis Sociedades Anônimas de Capital Aberto, cinco Socieda-
des Civis Limitadas, quatro Limitadas, duas Micro-empresas
e uma Sociedade Anônima de Capital Fechado. Predominam,
portanto, empresas relativamente grandes.

Um terço das respostas nos indica que essas mulheres coman-
dam diretamente mais do que 20 pessoas (um quinto delas co-
manda mais do que 50 pessoas).· Tal resultado nos sugere
claramente que não há mais obstáculos à mulher no seu ca-
minho de posições de liderança e comando. Tanto ela como
seus comandados (homens e mulheres) parecem, gradativamen-
te, aceitar o papel de lider atribuído à mulher. As proemi-
nentes figuras femininas da política nacional e internacio-
nal. onde Margareth Thatcher, Violeta Chamorro, Zélia Car- a~
doso de Mello e Luiza Erundina são exemplos recentes, con- ~q~
firmam a familiaridade com que, em geral, alcançam o poder e
a liderança com considerável sucesso.

A identificação da posição hierárquica das entrevistadas
foi o objetivo da 24a. pergunta do nosso questionário, cu-
jas respostas são sumariadas abaixo:

--------------------------------------------~---------------
Posição hierárquica Total das Porcentagem Porcentagem

Respostas das Resp. Acumulada------------------- --------- ----------- -----------
Sócia 14 27,45% 27,45%
Diretora de Área 12 23,53 50,98
Presidente 5 9,80 60,78
Diretora Geral 5 9,80 70,58
Gerente de Ârea 4 7,84 78,42
Vice-Presidente 2 3,92 82,34
Chefe de Seção 2 3,92 86,26
Outras 7 13,74 100,00
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A consolidação dos resultados da sondagem confirma ~lena-
mente a finalidade de nosso objetivo central de entrevistar
as mulheres ~rofissionais de alto nível. Três quartos da
amostra e constituída por mulheres situadas no topo dos or-
ganogramas (~residentes, sdcias, vice-presidentes e direto-
ras). Devemos salientar qué as quatro gerentes de área ~ar-
tici~antes desta amostra atuam em empresas grandes: número
m.dio de em~regados = 3025 (desvio padrão = 2429 emprega-
dOSi coeficiente de variação = 80,30%)i e faturamento anual
médio de 524,00 milhões de BTNs (desvio padrão = 550,10 mi-
lhões de BTNsi coeficiente de variação = 104,98%).

A distribuição das respostas à E4a. pergunta do questioná-
rio é ilustrada através do histograma apr~s~ntado abaiHQ:
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A mobilidade intersetorial da mulher ~rofissional de alto
nível foi testada atrav.s da 25a. ~ergunta. As respostas
nos revelam que 41,18% das participantes da amostra <21
res~ostas) trabalhavam antes no mesmo ramo em que estão
atuando no momentoi 43,14% (22 respostas) vieram de ramos
diferentes daquele em que trabalham atualmente; e 15,69% <8
respostas) não trabalhavam antes do atual emprego. Conside-
ramos expressivo a índice de migrações entre os setores, o
que nos leva a acreditar que a mulher ~rofissional de alto
nível não se detém diante da necessidade de mudanças radi-
cais em suas carreiras e que nem são ~ortadoras de talentos
e habilidades que se aplicariam exclusivamente aos setores
de atividade a que se dedicam atualmente.
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As cinco perguntas seguintes de nosso questionário (da 26a.
à 30a.) procuravam subsídios que nos orientassem no estabe-
lecimento de rela~ões entre as carreiras profissionais
abra~adas pelas entrevistadas e a origem familiar delas.
Particularmente, tínhamos a curiosidade de definir o tipo de
ambiente familiar que pudesse caracterizar a transforma~ão~
da mulher em profissional de sucesso. Muitas vezes, ao lon-
go desta disserta~ão, teremos a oportunidade de voltarmos a
este tema. Mas, desde Ja, devemos comentar os resultados
globais da sondagem realizada.

Em primeiro lugar, procuramos determinar a origem dos pais
das entrevistadas atraves da pergunta número 26, cujas res-
postas encontram-se resumidas a seguir:

Origem dos Pais Total das Porcentagem Porcentagem
Respostas das Resp. Acumulada----------------- --------- ----------- -----------

Pai e mãe brasil. 28 54.90% 54.90%
Pai ~ m~e ~stran. i8 83,63 78,43
Pai astro mãe br. 7 13.73 92.16
Pai br. mãe estr. 4 7,84 100.00

Ê realmente notável a frequência relativa de respostas que
indicam um dos·pais ou ambos sendo estrang~iros (23 respos-
tas = 45.10%). Aparentemente. este e um dos fatores qu~ po-
de~parcialmente explicar a emergªncia da mulher nos altos
~scalaes da empresa, pelo menos onde o conhecimento de vá-
rias línguas estraneeiras seja um requisito para o sucesso.
Com efeito. enquanto que. no cômputo geral. 41.17% das en-
trevistadas dominavam tres líneuas ~straneeiras ou mais,
58.33% das filhas de casais estrangeiros dominam tris lín-
guas estrangeiras ou mais e 33.33% dominam quatro ou mais
línguas estrangeiras (contra 9.80% do global consolidado).
As respostas a esta 26a. pergunta sugerem algum tipo de
componente cúltural na defini~ão e motiva~ão da mulher para
a carreira profissional, pois tudo nos leva a crer que nas
famílias de imigrantes haja um clima mais arejado e pro-
gressista e menos tradicionalista do que nas famílias brasi-
leiras das classes media e alta.
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Por outro lado, entretanto, devemos ressaltar que duas das
seis uherdeirasu provªem de pais e mies brasileiros e as
outras quatro, coincidentemente, têm pais estrangeiros e
mães brasileiras. Das onze "fundadoras" participantes da
amostra, seis tem pais e mães brasileiros; tres tem pais e
mães estrangeiros e duas têm pais brasileiros e mies es-
trangeiras. Tal configura~ão e composição não nos permitem
privilegiar o fator "origem familiar" como ewplicação da
emergência do espirito empreendedor na mulher, uma vez que
a repartição das respostas se aprowima consideravelmente da
consolidação global (configuração media da amostra).

o nivel de instrução dos pais das entrevistadas foi identi-
ficado pelas perguntas numeros 27 e 28, procurando-se defi-
nir melhor o Ubackground" familiar que as influenciou. Como
veremos a seguir (e ao longo das futuras seções), as res-
postas, de uma forma geral, confirmam duas suspeitas que
tinhamos ao elaborar o questionário, ou seja, (1) que o ni-
vel de instrução das filhas superaria o dos pais; e (e) qus
os pais tenderiam a apresentar um nível de instrução supe-
rior ao das mães, dados os contornos sociais que vigiam
três ou quatro décadas atrás, quando a mulher que cursava
faculdade era, na melhor das hipóteses, uma ewceção notá-
vel. Esses importantes aspectos serão tratados mais à fren-
te, numa profundidade maior, mas, por enquanto, analisemos a
consolidação das respostas dadas à 27a. pergunta do ques-
tionário relativa ao grau de instruç:io do pai das entrevis-
tadas:

Grau de instruç:ão Total das Porcentagem Porcentagem
do Pai Respostas das Resp. Acumulada----------------- --------- ----------- -----------

Prim.Grau Incompl 4 7,84% 7,84%
Prim.Grau Compl. 6 11,76 19,60
Sego Grau Compl. 14 27,45 47,05
Universit.Incompl 4 7,84 54,89
Universit.Compl. 19 37,25 92,14
Mestrado Incompl 1 1,97 94,11
Mestrado Compl. 1 1,97 96,08
Doutorado Compl. 2 3,92 100,00
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Ê importante notar que 47,05% dos pais participantes da
amostra não atingiram ó grau universitário (nem mesmo in-
completo). Em rela,ão a suas filhas. este índice cai para
3,92%. A participa,ão dos pais com nível superior de ins-
tru,ão. contado a partir do Universitário Completo. atinge
a expressiva marca de 45,11%, merecendo men,ão especial o
fato de termos um mestre e doi~ doutores. além de um com
mestrado incompleto. Ambos os doutores são brasileiros ca-
sados com estrangeiras e o mestre é estrangeiro casado com
estranaeira. O histograma apresentado abaixo ilustra a
distribui,ão das respostas:

11>g IN 11>g CIO JíIQQ CIO WNIVIN UNIV CIO IoII!STIN UI::IõTao DOUf ao
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A 28a. pergunta do questionário buscava a identifica,ão dos
graus de instru,ão das mães das entrevistadas. É realmente
notável a discrepância entre os níveis de instru,ão formal
de seus pais e de suas mães: enquanto que 45,11% dos pais
têm grau Universitário (ou mais). as mães 'atingem apenas a
marca de 11,76% (6 das 51 mães envolvidas pela sondagem).
Por outro lado, pais e mães "empatamll quanto à frequência
relativa na primeira faixa (primeiro grau incompleto). Na
página seguinte encontramos o resumo das respostas dadas a
esta pergunta:

52



Grau de instrução Total das Porcentagem Porcentagem
da mãe Respostas das Resp. Acumulada----------------- --------- ----------- -----------

Prim.Grau Incompl 4 7,84% 7,84%
Prim.Grau Compl. 12 23,53 31,37
Sego Grau Compl. 22 43,14 74,51
Universit Incompl 7 13,73 88,24
Universit Compl. 6 11,76 100,00

Um cruzamento das respostas fornecidas às perguntas 27 e 28
pode nos ajudar a visuali;!ar melhor o ambiente f"amiliar
na dimensão instrução formal dos pais - do qual se originam
nossas entrevistadas:

GRAU DE INSTRUCaO DOS PAIS

Pai
Mãe 10.G 10.G 20.G Univ Univ Mest Mest Dout Total

Inc. Com. Com. .Inc. Com. Inc. Com. Com.
-----------------------------------------------------------

I.

Prim G Incompl 3 1 4
Prim G Compl. 1 2 3 6
Sego G Compl. 3 10 1 14
Univer Incompl 2 l' . '1 4
Univer Compl. 4 6 5 4 19
Mestr. Incompl 1 1
Mestr. Compl. 1 1
Doutorado 1 1 2
Total 4 12 22 8 5 51

Pela observação do quadro constatamos que, na maioria dos
casos, o grau de instrução do pai supera o da mãe. Totali-
zarido a diagonal principal da matriz quadrada formada 'pelas
respostas, teremos 20 respostas (39,22%) indicando igualda-
de no grau de instrução dos pais. As células situadas à di-
reita da diagonal principal referem-se a casos de superio-
ridade da mãe em relação ao pai, em termos de grau de ins-
trução: cinco casos em 51 (9,80%). As células situadas à
esquerda da diaeonal principal indicam superioridade do pai
em relação à mãe em termos de grau de instrução: 26 casos
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em 51 (50,98%). A distribui~io das respostas à
ta do questionário à ilustrada abaixo, através
tograma:
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A apresenta~ão matricial dos cruzamentos do grau de instru-
~ão de pais e mães e suas filhas pOderá nos auxiliar na
compreensão do progresso alcançado pelas entrevistadas, no
campo da instru~ão formal, em comparação com seus pais.

COMPARAcao MaES E FILHAS (6rau de Instrução)

Mãe 10.6 10.6 20.6 Univ Univ M~st Mest Dout Tot
Inc. Com. Com. Inc. Com. Inc. Com. Com.Filha

Prim G Incompl
Prim G Compl.
Sego G Compl. 1 1 2
Univer Incompl 3 4 7
Univer Compl. 4 3 13 4 2· 26
Mestr. Incompl 4 3 3 2 12
Mestr. Compl. 1 1 2
Doutorado 1 1 2
Total 4 12 22 7 6 51------------~-----------------------~-----------------------
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Observando a diagonal principal da matriz, podemos consta-
tar: (1) em apenas três dos 51 casos observados (5,88%), a
filha tem atualmente o mesmo grau de instrução formal da
mãe (uma = 20. 6rau Completo e duas = Universitário Comple-
to); (2) não há nenhuma célula ocupada a direita da diago-
nal principal. evidenciando que. em nenhum caso em 51,
ocorre uma superioridade da mãe em, relação à filha quanto
ao grau de instrução formal; (3) as células à esquerda da
diagonal principal acolhem nada menos do que 48 casos, evi-
denciando quel em 94112% dos casos I a filha superou o grau
de instru~ão da mãe. Naturalmente, quanto mais caminharmos
pela matriz, a partir da diagonal principal, na dire~ão su-
doestel maior será o grau de supera~ão pela filha ,do nivel
de instru~ão materno. Na primeira diagonal à esquerda e
abaixo da principal. por exemplo, temos aquelas entrevista-
das que avan~aram um degrau na escala de instru~ão formal
em relação às suas mães (11 = 21,57%). Na segunda diagonal
encontramos 20 respostas (39.22%). indicando ser essa a pro-
por~ão de entrevistadas que avan~aram dois degraus na escala
em comparação às suas mães, Na terceira diagonal temos sete
respostas (13,73%) e na quarta diagonal, nove (17,64%). Na
sexta diagon~l temos uma resposta (1196%).

Conclui-se. portanto, que a mulher profissional
avançou consideravelmente na escala de instru~ão
rela~ão à sua mãe. O quadro mostrado abaixo faz o
PO de comparação considerando. agora, os níveis
~ão dos pais e das entrevistadas:

de sucesso
formal em
mesmo ti-

de instru-

COMPARAcao PAIS E FILHAS (6rau de lnstru~ão)

------------------------------------------------------------, Pai 10.6 10.6 20.6 Univ Univ Mest Mest Dout Tot
Inc. Com. Com. Inc. Com. Inc. Com. Com.Filha

------------------------------------------------------------
Prim 6 lncompl
Prim 6 Compl.
Sego 6 Compl. 1 1 2
Uni ver Incompl 8 E 2 1 1 9
Uni ver Compl. 8 4 7 2 8 2 26
Mestr. lncompl 2 2 6 10
Mestr. Compl. 1 1 2
Doutorado 1 1 2
Total 4 6 14 4 19 1 1 2 51
------------------------------------------------------------
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Embora significativa, a supera~ão das filhas, em nível de
instru~ão formal, em rela~ão aos pais é incomparavelmente-
mais branda: (1) na diagonal principal (igualdade de· 1ns-
trução) temos 11 respostas (21,57%)i (2) nas diagonais à
direita da principal, temos sete respostas (13,73%), posi-
ções que não ocorrem na matriz de Compara~ão "Mães x Fi-
lhas"; (3) de qualquer forma, entretanto, é realmente ex-
pressiva a propor~ão de filhas que superaram os pais em
termos de grau de instru~ão: 33 (64,71%), com maior concen-
tra~ão na primeira diagonal à esquerda da principal (11 =
21,57%) .

A 29a. pergunta do questionário identificava a pOSlçao do
pai e da mãe (favorável ou desfavorável) em relação ao fato
da entrevistada trabalhar fora de casa. Obtivemos 51 res-
postas, sendo que apenas uma das entrevistadas não soube
informar a posição de seus pais em rela~ão à sua carreira.
A seguir apresentaremos o resumo das respostas obtidas nes-
ta questão.

Posi~ão dos Pais Total das Porcentagem Porcentagem
Respostas das Resp. Acumulada---------------- --------- ----------- -----------

Ambos favoráveis 42 82,35% 82,35%
Pai favimãe cont 4 7,84 90,19
Pai contimãe fav 3 5,89 96,08
Ambos contrários 1 1,96 98,04
Não sei 1 1,96 100,00-------------------------------------------~----------------

d realmente notável o n~mero de respostas que indicam se-
rem, tanto pais como mães. favoráveis ao trabalho das fi-
lhas fora do lar (42 = 82,35%). As posi~ões contrárias são
residuais: quatro mães contrárias e três pais contrários.
Apenas uma resposta indica a ocorrência de pai e mãe simul-
taneamente contrários à vocação da filha. Conclui-se, por-
tanto, que essas mulheres tiveram em seus lares paternos o
indispensável apoio (e provável incentivo) para irem à luta
e conquistar posi~ões de destaque nas organi2a~ões e empre-
sas em que plantaram suas carreiras profissionais. Essa é
uma constatação importante desta sondagem.
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A SOa. pergunta do questionário pedta que a entrevis~ada
localizasse a sua posiç:~o na ordem de nascimento da fratria
feminina. O resumo das respostas é apresentado abaixo:

------------------------------------------------------------
Posiç:ão na Fratria Total das Porcentagem Porcentagem

Respostas das Resp. Acumulada------------------ --------- ----------- -----------
Primeira Filha 17 33,33% 33.33%
Filha do'Meio 14 27.45 é.0.78
Filha Caç:ula 12 23,53 84,31
F ilha unica 6 11.76 96.07
Nenhuma Anterior 2 3.93 100,00
------------------------------------------------------------

A distribuiç:ão das respostas sugere claramente n~o haver
concentraç:5es importantes que nos permitam formular alguma
definiç:ão consistente. De qualquer forma. entretanto, deve-
mos ressaltar que um terç:o das entrevistadas (17 respostas)
são primogênitas. induzindo-nos à idéia de que as filhas
mais velhas seriam mais preparadas e aptas. pela própria
natureza, a assumirem posiç:ões de maior responsabilidade. A
considerável densidade nas classes "Filha do Meio" e "Filha
Caç:ula". por outro lado, nos desencoraja a prosseguir nesta
direç:ão. O histograma abaixo ilustra a dispersão das res-
postas através das classes consideradas:
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A 31~. pergunta do questionário procurava identificar com
quem a entrevistada mora atualmente. As op~5es para respos-
ta eram: "moro sozinha" i "com os pais" i "com o mar í do "i 11 com
os filhosllj e lIoutras pessoasll (irmãos. empregados, sogros.
netos etc.). A entrevistada podia marcar quantas op~5e5 fos-
sem necessárias. A resposta mais frequente (19 = 37,25%) foi
a reunião das opç;ões "maridoll

• "filhos" e "outras pessoas".
Em segundo lugar, vem -a oFlt;:ãoque reúne "filhos" e "cu t res
pessoas" (oito = 15,69%). Em terceiro lugar, temos a op~ão
"moro sOi!inha" que recebeu sete respostas (13,74%). Em ter-
mos consolidadas, 52.94% das respostas indicam que as entre-
vistadas moram com seus maridos, 56,86% com seus filhos e
9.80% com seus pais.

As respostas sugerem claramente que as entrevistadas
que conciliar aS tarefas de coordena~ão do lar com seu
balho profissional, um ângulo da questão que será mais
fundamente analis~do ao longa desta disserta~ão,.

têm
tra-
pro-

A pergunta seguinte (3Sa.) dia respeito à
entrevistadas, mais especificamente à origem
aplicados na ~ua aquisi~io ou aluguel. O resumo
tas obtidas é apresentado a seguir:

habita~ão das
dos recursos
das respos-

------------------------------------------------------------
Local de Residancia Total das

Respostas
Porcentagem
das Resp.

Porcentágem
Acumulada

Próprio-comprado pe
la entrevistada 12

Próprio-comprado pe
lo casal 12

Próprio-comprado pe
lo marido 10

Próprio-doado pelos
pais 5

Alugado-responsabi-
lidade da entrevo 5

Emprestado sI ônus 4
Próprio - pagando
presta~5es 2

Alugado-responsabi-
lidade do marido 1

23,53% 23.53%
23.53 47,06

19,61 66,67

9,80 76,47

9,80
7,85

86,27
94.12

3.92 98,04

1,96 100.00
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Dois terços das entrevistadas moram em habita~ões próprias,
sem ônus de financiamento. Ê interessante ressaltar que
47,06% das participantes da amostra adquiriram suas resi-
dências com recursos próprios, sozinhas ou em associa~ão
com seus maridos. Não chega a ser muito expressiva a parti-
cipação percentual daquelas que receberam suas habitações
por doações paternas (9,80%) ou que as têm emprestadas sem
ônus (7,85%). Apenas seis das 51 entrevistadas (11,76%) re-
sidem em im6veis alugados. A preponderãncia das respostas
que indicam recursos próprios na aquisição da moradia for-
nece uma clara evidência da ascensão social e econômica
dessas mulheres e do grau de independência financeira que
elas têm em relação aos seus pais e maridos, um aspecto
realmente novo da realidade e da condição femininas.

As cinco perguntas seguintes v~o identificar o estado civil
dessas mulheres e o p~rfilgeral (idade, instru,ão e posi-
ção em rela,io ao trabalho da esposa fora do lar) de seus
maridos e companheiros. A 33a. pergunta classificou as en-
trevistadas segundo seus atuais estados civis e é o seguin-
te o resumo das respostas dadas a esta questão:

Estado Civil Total das Porcentagem Porcentagem
Respostas das Resp. Acumulada

----------------- --------- ----------- -----------
Casada 25 49,02% 49,02%
Solteira 11 21,57 '70~59
Divorciada 7 13,73 84,32
Vivendo maritalm. 4 7,84 92,16
Separada 2 3,92 96,08
Desquitada 1 1,96 98,04
Viúva ~ 1,96 100,00

o resultado da tabula,io ~as respostas dadas à 33a. pergun-
ta do questionário parece negar o estereótipo da mulher
executiva, empresária ou profissional de sucesso como uma
"solteirona" ou "solit~ria". Ao contrário, 56.86%. portanto
a maioria, vivem ao lado de seus companheiros. Por outro
lado. as solteiras da amostra são as mais jovens: a idade
média deste grupb é de 37,9 anos, bem inferior à idade mé-
dia global da amostra (42,5 anos). Entre as onze solteiras.
quatro têm menos do que 30 anos, duas estão na faixa de 31
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a 35 anos e apenas três têm mais do que 50 anos.

Surpreendentemente, a participação percentual das mulheres
que foram casadas e est~o, atualmente. separadas não é tão
relevante como, em geral, se supõe (19,61% = sete divorcia-
das, duas separadas e uma desquitada).· Apenas três dessas
de~ entrevistadas não têm filhos e a idade média desse gru-
po e superior à media alobal da amostra (46,4 anos contra
42,5 anos). O histograma apresentado abaixo nos auxilia a
visualizar melhor a distribuição das respostas;
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Vejamos,' agora, o perfil dos maridos
entrevistadas. A 34a. pergunta do
tempo da união da entrevistada com o
nheiro. O resumo das respostas a esta
tado abaixo;

(e companheiros) das
quest~onário avalia o
seu marido ou compa-

pergunta e apresen-

Tempo desta União Total das Porcentagem Porcentagem
Respostas das Resp. Acumulada----------------- --------- ----------- -----------

Menos de 1 ano 1 3,45% 3,45%
De 1 a 3 anos 3 10,34 13,79
De 3 a 5 anos 1 3.45 17,24
De 7 a 15 anos 10 34,48 51.72
De 15 a 25 anos 9 31,03 82,75
De 25 a 40 anos 5 17,25 100,00----------------------------------------------------~-------
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Constata-se, portanto, que 82,76% das entrevistadas casadas
ou vivendo maritalmente mantêm suas uniões há mais de sete
anos. Por outro lado. 48.28% delas estão unidas a seus com-
panheiros há mais de 15 anos. Considerando, pois. a idade
media das mulheres desse grupo (casadas = 43.24 anOSi des-
vio padrão = 7,93 anos i coeficiente de varia~ao = 18.35%i
e vivendo maritalmente = 41 anOSi desvio padrão = 10.46%i
coeficiente de varia~ão = 25.50~) pode-se concluir que se
tratam de relacionamentos duradouros e estáveis. O histo-
grama apresentado abaixo ilustra convenientemente a distri-
bui~ão das respostas obtidas:
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O tempo médio das uniões mantidas pelas entrevistadas com
seus companheiros (29 participantes) é de 15,98 anos (des-
vio· padrão = 5.84 anos; coeficiente de varia~ão = 36,53%).

A 35a. pergunta do questionário se refere à idade do marido
ou companheiro ao qual a entrevistada está atualmente uni-
da. O resumo das respostas obtidas e fornecido na página
seeuinte:
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------------------------------------------------------------
Idade do Marido Total das Porcentagem Porcentagem

Respostas das Resp. Acúmulada--------------- --------- ----------- -----------
De 26 a 30 anos 1 3,45% 3,45%
De 31 a 35 anos 2 6,90 10.35
De 36 a 40 anos 5 17,24 27,59
De 41 a 45 anos 4 13,79 41.38
De 46 a 50 anos 6 20,69 62,07
De 51 a 55 anos 4 13,79 75,86
Mais de 55 anos 7 24,14 100,00------------------------------------------------------------

A idade média dos companheiros dessas 29 mulheres é de
46.24 anos (desvio padrão = 6,04 anos; coeficiente de va-
ria~ão = 13.07%). Como pode-se verificar. a idade média dos
companheiros é cerca de três anos superior à média das 29
mulheres desse grupo (42.92 anos), como, aliás, era aguar-
dado. O cruzamento de respostas nos ajuda a apreciar melhor
as discrepâncias de classes de idade que eKistem nos ca-
sais. AbaiKo mostramos o quadro comparativo entre as idades
da esposa e do marido:

IDADES DA ESPOSA E DO MARIDO

------------------------------------------------------------Esposa 26 31 36 41 46 51 + Total
de a a a a a a de

Marido 25 30 35 40 45 50 55 55---------- -----
- de 25 a.
26 a 30 a.
31 a 35 a. 1 1 1 3
36 a 40 a. 1 2 2 5
41 a 45 a. a 2 4
46 a 50 a. 4 2 6
51 a 55 a. 1 2 1 4
+ de 55 a. 1 1 3 2 7
TQtal 1 1 :3 6 7 5 :3 ,3 E9
------------------------------------------------------------

Nove dentre as 29 mulheres deste
na mesma faiKa etária de seus

grupo estão classificadas
companheiros (31,03%), como
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pode ser constatado pela totaliza~ão das respostas que fi-
guram na diagonal principal. Treze dessas mulheres têm suas
respostas situadas na primeira diagonal a sudoeste da dia-
gonal principal, indicando que, em 44,83% dos casos, os
companheiros estão numa faiwa de idade acima daquela em que
se classificam suas companheiras. Em três dos 29 casos, o
marido está situado duas faiwas estarias acima da mulher S,
em apenas um caso. o companheiro está a três faiwas etárias
acima da de sua companheira. O caso de maior distância en-
tre as faiHas etarias é de quatro faiwas e ocorre em apenas
um dos 29 casos analisados. Em apenas dois casos, a mulher
está situada em faiwas etárias superiores àquelas de seus
companheiros.

/
O histograma apresentado a seguir nos ajuda a compreender a
distribui~ão das respostas obtidas nesta sondagem.
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Da maior importância são os resultados obtidos na consoli-
da~ão da 36a. pergunta do questionário. a qual procurava
identificar o nível de in·stru~ão formal dos companheiros
das participantes da amostra. Devemos enfatizar o fato de
termos encontrado o nível "unIversitário completo" como.
sendo o menor grau de instru~ão dos companheiros. Vejamos o
resumo das resp6stas a esta questão:
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------------------------------------------------------------
Instrução do Marido Total das Porcentagem Porcentagem

Respostas d.asResp. Acumulada------------------- --------- ----------- -----------
Universo Completo 18 62.07% 62.07%
Mestrado Incompleto 1 3.45 65.52
Mestrado Completo 6 20.69 86.21
Doutorado Completo 4 13.79 100.00

É realmente notável o fato de um terço dos companheiros das
entrevist.adas possuírem gr.au de Mestre ou Doutor e não h.a-
ver nenhum caso de nível de -instrução formal inferior .ao
Terceiro 6r.au. Esta composi~ão de respostas está a sugerir
uma correlação ou associação entre profissionalização d.as
esposas e nivel de instru~ão de seus maridos.

o cruzamento das respostas sobre o nível de instrução for-
mal de espos.as e maridos pode, adicionar esclarecimentos im-
port.antes ao perfil já esboçado dos casais pelas respostas
precedentes:

NtVEL DE INSTRUC~O: ESPOSA X MARIDO

~-----------------------------------------------------------
Esposa 20.6

Comp
Univ
Inc.

Univ
Comp

Mest
t nc .

Mest
C.omp

Dout
Comp

Total
M.arido

Segundo 6 Comp
Univers Incomp
Univers Compl. 1 3 s o 4 18
Mestr. Incomp 1 1
Mestr. Compl. 2 4 6
Doutor. Compl . 1 4 15 9 29

o quadro de cruzamento das respostas nos oferece algumas
evidências interessantes: (1) o mais .alto nível de instru-
~ão formal das entrevistadas casadas ou vivendo maritalmen-,
te é o mestrado incompleto. Entre elas não há Mestres ou
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Doutoras (o que irá ocorrer no grupo das solteiras, separa-
das, desquitadas e divorciadas = quatro casos)j (a) a diago-
nal principal (coincidência de nível de instru~ão formal)
concentra, apenas, um ter~o dos casos (dez)j (3) maridos si-
tuados a um nível de instru~ão acima de suas esposas tota-
lilam oito casos (27,59%), conforme demonstra a primeira
diagonal a sudoeste da diagonal principal; (4) há três ca-
sos (em a9) de maridos situados dois degraus de nível de
instru~ão formal acima de suas esposas; (5) há um caso de
três degraus de superioridade do marido, dois casos de qua-
tro degraus e um caso de cinco degraus; (6) no contewto des-
sa amostra ocorrem apenas quatro casos em que o grau de ins-
tru~ão da esposa supera o do marido (em apenas um degrau),
dentre os 89 casos analisados (13,79%).

A 37a. pergunta do questionário pedia à entrevistada que in-
formasse qual a posição do marido ou companheiro em relação
à sua decisão de trabalhar fora e tentar desenvolver a sua
carreira profissional. Foram oferecidas três alternativas •
escolha das entrevistadas: (1) Favorável; (a) Contrária e
(3) Indiferente. O resultado foi realmente surpreendente:
das 89 entrevistadas, as declararam que seus maridos são fa-
voráveis • atuação profissional de suas mulheres fora do
lar. Houve apenas uma resposta na alternativa "indiferen-
teU; a entrevistada fõoHP!icOU:"qj.umdo meu trabalho não atra-
paI ha 05 hc:n-ário5 dele, ele é favoravel i l$en~o ele é contra-
rio". Esta é uma das descobertas desta sondagem que pode ser
considerada praticamente definitiva, dada a absoluta concen-
tração das rfõospostas.A fõoSSfõotema teremos a oportunidade de
retornar nos prówimos capítulos desta dissertação. Mas, des-
de já, podemos inferir que a aprovação do marido talvez seja
um dos pressupostos para um desenvolvimento efetivo da mu-
lher em sua carreira profissional. Provavelmente, a desapro-
vação do marido causaria uma certa inibi~ãP nos sonhos de
realização profissional da mulher, travando o aperfeiçoamen-
to de seus talentos, pois, a maioria das entrevistadas afir-
mou que busca a aprovação do marido no desenvolvimento da
sua carreira.

A pergunta seguinte (3Ba.> procurava avaliar a importincia
relativa da renda obtida pela mulher em sua carreira pro-
fissional no âmbito do orçamento doméstico. O resumo das
respostas obtidas a esta pergunta é apresentado na página
seguinte:
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-----------------------------------------------------------
Remuneração e orça- Total das

mento familiar Respostas
Porcentagem
das Resp.

Porcentagem
Acumulada

Fundamental a5
Po~co r~l~vant~ 10
Muito relevante 9
N~nhuma importância 7

49,01%
19,Á1
17,65
13,73

49,01%
Á8,Áe
86,27
100,00

------------------------------------------------------------

Pelo resumo das respostas percebemos que, para dois terços
das 51 mulheres profissionais entrevistadas, 05 rendimentos
por ela percebidos pelo trabalho que realiaam são mUlto re-
levante5 ou fundamentai5 na cobertura das despesas do lar.
Em apenas sete casos (em 51), o r~ndimento obtido pela mu-
lher em sua profissão não tem nenhuma importância na compo-
si~ão do or~amento doméstico e, em apenas dez dos 51 casos
consid~rados, ~ssa importância existe, mas é reduzida.

Esses resultados confirmam nossas expectativas. expressas na
abertura do primeiro capitulo. de que a pressão para a com-
plementa~ão e expansão da receita do lar no mundo moderno
acabam por empurrar definitivamente a mulher para o mundo
das profiss8es.

Como dado objetivo e concreto da realidade. descobre-se que
a esposa ou a filha têm condi~ões de contribuir para a com-
plementa~ão e amplia~ão dos recursos mensalmente exigidos
por um or~amento familiar que tende a crescer paralelamente
ao prOgresso material e à amplia~ão da oferta global de ser-
vi~os e bens cada vez mais sofisticados e atraentes. A manu-
ten~ão ou amplia~ão do padrão de vida da família é assegu-
rado por essa associa~ão dos homens e mulheres da mesma uni-
dade familiar. Além disso. a própria mulher descobre que
reúne as qualidades e 05 talentos procurados no mercado de
trabalho e no mundo das profissões, de sorte que o seu fu-
turo passa a depender muito mais de suas mãos do que da "10-
teria do casamento". Abrem-se. para ela, as chances de rea-
liza~ão. alem (ou em vez) do casamento.

É da magnitude desses rendimentos que trata a pereunta nú-
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mero 39 de nosso questionário. cujas respostas estão resumi-
das abaixo:

Faixa de Renda
Mensa I (BTN)
------------------------------------------------------------Total das

Respostas
Porcentagem
das Resp.

Porcentagem
Acumulada----------------

Menos de 500
De 501 a 1000
De 1001 a 3000
De 3001 a 5000
De 5001 a 10000
De 10001 a 50000
Mais de 50000

1
6
6
9
16
9
4

1,96"
11,76
11,76
17,65
31,37
17,65
7,85

1,96"
13.72
25,48
43,13
74,50
92,15
100,00------------------------------------------------------------

A renda mensal m~dia das mulheres entrevistadas nesta son-
dagem ~ de 12.608,29 BTNs (desvio padrão = 15.196,93 BTNsi
coeficiente de variação = 120,53"). Como ocorre na grande
maioria da vezes em que o objeto de estudo ~ a renda de pes-
soas, aqui também a distribuição e consideravelmente assi-
métrica. Pela coluna das porcentagens acumuladas do quadro
de respostas, sabemos que a mediana está localizada na faixa
de renda de 5001 a 10000 BTNs (um quarto do intervalo da
classe). Mesmo desconhecendo a mediana verdadeira da amostra
(as respostas foram por faixas de renda e não por dados pon-
tuais), podemos afirmar com seguran~a que ela está bem abai-
HO da média, denunciando uma assimetria positiva, normal no
tipo de variável em análise, onde a média é pUHada para cima
por rendimentos altos e não muito frequentes.

De qualquer forma, entretanto, podemos afirmar que a renda
da mulher profissional de sucesso ~ razoavelmente elevada.
Não faz parte do 8mbito desta dissertação a comparação dos
rendimentos do homem e da mulher profissional, mas os re-
sultados apurados estão a sugerir que, se houver diferen-
ças, elas não são gritantes neste nível da hierarquia em-
presarial. Compare-se, por exemplo, a mediana da amostra (+
ou - 6250 BTNs) e a sua m~dia (12608 BTNs) com os rendimen-
tos m~dios do executivo homem e a conclusão será que as di-
ferenças, quando ewistentes, não são relevantes.
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o histograma apresentado abaixo ilustra convenientemente es-
te ponto de vista:
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A 40a. pergunta do questionário tenta identificar qual o nú-
mero ideal de filhos que essas mulheres consideram, princi-
palmente, tendo em vista a difícil concilia~ão de papéis de
mãe e de profissional que elas tentam realizar no dia-a~dia.
É importante ressaltar que nenhuma das 50 entrevistadas que
responderam ao questionário escolheu a alternativa "zero",
ou seja, nenhuma delas renuncia ao papel de mãe. Apenas uma
das respostas foi para "um" como número ideal de filhos e/
como esperado, a grande concentra~ão de respostas aponta pa-
ra "dois" como número ideal de filhos (33 respostas =
66/00%). Alem disso, a densidade de respostas na alternati-
va "três filhos" é considerável: 11 respostas (22.00%). As
alternativas "quatro filhos" e "cinco filhQs" receberam re-
lativamente poucas escolhas <3 e E, respectivamente). Vale a
pena cruzarmos o número "real" e o número "ideal" de filhos
indicados pelas entrevistadas a fim de termos uma idéia do
planejamento familiar das mesmas.

o quadro apresentando o resultado deste cruzamento será
apresentado na página seguinte:
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NúMERO DE FILHOS: REAL X IDEAL

Real o 1 2 3 4 5 Total
Ideal

o
1 1 1
2 10 6 15 1 1 33
3 5 1 2 2 1 11
4 1 1 1 3
5 1 1 2

Total 17 7 19 3 4 50

Em dezoito das 50 respostas (36,00%) há coincidência entre o
numero real de filhos atualmente existentes e o numero con-
siderado ideal. Em nove dos 50 casos (18,00%), o numero
ideal de filhos seria alcançado com mais um filho além dos
já ewistentes (totaliza~ão da primeira diagonal a sudoeste
da diagonal principal). Em 12 dos 50 casos (24,00%), as en-
trevistadas pretendem ter mais dois filhos para atingir o
numero ideal, mas devemos acentuar que dessas 12 mulheres. a
Qrande maioria (dez), n~otªm filhos atualmente.

Portanto. podemos afirmar que das mães que participam da
amostra (33) apenas duas consideram que o numero ideal de
filhos seria atinQido com a concepção de mais dois filhos. ~
interessante observar que apenas quatro das 33 mães consi-
deram o numero ideal de filhos abaiwQ do numero real
(8,00%). Esses resultados sugerem que a mulher executiva ou
profissional de alto nível não tem que abrir mão de seu pa-
pel de mãe (ou pelo menos, não deseja a ele renunciar) em
favor de suas carreiras. ~ bem verdade também que. seguindo
uma tendência ditada pelas sociedades industrializadas ou
p6s-industriais. o numero de filhos tende a diminuir: das
mulheres que não são mães e responderam à 40a. pergunta (17)
apenas duas acreditam que o tamanho ideal da prole seja su-
perior a três filhos; a grande concentra,ão está em dois fi-
.lhos (58,82%) e três filhos (29.41%).

Por outro lado, pode-se inferir que a maternidade não vem a
se constituir em obstáculo intransponível ao desenvolvimen-
to das carreiras das mães, pois é uma minoria que julga que
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teve uma prole maior do que a ideal e nenhuma
tadas (mães ou não) opta por uma família sem
uma das entrevistadas escolheu a resposta
ideal.

das entrevis-
filhos; apenas

"um filho" como

Com respeito aos filhos das entrevistadas. convem ressaltar
o alto indice de aprova~ão ao trabalho da mãe. Esta infor-
ma~ão nos é trazida pelas respostas à 42a. pergunta de nos-
so questionário: 29 entre 33 mães entrevistadas (87.88%) de-
claram ser seus filhos favoraveis a atua~ão da mãe fora de
casa, lutando por sua carreira profissional. Opiniões con-
trárias dos filhos são'localizadas em apenas três dos 33 ca-
sos (9,09%) e apenas em um caso o filho tem uma atitude in-
diferente a essa questão. Além disso, vale a pena ressaltar
a-idade relativamente baiKa dos filhos que são desfavorá-
veis: dois meninos de sete e nove anos e duas meninas de
cinco e sete anos (em dois destes três casos, tratam-se de
filhos ~nicos). A média da idade dos filhos é de 19.37 anos,
com desvio padrão de 9,59 anos e coeficiente de varia~ão de
49,50".

No total, as 33 mães entrevistadas têm atualmente 72 fi-
lhos, sendo notável a predominância das filhas: 42 do seKO
feminino (58,33%) e 30 do seKO masculino (41,67%). As ida-
des variam de dez meses a 40 anos (dados pontuais) e a me-
diana calculada é de 19 anos, muito pr6Kima à média (19,37
anos), denunciando, portanto, uma distribui~ão bastarite si-
métrica em torno dessa média.

Vejamos o resumo das respostas relativas às idades dos fi-
lhos:

------------------------------------------------------------Idade dos Filhos Total das Porcentagem Porcentagem
Respostas das Resp. Acumulada---------------- --------- ----------- -----------De O a 5 anos 5 6,94" 6.94%De 6 a 11 anos 12 16.67 23,61De 12 a 17 anos 15 20,83 44.44

De 18 a 23 anos 17 23,61 68,05De-24 a 29 anos 10 13,89 81,94
De 30 a 35 anos 10 13,89 95,83
De 36 a 40 anos 3 4,17 100,00
------------------------------------------------------------
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Podemos concluir. portanto. que na sua grande maioria. os
filhos aprovam a atua,io da mie fora do lar na luta pela sua
carreira e. dificilmente. a mulher profissional de êxito tem
contra ssus sonhos de realiia,io profissional o obstaculo
dos filhos. Mãe e profissional sio papelS que podem ser
conciliados sem atritos sérios entre ela e seus filhos. Po-
demos até mesmo inferir que o exemplo de uma mãe que vai à
luta conguistar seu lugar ao sol seja benéfico para a sua
prole, principalmente nos anos de juventude. quando o cara-
ter do individuo está em franca forma,ão. O paradigma de lu-
ta pela sobrevivência. antes extremamente concentrado na fi-
gura do pai. reparte-se. agora com a mãe, reforçando-o. O
histograma apresentado abaixo ilustra a distribuição das
idades dos filhos de nossas entrevistadas:
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As perguntas finais do questionario se ,diversificam para
captar in~ulos variados (religiio, política. preferências de
laier, opiniões etc.) das entrevistadas. Vejamos como esses
âneulos podem complementar o esboço do perfil da profissio~
nal de sucesso que estamos tentando desenhar.

Quanto à religião. por exemplo, verificamos que 56,86% (29
respostas) das mulheres entrevistadas são católicas, 5,88%
<três respostas) são israelitas e 5,88% (três respostas) são
espíritas. Uma das entrevistadas respondeu "outra reli-
gião". É expressivo o número de respostas das mulheres que
se declararam "sem religião" (15 respostas = 29.41%): nove
delaeq entretanto. ressalvam que "acredi tam em Deus". Por
outro lado. apenas quatro das oito participantes que se de-
clararam praticantes da religião professam o credo católi-
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co. ou seja, 13,77% das mulheres católicas incluídas nesta
amos,tra.

Em fun~ão da época em que realizamos a sondagem, incluímos
uma pergunta relativa â elei~ão presidencial de 1989, pe-
dindo à entrevistada que citasse, entre onze nomes, aquele
em quem ela desejaria votar (havia uma op~~o aberta que era
a alternativa "outro" que não foi escolhida). Os nomes in-
cluídos na lista eram os presidenciáveis na época em que o
questionário estava sendo aplicado e o nome do vencedor
Antonio Ermírio de Moraes - acabou sendo incluído apesar de
não ter ele efetivamente entrado na cédula de vota~ão do
primeiro turno. Vejamos o resumo das respostas à 45a. per-
Qunta do questionário:

Presidentes da Total das Porcentagem Porcentagem
República Respostas das Rasp. Acumulada---------------- -~.:.._----- ----------- -----------

Antonio Ermirio 15 89,41" 89,41"
Afif 13 25,49 54,90
Covas 11 21,57 76,47
Maluf 4 7,84 84,31
Collor 3 5,89 90,80'
Brii:ola 1 1,96 92,16
Freire 1 1,96 94,18
Jânio 1 1,96 96,08
Lula 1 1,96 98,04
Ulysses 1 1.96 100,00

A manifesta preferência das entrevistadas por nomes novos da
política deiMa bastante evidenciada a vontade de mudan~as e
a inconformidade com a atua~~o dos "caciques" tradicionais
(Malui, Briaola, Ulysses etc.). Embora Aureliano Chaves
constasse da lista, ele não recebeu nenhuma indica~ão, o
mesmo ocorrendo com Ronaldo Caiado. A distribui~ão das res-
postas também evidencia total falta de adesões a candidatos
que podem ser considerados radicai~ (como Lula, Freire e Ro-
naldo Caiado).

o histograma, apresentado na página segunte, nos ajuda a vi-
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sualizar a distribui,ão das respostas:
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Um leve tra,o conservador, entretanto, pode ser determinado
nos votos efetivamente dados pelas 'participantes na última
elei,ão para prefeito da cidade de São Paulo. Apesar de mu-
lher e vencedora da elei,ão, a Prefeita Luiza Erundina obte-
ve, apenas, seis dos 51 votos considerados, empatando com o
candidato Serra. Vejamos o resumo das respostas dadas à 46a.
pergunta do questionário:

Votos para Prefei- Total das Porcentagem Porcentagem
to de são Paulo Respostas das Resp. Acumulada------------------ --------- ----------- -----------

Maluf 18 35,29% 35,29%
Mellão 10 19,61 54,90
Erundina 6 11,76 66,66
Serra 6 11,76 78,42
Em branco 2 3,92 82,34
Não votei 9 17,66 100,00

Em rela,ão à resposta "não votei" devemos considerar que en-
tre as nove respostas dadas. sete são de participantes que
nasceram fora do Brasil e, por esse motivo, não votaram.
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É realmente significativa a vota~ão dada aos candidatos Ma-
luf e Mellão: 70% dos votos validos. A distribui~ão das res-
postas poda sal'"analisada, também, pala histograma abaixo:

As duas perguntas seguintes (47a. e 48a.) continuaram a le-
vantar as características políticas do perfil garal das an-
trevistadas. Primairamante tentamos identificar o grau de
envolvimento dessas mulheres nos sindicatos a constatamos
que 42 das 51 entrevistadas (82,35%) não participam espon-
taneamente de algum sindicatoi apenas nove (17,65%) decla-
raram participar de sindicatos. A 48a. pergunta avalia a im-
portância, atribuída pelas entrevistadas, das entidades de
classe femininas hOje existentes. Uma parcela significativa
de respostas (23 = 45,10%) da a essas entidades muita im-
portância e 13 (25,49%) apenas atribuem ,lIalauma importân-
cia~ às entidades de classe femininas. Assim podemos con-
cluir que a grande maioria (70,59%) das entrevistadas vê
utilidade e importância em associa~ões que congregam mulhe-
res de neg6cios, mas ainda á relevante a parcela das parti-
cipantes que atribui pouca ou nenhuma importância a essas
entidades de classe (sete e oito, respectivamente).

Encerrando esta parte do questionario. perguntamos às par-
ticipantes da amostra como elas juleam a situa~ão econômica
atual delas em compara~ão àquela desfrutada pelos pais. É
surpreendente a quantidade de respostas recebidas na alter-
nativa "melhorll (35 = 68,63%), o que comprova uma elevada
mobilidade social realizada por essas mulheres a partir de
seus lares paternos. Quatro entrevistadas julgaram suas si-
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tual;ões econom i cae "iguais" ou .equivalentes às de seus res-
pectivos pais. Há. porém. uma ra20ável concentra~ão de res-
postas na alternativa "pior" (10 = 19.61"), o que indica não
ser rara a mobilidade social inversa. Também os resultados
sugerem que a carreira profissional está sendo uma alterna-
tiva para a recuperação de posi~ões econômicas e sociais
perdidas.

As seis perguntas seguintes se destinavam à defini~ão das
opções de lazer mais frequentes dessas mulheres. Antes do
lazer. entretanto. quisemos avaliar a frequência com que es-
sas mulheres viajam ao eKterior e por isso a 51a. pergunta
de nosso questionário tentava descobrir duas coisas: (1) se
a entrevistada havia viajado ao eKterior nos últimos cinco
anOSj e (2) qual o motivo da viagem (servi~o. turismo ou am-
bos os motivos). É notável o fato de todas as entrevistadas
terem viajado ao eKterior. pelo menos uma vez. nos últimos
cinco anos. Dois terl;os delas (33 respostas) apontam "ambos
os motivos" para essas viagens e li: despre:aivel o número de-
las que viajaram exclusivamente a servil;o (apenas uma res-
posta). As viagens eKclusivamente de turismo concentraram 15
respostas (29.41"). enquanto que "outros motivos" foram
apontados por apenas duas das entrevistadas.

A 52a. pergunta destinava-se a aferir a propensão à prática
de esportes pelas entrevistadas. deiKando-as livres para es-
colherem quantas alternativas (num total de doze) achassem
conveniente, ou especificarem outras modalidades esporti-
vas. É bastante eKPressiva a parcela das entrevistadas que
declararam não praticar "nenhum" esporte (19 = 37,25"). A
ginástica foi apontada em 23 respostas (4~,10") constituin-
do-se na maior concentração (82,14" das que praticam algum
esporte). A natal;ão também teve eKPressiva indicação (seis
respostas). A corrida foi indicada por cinco participantes
da amostra e as caminhadas por três delas. Duas entrevista-
das indicaram a vela comb esporte praticado, duas apontaram
hipismo, uma ciclismo e uma atletismo!

A frequência a clubes foi avaliada pela 53a. pergunta do
questionário e as oPl;ões "raramente" e "as vezes" lideram em
número de respostas (14 cada uma). Além disso, 11 respostas
foram dadas na op~ão "já frequentei mas não frequento mais"
e cinco respostas se dirigiram para a alternativa IInuncall.
Apenas sete das 51 entrevistadas declararam freCjuentar "mui-
tas ve:aes" algum clube. A preponderância de opções por es-
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portes "solitários" (praticados sem a necessidade de forma
çlo de equipes). a eKPressiva rejeição aos esportes e à vida
social em clubes são fatores que podem estar indicando um
grau de sociabilidade relativamente reduzido entre as entre-
vistadas. Como veremos na totalização das respostas às per-
guntas seguintes, as entrevistadas parecem preferir gastar
seus momentos de lazer e descontração em programas mais so-
litários ou no aconchego de suas famílias. Com efeito. as
IIviaeens" e os "livros" e "revistas" são as opç:ões preferi-
das de lazer nos fins-de-semana. As viagens nos fins-de-se-
mana foram apontadas por 30 entrevistadas. a leitura de li-
vros foi escolhida por 20 delas e onze escolheram a resposta
de leitura de revistas. É ewpressivo o número de participan-
tes que declara preferir "ficar em casa" nos fins-de-semana
(17 respostas).

o "cinema" nos fins-de-semana foi escolhido por 14 das en-
trevistadas e. o" teatro". por oito, enquanto que duas apon-
taram ali televisão" como entretenimento preferencial. Os
"passeios" foram apontados em nove respostas e "visitas a
parentes e amigos" em sete respostas. O "clube" foi esco-
lhido como opção preferencial de lazer nos fins-de-semana
por sete entrevistadas. Nesta pergunta (54a.) as participan-
tes puderam escolher até tris alternativas para suas res-
postas.

A 55a. pergunta tentava avaliar a vaidade de nossas entre-
vistadas e. através desse parametro, testar a suspeita de
que o sucesso profissional poderia implicar a perda da fe-
minilidade. ~ absolutamente relevante o resultado obtido, no
qual nenhuma das entrevistadas escolheu a. alternativa "não
douimportincia à aparincia física". Por outro lado, menos
do que 22 das 51 mulheres (43,14%) acham a aparência física
fundamental, enquanto que 16 (31,37%) dão muita importincia
à aparência física. Apenas 13 das 51 respostas (25.49%) se
localizam na opção lIàsvezes dou importinciall. Parece claro
pelos resultados colhidos nesta sondagem que nem o estilo de
vida e as preocupações da mulher profissional chegam a afe-
tar essa caracteristica tipicamente feminina. Mas, é preciso
enfatizar que a beleza não é, para essas mulheres, mais im-
portante do que a capacidade técnica em seus caminhos para o
sucesso. Tal é a conclusão trazida pela consolidação das
respostas dadas à 56a. pergunta do questionario.

Solicitadas a realizar a comparação da importincia da apa-
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rência física e a capacidade técnica, nenhuma das 51 entre-
vistadas considerou a aparência física como mais importante
e 17 delas declararam ser a capacidade técnica mais impor-
tante, embora tivessem a opção de considerar as duas igual-
mente importantes. Essa opção (as duas igualmente importan-
tes) obteve o maior número de respostas (34 = 66,67%)

Concluindo essa parte do questionário, tentamos avaliar o
grau de satisfação das entrevistadas em relação a seus tra-
balhos atuais. É impressionante constatar que apenas uma das
51 participantes da amostra declarou" não estar satisfeita
com seu trabalho atual". A maioria delas (E9 = 56,86%) afir-
mOI-Jestar satisfeita porql-Je"aosta do que +aa" e 80 (39d:!E%)
delas estão satisfeitas porque "se sentem realizadas". Ape-
nas uma declarou-se satisfeita pela "boa remuneração" que
recebe. Cremos que esses resultados encerram uma revelação
fundamental desta sondaaem porque, por diversos motivos,
praticamente a totalidade das entrevistadas encaram seus
trabalhos não como um monótono e obrigatório eKercício da
luta pela sobrevivência. Mais que isto, seus trabalhos são
encarados como missões, degraus de uma ascensão profissional
que lhes caI-Jsaprazer e realização e que torna suas vidas
uma aventura fascinante.

Encerrada esta primeira parte do relatório, o questionário
encaminhava as entrevistadas para a área das opiniões pes-
soais através de 30 questões fechadas em apenas três alter-
nativas ("concordo", "discordo" ou "indiferente"). O nosso
objetivo aqui era o de descobrir o que pensam essas mulhe-
res profissionais de sucesso em relação aos tabus e à "sa-
bedori a popu Iar" (ou, "convent iona 1 wisaom 1/). Part icu lar-
mente, na época do levantamento, o país vivia dias de tur-
bulência política,com uma Constitui~ão recém-nascida e uma
eleição presidencial direta e em dois turnos, após trinta
anos de eleições indiretas para a Presidência da República.
A maioria das participantes desta sondagem (39) foram en-
trevistadas antes da queda do muro de Berlim, marco indis-
cutível da reversão de tendência no socialismo e comunismo.
O momento era, portanto, de discussões acaloradas no campo·
ideológiCO e os rótulos "esquerda" e "direita" eram abundan-
temente discutidos pelos radicais e maniqueistas. Quase sem-
pre a luta da mulher por espaços no campo profissional foi
confundida com a reivindicação de privilegias especiais pela
sua condição feminina e o debate ideológico e polítiCO que
assistimos nos onze primeiros meses de 1989 absorveria tam-
bém.as questões femininas e feministas, numa categoria de
temas "da moda" como a defesa da Natureza, do índio e de ou-
tras minorias.

77



Pareceu-nos, portanto, oportuno aproveitar a chance da en-
trevista para conhecer a posição pessoal da cada partici-
pante da amostra em relação a temas que estavam sempre pre-
sentes às conversas e ao noticiário da impr~nsa. Proposi-
talmente, espalhamos as perguntas, misturando temas econô-
micos, políticos, sociais e administrativos para que a en-
trevista fosse, daqui para frente, um bate papo casual.

Muitos golpes de Estado foram perpetrados na América Latina
durante o século XX sob o pretexto de que "o povo não sabe
votar". Perguntamos às nossas entr~vistadas se ~las concor-
davam ou discordavam da afirmação de que "o brasileiro não
sabe votar". ~ importante ressaltar que a metade das res-
postas (25 num total de 50) concordaram com essa afirmação
e, apenas, 19 discordaram (seis optaram pela alternativa
"indiferente") .

o ano de 1989 encerrou uma década extremamente difícil para
a economia brasileira, onde o crescimento real do PIB pra-
ticamente empatou com a expansão demográfica e as taxas
anuais de inflação "explodiram" para três e quatro dígitos.
Para muitos, essa foi a IIdécada perdida" pelo Brasil, de-
pois dos recordes de taxas de crescimento e redução de in-
flação alcançados durante o "milaare econômico". Os resul-
tados da sondaaem, entretanto, revelam que 60,OOX das en-
trevistadas discordaram dessa afirmação (30 respostas num
total de 50) e apenas 18 concordaram com ela (duas indife-
rentes). Mas, apesar desta evidªncia, 54,00% das entrevis-
tadas (27 respostas) concordaram que "vivíamos melhor nos
anos 60 e 70 do que agora", na década de 80. De qualquer
forma, 19 participantes discordaram desta afirma~ão e qua-
trooptaram pt:llaresposta "indiferente".

Sobre as consequências práticas da Nova Constituição brasi-
leira, a maioria das entrevistadas (28 = 56,OOX) discordou
que ela tenha "tornado o Brasil ingovernável", enquanto que
18 delas (36,00%) concordaram que ~ssa catástrofe tenha
realmente ocorrido (quatro indiferentes).

Ê interessante observar que a maioria dessas mulh~r~s con-
corda que o "parlamentarismo á um sistema de aoverno viável
para o Brasil" (29 = 58,OOX). Uma grande parte (17 = 34,OOX)
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discorda dessa viabilidade (4 indiferentes).

A explica~~o das causas da infla~io brasileira, tradicio-
nalmente, tem sido muito variável, desde que o processo se
descontrolou. Os economistas patrícios criaram variadas teo-
rias para o fenômeno e cunharam abundantes expressões (in-
fla,~o inercial, vetores, reindexa,~o. congelamento e, mais
recentemente, Utransfer~ncia de titularidade") para explicar
ou medicar a doen~a que nos abateu por mais de dez anos con-
secutivos. O excesso de gastos públicos como explica~ão do
fenômeno aparece, apenas, nas epocas de elei,ão e, nas de-
mais fases, esse tema só tangencia a discussão dos "experts"
que confiam mais em tabelamentos e controles de pre,os para
liquidar nosso inimigo número um. Verificamos que 80,00% (40
respostas) de nossas entrevistadas concordam que "0 excesso
de gastos públicos é a causa prinCipal da infla,ão" (oito
discordam; duas indiferentes).

No segundo semestre de 1989. o noticiário nacional deu gran-
de destaque ao crescimento das emigra~ões no Brasil (princi-
palmente para a Itália, o Japão e os Estados Unidos). De re-
pente, parecia que a paciência do brasileiro havia se esgo-
tado e que ele estava chegandO à triste conclusão de que
seus sonhos somente poderiam ser realizados acima da linha
do Equador. Apesar da familiaridade com línguas estrangeiras
e n{vel de instru,~o elevado, somente 15 das 50 respostas
obtidas indicam que as entrevistadas "prefeririam viver fora
do Brasil"; a arande maioria <:34= 68,00") prefere continuar
a viver no Brasil e apenas uma á indiferente a esta escolha.

Apesar da crise econômica brasileira dos anos 80. as entre-
vistadas não: perderam o otimismo. Nada menos do que 30 das
50 que responderam esta parte do questionário (60,00%) acre-
ditam que "0

1 Brasil voltará a crescer intensamente na década
de 90" (sete discordam; 13 indiferentes). ~ interessante ob-
s~rvar que nesta pergunta ocorre o maior número de respostas'
na alternati\;/a "indiferente" (13 respostas = 26,OmO supe-
rando, inclu~ive, o número de discordincias (sete = 14,00%).
Esclarecemos I que a resposta "indiferente" foi colocada como
uma resposta alternativa quando não se desejasse responder
nem "concordo", nem "discordo" taxativamente e, por esse al-
to número de' respostas "indiferente" constatamos um indica-
dor efetivo da incerteza que pairava nos espíritos mais es-
clarecidds com respeito ao futuro do Brasil.
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Perguntamos às nossas entrevistadas se elas acham que a "im-
prensa brasileira desempenha corretamente a sua função de
forma,ão da opinião p~blica". O resultado foi desconcertan-
te: 44 das 50 respostas discordam da afirma,ão e seis. ape-
nas, concordam. Não há nenhuma entrevistada indiferente em
rela,ão a essa questão.

A nossa origem portuguesa e frequentemente apontada como
causa de nossos males. Apenas 17 de nOssas entrevistadas
(34,00%) concordam com esta afirmação (28 discordami 5 in-
diferentes).

A 68a. pergunta pedia à participante que concordasse ou não
com a seguinte afirmação: "caminhamos ineworavelmente para o
socialismo". A inclusão desta questão foi devida à atuali-
dade do tema nos meses que antecediam a eleição presiden-
cial de 1989, onde as esquerdas, mais do que em qualquer
época, tiveram a chance de disputar livremente o poder. As
várias nuances do espectro ideolóaico de um pais sem tradi-
,ão partidária (somos o único país do mundo com dois parti-
dos comunistas) têm na ineworabilidade do socialismo o úni-
co dogma unificado da esquerda brasileira. É realmente eW-
pressiva a parcela de entrevistadas que discorda deste pos-
tulado: nada menos do que 35 das 50 que responderam esta
parte do questionário (70,OO%)j apenas dez concordam com a
afirma,ão (20,00%) e cinco são indiferentes.

A década de 80 foi profícua na revelação de lideran,as po-
líticas femininas que, com votos de mulheres e de homens,
chegaram às posições mais destacadas da estrutura de poder
de seus países. Margareth Thatcher, evidentemente, pode ser
encarada como uma pioneira na História das Civiliiaç6es:
certamente foi ela a primeira mulher a chegar ao topo da po-
lítica nas democracias avançadas. Tambem na América Latina,
os nomes de Violeta Chamorro e Luiza Erundina confirmam esta
tendência moderna. Devemos também citar Corazón Aquino e In-
dira 6handi como representantes legitimas das pioneiras da
política. Enfocando este tema, perguntamos às entrevistadas
se elas concordam ou discordam quanto à "superioridade da
mulher em relação ao homem em seu desempenho na política".
Constatamos que apenas quatro (9,00%) concordam com essa hi-
potética superioridade e a grande maioria (39 = 78.00%) dis-
cordai sete não concordam, nem discordam.
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A licen~a maternidade de quatro meses é vista por muitos co-
mo uma conquista rel~vante das lutas f~mininas da atualida-
de. Há, também, aqueles que acreditam que essa licen~a tão
lonsa irá praticamente inibir as carreiras das mães em po-
tencial. Apenas 16 entrevistadas vêem a licen~a maternidade
de quatro meses como. uma conquista importante para a carrei-
ra da mulher. Dois ter~os das 50 entrevistadas que responde-
ram a esta parte do questionário (32 = 64,00%) discordam
quanto à importância desta conquista e duas são indiferen-
tes.

Propusemos à análise das entrevistadas a seguinte afirma-
~ão: " a mulher busca a aprova~ão do marido no desenvolvi-
mento de sua carreirau• A srande maioria das 50 mulheres (38= 76,00%) concordam com essa afirma,ãoi dez foram as que
discordaram da afirma,ão da proposta (80,00%) e duas são in-
diferentes.

Até que ponto a maternidade interfere na carreira profis-
sional das mulheres? Vejamos a opinião das 50 profissionais
que responderam a essa parte do questionário: dois terços
(33 = 66,00") dieH:ordam da 'lua haja "parda da autonomia na
carreira da mulher a partir do momento em que ela se torna
mãe"; 15 concordam e duas são indiferentes. A seguir, pro-
pusemos às entravistadas a seguinte afirmação: Ué mais di-
ficil ter uma vida profissional quando se tem filho". Mais
de quatro quintos das respostas apontam concordância com es-
ta afirma,ão (42 = 84,00%); sete discordam e uma é indife-
rente.

Tentando provocar nossas entrevistadas propusemos: "para su-
bir na carreira, a mulher deve se masculinizar". Nas res-
postas, não houve nenhuma indiferente a essa questão e ape-
nas uma delas concorda com a afirma,ão. Praticamente todas
as respostas (49 em 50 = 98,00%) discordam da idéia de que a
mulher .deve se masculinizar para evoluir em sua carreira. A'
seguir colocamos as entrevistadas diante da seguinte idéia:
"numa reunião de negócios, as mulheres são vistas como 'fá-
ceis de vericer'lI. Dois terr;os das entrevistadas (32 =
64,00%) discordam desta imagem. 18 concordam e nenhuma delas
foi indiferente à afirmar;ão.
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Grande parte das entrevistadas (30 = 60.00%) concorda que as
empresas consideram o "custo da mão-de-obra feminina mais
elevado do que o da masculina"; 19 discordam (38.00%) e uma
é indiferente. Naturalmente. este custo mais elevado é prin-
cipalmente devido aos encargos sociais especiais acarretados
pela mulher e não qUe elas possuam. na verdade. um salário
mais elevado.

A seguir. a seguinte coloca~ão foi feita às entrevistadas:
"estar na faiKa etária onde normalmente se tem fertilid~de é
um obstáculo para o progresso da carreira profissional da
mulher". A maioria delas (31 = 62.00%).concorda com essa co-
locaçãoi 19 (38,00%) discordam e não há respostas na alter-
nativa "indiferente".

É interessante enfatiaar que nada menos do que 88,00% (44
respostas) concordam que "o envolvimento sentimental com su-
periores, coleeas ou subordinados pode atrapalhar o desem-
penho profissional da mulher". Apenas cinco (10,00%) das en-
trevistadas discordam e uma e indiferente.

Perguntamos às entrevistadas se elas acham que lia intui~ão
feminina torna a mulher mais eficiente no processo decisó-
rio". Mais de três quartos (39 = 78.00%) concordam com esta
superioridade que lhe é conferida por uma lendária tradi-
ção. Onze discordam dessa hipótese e nenhuma é indiferente à
quéstão.

Dois ter~os das participantes da amostra (34 = 68.00%) con-
cordam que "a mulher deve ter responsabilidade sobre o sus-
tento do larll, enfatiaando que tanto a mulher quanto o ho-
mem devem, igualmente, ser responsáveis pela manuten~ão do
lar. Oito entrevistadas discordam e oito são indiferentes.
Quanto à utilização do "charme feminino como instrumento le-
gitimo de persuasão", há uma virtual divisão nas opiniões:
26 (52,00%) concordam e 21 (42.00%) discordam. sendo três
indiferentes. Por outro lado, a grande maioria (46 = 92,00%)
concorda que "a mulher humaniza as relal;ões no trabalho";
duas entrevistadas discordam dessa afirma~ão e duas são in-
diferentes.
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Na pergunta seguinte tentamos identificar como nossas en-
t·revistadas consideram que o homem vê a mulher executiva ou
que trabalha fora. O resumo das respostas é apresentado
~baúHl, orden~d~s pelo "ccnccr oc " em torno c:l~s nove opções
que foram oferecidas:

------------------------------------------------------------Homem vê a mulher Concordam Discordam Indiferentes
com R " R " R "-----------------

Competitividade 42 84 8 16 O O
Confusão 38 76 11 22 1 2
Admir~ção 31 62 17 34 2 4
Ceticismo 31 62 19 38 O O
Ansiedade 26 52 21 42 3 6
Ressentimento 20 40 26 52 4 8
Atração 20 40 23 46 7 14
Animosidade 20 40 25 50 5 10
Orgulho 13 26 31 62 6 12
------------------------------------------------------------

10 quadro de respostas nos permite inferir que, de uma forma
geral, nossas entrevist~das acham que o homem vê a mulher
executiva com competitividade, confusão, admiração, ceti-
cismo e ansiedade. Por outro lado, em geral, elas discordam
que o homem veja a mulher executiva com ressentimento, atra-
ção, animosidade e orgulho. Reunindo ainda mais as respos-
t~S, podemos considerar as duas oPl;ões de maior concordân-
cia e as duas oPl;ões de maior discordância e dizer que essas
mulheres acham que o homem vê a mulher executiva com compe-
titividade e confusão e discordam que ele .sinta animosidade
ou orsulho em relação à mulher que trabalha fora do lar.

Perguntamos às entrevistadas se elas concordam que, normal
mente, "as mulheres são chamadas pelo primeiro nome e os ho-
mens pelo sobrenome". Vinte concordam que realmente isto·
ocorre (40,00") e 23 (46,00") discordam, sendo que sete op-
taram pela resposta "indiferente" pois não acreditam que ha-
ja necessariamente essa divisão aqui no Brasil.

Hâ um virtual consenso entre as entrevistadas (45 = 90.00%)
em torno da "necessidade de uma retasuarda (família. empre-
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gada etc.) para a mulher que deseja combinar carreira com
lar" (quatro discordam e uma é indiferente). Seria o "hora-
rio flexível uma das alternativas para a mulher conciliar a
carreira com o lar?" Parece que sim, segundo nossas entre-
vistadas: concordam (43 = 86,00%), somente sete (14,00%)
discordam e nenhuma é indiferente. O problema do horário de
trabalho será abordado de modo mais profundo mais adiante
neste trabalho.

Propusemos às entrevistadas a seguinte afirmaç:ão: lia mulher
deve discutir com a empresa o seu afastamento-maternidade"
afim de verificarmos se o planejamento familiar e a licen-
ç:a-maternidade de quatro meses eram assuntos que deveriam
ser resolvidos entre a mulher profissional e a empresa à
qual ela está vinculada. Das 50 entrevistadas que responde-
ram a esta parte do qu~stionário, 34 (68,00%) concordaram
com a afirma~ão, 16 (32,OOX) discordaram e nenhuma decla-
rou-se indiferente à questão.

Concluindo esta parte do questionário (perguntas fechadas) e
buscando complementar o nosso conhecimento do nível sócio-
econômico das entrevistadas, realizamos um levantamento dos
eletrodomesticos por elas possuldos, seus automóveis e o nú-
mero de empregados domésticos que as ap~lam. O resumo das
respostas obtidas quanto aos eletrodomésticos possuídos se-
rá apresentado abaiKo:

-------------------------------------------~----------------
Elet~odomésticos O 1 2 3 4 5 6 Média

possuídos ou+---------------- -----
Televisão 7 8 14 13 6 3 3,35
Maq.Lavar Roupa 5 37 7 2 1,12
Maq.Secar Roupa 19 29 2 1 0,71Maq.Lavar Louç:a 30 18 2 1 0.49Aparelho de Bom 1 19 17 9. 1 4 2,18Vídeo Cassete 2 32 13 8 2 1,45
Freezer 7 34 7 3 1.12Forno Micro-Ond. 17 31 2 1 0,75
------------------------------------------------------------
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Quanto ao n~mero de autom6veis possuídos 'pelas entrevista-
das, o resumo das respostas é apresentado abaixo:

------------------------------------------------------------Automóveis Total das Porcentagem Porcentagem
possuídos Respostas das Resp. Acumulada---------- --------- ----------- -----------

O 3 5,88% 5,88%
1 15 29,41 35,29
2 15 29,41 64,70
3 9 17,65 82,35
4 6 11,76 94,11
5 1 1,96 96,07

6 ou mai!:! e 3,93 100,00

Quanto ao n~mero de empregados domésticos que prestam seu!:!
servi~o!:!nas residências das entrevistadas, o resumo é o se-
euinte:

----------------------------_._------------------------------Número de Emprega Total das Porcentasem Porcentagem
dos Domésticos Respostas dae.Aee.p. Acumulada----------------- ---_ ..._---- -----_ .._---- -----------

O 8 3,98% 3,92"
1 24 47,06 50,98
8 12 23,53 74,51
3 8 15,69- 90,20
4 8 3,92 94,12
5 1 1,96 96,08

6 ou maie. 2 3.92 100,00

A quantidade de eletrodomésticos pode ser um parâmetro do-
-nível de conforto dee.frutado por nossas entrevistadae.. Chama
a aten~ão, por exemplo, o fato das médias de televisare!:!,
maquinas de lavar roupa, aparelhos de som, vídeo cassetes e
freeaers superarem a unidade. O n~mero médio de empregados
domésticos, por outro lado, se aproxima de 2, atingindo
1,90. O número médio de automóveis possuídos pelas componen-
tes da amostra atinee a 2,12.
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o nosso questionário fechado envolveu perguntas que pode-
riam ser respondidas num total de 477 alternativas. Os cru-
zamentos mais importantes dessas centenas de alternativas
constituirão o plano de referência para a discussão dos te-
mas que formarão os capitulas seeuintes. Para esses capitu-
los rese~vamos tamb'm os depoimentos gravados de nossas en-
trevistadas. Termina~a a eKPosi~ão da consolida~ão seral das
respostas ao questionário de nossa pesquisa, passaremos à
apresentação e análise dos assuntos mais relevantes que en-
volvem a conquista, pela mulher moderna, dos mais elevados
postos em suas carreiras profissionais.
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111. A FAMÍLIA E A MULHER

.i .
Introduc;ão

Seria improdutivo, ou mesmo praticamente impossível, tratar
dos papéis da mulher e seus desafios na sociedade moderna, ~":..',~,
sem antes discutir ~ ~amília como instituic;ão sociali enti- •-'--dade legal e, sobretudo, unidade econom i ca fundamental dos vi .0

sistemas sócio-econômicos em que vivemos. "The only depen-
dable route from poverty is always work I fami 1y I and (;> \-

faith", nos afirma 6ILDER, a.F. C1981iP.681. Além de sua im-
portância econômica e da emulac;ão para o trabalho que o con-
ceito de família produz em seus chefes, institucionalmente a
família decorre de forc;as situadas acima de nosso conscien-
te: nossa própria identificac;ão, as crenc;as e valores que
cultivamos são, em grande parte, herdadas de nossos pais e
avós, de forma que nossa própria visão do mundo e a inter-
pretac;ão que fazemos, desde a infância, a respeito do fun-
cionamento do sistema social, têm origem nas mais antigas
tradic;ões que foram sendo transmitidas, ao longo dos sécu-
los, no aconchego do lar.

o "background" familiar é por nós carregado em todos os mo-
~entos da vida: em nossos documentos, a filiac;ão ocupa uml~i~~~~~trali o sobrenome que assinamos nos identifica e,
de certa forma, nos diferencia ao localizar nossa origem.
Os valores e preferências que manifestamos nas inúmeras es-
colhas da vida são, na maioria das vezes, ~eflexos de dire-
trizes e regras que incorporamos durante nossa formac;ão no
contexto familiar. Com efeito, a família tem um grande po-
~er de definic;ão sobre nossa personalidade, nossa identidade
e nossa religião, sendo, portanto, natural que, na carreira
profissional que abrac;amos na idade adulta, encontremos a
influência hereditária. Especificamente, no caso da mulher,
as influências familiares sobre o seu destino profissional
são notáveis, porque resultam do próprio paradigma central
da organizac;ão familiar, ou seja, a rígida divisão de fun-
c;oes:---papéise missões entre os membros masculinos e femini-
nos da unidade familiar.

As sociedades primitivas eram constituídas por famílias co-
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munitárias onde não haviam responsabilidades definidas en-
tre os pais e a prole. "No início da humanidade, o comunis-
mo primitivo - sinônimo de ausência da propriedade privada
- constituía um estado social no qual inúmeros casais coe-
Kistiam com seus filhos no seio de um lar 'comunitário'. Es-
se lar, cuja direção era garantida pelas mulheres, consti-
tuía também uma atividade pública de produção, socialmente
necessária (em consequência das atividades eKercidas pelas
mulheres: tecelagem, cerâmica etc.), assim como o abasteci-
mento de víveres buscados pelos homens com a caça e a pes-
ca". PRADO. D. C1989iP.58J Nos primórdios das civilizações,
quando come~am a emergir os primeiros sentimentos de pro-
priedade privada, temos a família matrilinear, ou seja, o
embrião da família moderna, porém ainda centrada na figura
da mãe. por ela se traçando os canais da herança dos bens
possuídos pelas famílias. Mais tarde. já no início das gran-
des civilizações orientais, quando o sentimento de proprie-
dade privada se institucionaliza, nasce a família patriarcal
e estabelece-se, rigorosamente. a divisão do trabalho entre
os se)(os. "Foi com a família patriarcal (ou individual, com-
posta em torno de um só indivíduo), contemporânea do desen-
volvimento da propriedade privada, que a chefia do lar per-
deu seu caráter público e se transformou em prestação, pela
mulher, de serviços privados para um homem. 'A mulher tor-
nou-se sua primeira servente, afastada da participação da
produção social', segundo Engels. Logo, a família individual
moderna se fundamenta na escravidão doméstica confessa ou
dissimulada da mulher". PRADO, D. C1989iP.581

A transição da sociedade matrilinear para a patrilinear
custou muito caro à mulher: "em sociedades estritamente
patrilineares, por eHemplo, pode-se acreditar que a criança
seja formada integralmente pelo sêmen do pai, nao sendo a
mãe mais do que um receptáculO no qual ela se desenvolve
o parentesco é então traçado eKclusiva.mente em linha pater-
na, sendo o lado materno caracterizado por uma relação de
afinidade. Inversamente, em sociedades matrilineares, há
eKemplos nos quais é negado qualquer papel masculino na
concep~ão. Nessas sociedades, não eHiste a figura de um
pai, apenas a do marido da mãe". DURHAM, E.R. C1983iP.231

Vivemos em uma sociedade cujos fundamentos organizacionais
têm origem nas civilizações antigas, especialmente nos he-
breus, gregos e romanos. O termo "família" vem do latim
"famulus" significando um conjunto de servos ou dependentes
subordinados a um chefe ou senhor. A família greco-romana
era basicamente constituída pelo patriarca e seus fâmulos
ou aderentes e agregados como esposa, filhos, servos livres
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e escravos. O poder do "pater família" sobre seus fâmulos
era praticamente sem limites: "no direito romano clássico
que prevaleceu em sua forma revista na Europa por todo o
nosso período, as propriedades dos 'filhos eram automatica-
mente absorvidas pelas dos pais por um certo número de
anos". MAcFARLANE, A. C1990;p.92l

Com as revolu~5es comercial e industrial que ocorrem com
maior impeto entre os s'culos XVI e XVIII, come~a a surgir
novo modelo de unidade familiar que tem sido normalmente
designado por família nuclear, onde o pai" a mãe. os filhos
e, eventualmente. parentes mais idosos passam a formar um
conjunto celular dentro do tecido social. At' recentemente.
as leis dos paises da Europa e da América ainda traziam
tracos de influªncia do paradigma greco-romano em suas dis-
posi~5es sobre a organiza~ão das famílias. Na verdade, so-
mente nas últimas décadas é que foi possível a ocorrªncia
de modifica~5es na estrutura familiar, principalmente dita-
das pela mobilidade geográfica e social induzida pela mo-
derna economia de mercado.

Até recentemente, a religião tinha uma profunda influªncia
na definic;:ão do formato e da d í a t r í bu t cão de pclder~e9~'--dêntro
da famll ia. Por mais decâaente-~que seJa' a --ínfTuêncTã-- rél i-
giosa sobre cidadaos de soc iedades--ffiodernas, --e --Inegàve I que
vivemos ainda presos a dogmas Ei--Erentias-pregadosperas rél"i-
9ioes crIstãs, as quais deTericIem----ínfrainslgentement"e ---;;'---es-
trutura da organi:zã~o fami Iiar centrada na -·rrgU-iad6----p"ai.
do pri mo9ê-"T Ec -eaos f i n'os----homensde -uma -fofina ----gerar.--loh s-
tor icamente. quandõ-ã--re--do-homem- m{g"ra--do --pcÚ iteísmo para
o monoteísmo, há um virtual banimento das deusas, admitin-
do-se para as mulheres sagradas um papel .ainda importante
(de geradora de deuses) mas, sob todos os aspectos, um pa-
pelsecundário, meramente acessório, e, na melhor das hipó-
teses, de mera liga~ão entre a criatura e o Criador. parece

(não haver dúvidas de que a religião e a família são secula-
resinstTtur~õe-s que se refor~am e camlnhã-m---paraleTas~"--~con-

\ dicionando os relacionamentos entre homens e mulheres. iI interessante constatar que no século XX, principalmente de-
I pois da 2a. Guerra Mundial, o paradigma familiar das socie-
1 dadas ocidentais. no seu formato convencional, vem sendo
í eHtremamente questionado: por um lado. proliferam os divór-I cios e uniões consensuais ou informais; e por outro lado,
\
.desenvolvem-se métodos anticoncepcionais e é forte a pres-
são pela legaliza~ão do aborto. Essas novas tendências so-

l ma das às reivindica~ões das mulheres pelo reconhecimento de
:sua condi~ão de igualdade no mercado de trabalho, na polí-
\tica e em todos os campos das realizações humanas, consti-
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tuem fatores de alta relevância que colocam em xeque o mo-
delo tradicional de unidade familiar. [Da certa forma, a
evolu~io social, embora mais rápida e visível do que a evo-
lu~io da família, acaba por determinar transforma~ões su-
tis, mas profundas na organização familiar.

Nos bastidores, outrAs varlaveis estão se juntando a esses
fatores, potencializando-os. Entre essas varlaveis secundá-
rias está o movimento por uma liberalizaiãCi--a4ill-se-KLlilTdade.
"A promoc:ão da liberac:ão da seKualidade está associada à
contestac:ão da família, na medida em que essa instituic:ão
foi e é, em nossa sociedade, a geradora e legitimadora de
padrões muito rígidos de controle seKual. Aliás, essa ten-
dência é reforc:ada pelo aparecimento de técnicas eficazes
de controle da natalidade que permitem dissociar, na práti-
ca, a seKualidade da reproduc:ão.. Nessa linha, o movimento
feminista se vincula, recentemente, ao movimento homosse-
Kual, num ataque conjunto aos padrões convencionais de re-
lac:ão entre os seKOS. Tanto em um caso como em outro, por-
tanto, o que está em jogo é a subordinac:ão da seKualidade à
reproduc:ão e, de modo mais amplo, a legitimidade de qual-
quer controle social sobre a seKualidade. O problema da fa-
mil ia se recoloca, entretanto, cada vez que se reapresenta
a questão dos filhos e da responsabilidade social associada
à maternidade e à paternidade". DURHAM, E.R. C1983iP.37J

Não há como desconhecer o ingrediente ideológico dissolvido
nesta mistura de revolu~ões em que se acabou enredando a
luta feminina. As palavras de George Gilder colocadas na
abertura desta introduçio, sob esse "enfoque, podem ser ro-
tuladas de uma contra-revolu~ão porque, na verdade, o seu
livro sobre a riqueza e a pobreza enfatiza sobremaneira o
papel da família na motiva~ão do trabalho duro e da poupan-
~a daqueles que a conduzem. Ocorre, entretanto, que de for-
ma surpreendente, alguns valores considerados conservadores
estão reemergindo neste final de milênio. 7~Tras:----comoob-
servaGemos ao 'longo deste e dos próxlmos -capitulos da dis-
serta~ão, a maioria dé%oGs-as entrevistadas tende mais pa-
ra o lado conservador em·suas opiniões. Com efeito, a de-
sagrega~ao fami Iiar como parte do elenco de argumentos das
lutas pela libera~ão sexual (inclusive dos homossexuais)
segue um padrão ideológico que 'favorece uma presen~a maior
do Estado e uma coletiviza~ão maior do consumo e da rique-
za dentro de uma mensagem que podemos rotular de sociali-
zante: afinal, como diria George Gilder, na ausência da
família, a motiva~ão do homem para um super desempenho no
trabalho e para um adiamento do consumo através da poupan-
~a estaria fortemente inibida e, no momento em que o tra-
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balho e a poupança se retirassem das mais altas aspirações
dos homens e das mulheres. o próprio sistema capitalista e
o regime da economia de mercado estariam mortalmente gol-
peados. Como um incansável pêndulo. de repente, a ideologia
dominante tende a ser mais conservadora e, principalmente a
partir da queda do muro de Berlin e do fracasso das econo-
mias socializadas do leste europeu, volta-se a valorizar a
liberdade econômica e, como propõe Milton Friedman. tende-
mos a considerá-la como pré-requisito indispensável da li-
berdade política e da própria democracia. A tragédia uni-
versal da aids. por outro lado, aplicou potentes freios ao
movimento que há dez anos atrás propunha a liberalizaçio se-
xual: hoje, mesmo nos extratos mais jovens e inexperientes
de nossa sociedade privilegiam-se as relações heterossexuais
e de parceiros constantes. Surpreendentemente. o padrão fa
miliar convencional, o amor entre o homem e a mulher e o ca-
samento voltam como soluções mais adequadas. seguras e pro-
gressistas para os sonho.s que povoam a mente humana.

A instituição e o sacramento do casamento estão na base da
edificação do arquétipo da unidade familiar. A Igreja. por
exemplo, não abre mão do postulado que reza a uniãO do ho-
mem e da mulher "até que a morte os separe". Também a Igre-
ja nio aceita os mais avançados métodos de controle de na-
talidade e se opõe contundentemente à hipótese da legaliza-
çio do aborta. A legislação das sociedades ocidentais, até
há pouco tempo, restringia de forma radical a possibilidade
de dissoluçio do contrato matrimonial. Não faz muito tempo
que homens e mulheres divorciados eram olhados com reservas
por uma sociedade que consagrou e santificou o casamento
indissolúvel: Baseando-se em Kathleen Gough. DURHAM. E. R.
[1983iP.21J afirma que: "o que hA de mais geral no casamen-
to é que, em todas as sociedades eJe é concebido como um
pré-requisi to para a 1egi timac;::ãoda prole de uma mulher".
Percebe-se. portanto, que a realização da, missio maternal
pressupunha legitimação via casamento, o que iria traçar um
vinculo de submissão. embora sublime. da mulher à familia.
Esta submissão é evidente nos contratos matrimoniais de dé-
cadas atrás.

A consequência mais relevante dos termos dos contratos ma-
trimoniais convencionais é a assimetria na divisão do tra-
balho entre os sexos. "No que diz respeito à divisão sexual
do trabalho e, portanto, à organizac;::ão interna da família,
o consenso existente na bibliografia sobre a autoridade pa-
terna parece corresponder a uma realidade indiscutível. En-
tretanto, a análise sobre a posic;::ãoda mulher é algo contra-
ditória e sobrepõe duas imagens: a da esposa totalmente sub-

91



missa, ociosa e destituída de iniciativa, de um ladoi e, de
outro, a da enérgica mãe de família, responsável pela com-
ple~a organiza~ão doméstica e, portanto, capaz, inclusive de
substituir o marido na sua falta ou ausência temporária... É
característico dessa divisão se~ual do trabalho a atribui~ão
da responsabilidade pela casa e pelas crian~as e~clusivamen-
te à mãe: nesse sentido, ela favorece a constituição de uma
área de atuação feminina relativamente autônoma, que tanto
pode contrabalan~ar o poder paterno como ser integralmente
esmagada por ele". DURHAM, E. R. C1982iP.38J

o Brasil, como sociedade caudatária da civilização européia
e, mais ~recisamente, como e~-coI8nia portuguesa, estrutu-
rou o seu modelo familiãr nos moldes ditados pela culturã
romana-cristã, ali recolhendo as bases para a construção de
suãs leds--que regem as relações entre os sexos. Até recen-
temente, a nossa sociedade via-se presa a uma teia de prin-
cípios gerais que inibiam a entrada da mulher no setor pro-
dutivo do sistema econ8mico. A ela estavam reservadas, com
exclusividade, as "prendas domésticas". ~ preciso reconhe-
cer, entretanto, que a Nova Constituição brasileira avançou

I consideravelme~te no sentido de conferir à mulher u~a auto-
nomia maior no campo econômico. Além disso, foi encaminha-
do, em 28 de fevereiro de 1990, pelo Poder Executivo. ao
Congresso Nacional o "Projeto de Alteração do Código Civil"
de autoria da Consultora da República, Doutora Florisa Ve-
rucci, a qual declara na exposição de motivos: "Até 19hZ, a
mulher casada era considerada relativamente incapaz, junta-
mente com os pródigos, os silvícolas e os menores de 18 e Z.1.
anos e, a viúva que contraísse novas núpcias perdia o pátrio
poder sobre seus filhos havidos do primeiro leito. Vigorava
o princípio .bsoluto da autoridade marital, sob influência
do CÓdigo de Napoleão ...~

\->,~~'-w .D"C>... ~À..;~"! 1. r' r .ó...€!. :') J'- C'._

,J:./ ,D.. :>r J' Y.:, .,
, -(" .,

)n'

Entre as alterações mais notáveis deste projeto devemos
citar o art. 224 pelo qual as mulheres poderão ser rés em
ações de alimentos movidas por seus maridos (atualmente, só
a mulher pode reivindicar pensão alimentar); o art. 233 de-
fine que os dois c8njuges dirigem de comum acordo a famí-
lia, cabendo a um juiz a decisão em caso de divergência; o
art. 235 impede que qualquer um dos cônjuges possa promover
a alienação de bens imóveis, prestar fiança, fazer doações
ou contrair obrigações que importem em venda dos bens do ca-
sal sem o consentimento do outro; o art. 240 reza que marido
e mulher poderão, se quiserem, adotar os sobrenomes do outro
(hoje só a mulher pode adotar o nome da marido); o art. 251
diz que qualquer dos c8njuges administrará a família quando
o outro estiver ausente ou impedido; o art. 277 define que
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os cônjuges ficarão obrigados a contribuir com o rendimento
de seus bens e do seu trabalho para as despesas do casal.
Reconhece-se que a mulher está em igualdade em relacão ao
marido quanto às obriga~ões e direitos trazidos pela vida
familiar. Essa é, portanto, uma proposta balanceada que traz
novos direitos à mulher mas, em contrapartida. lhe atribui
novas obriga~ões, reconhecendo-a como apta a assumir os no-
vos encargos.

Não é fácil antecipar o tipo de unidade familiar que irá
prevalecer nas modernas sociedades do século XXI. Não sa-
bemos se ele será melhor ou pior do que o atual; somente
podemos afirmar que ele será difere~te. Como homens e mu-
lheres atados a velhas tradi~ões se moverão neste novo ar-
ranjo institucional é algo que seria ingênuo tentar prever.
Mas o fato é que o novo milênio trará consigo uma estimu-
lante mistura de velhos e românticos sentimentos, com ne-
cessidades materiais que deverão ser equacionadas de forma
prática e objetiva na definicão dos relacionamentos entre
o homem e a mulher, algo que, desde o mais longínquo agru-
pamento primitivo até os nossos dias. permanece um misté-
rio. ~p qy~_~do indicª, entretanto, a palavra chave, como
nos arriscamos a afirmar na abertura do primeiro capítulo
desta disserta~ão, será a "cooperal;ão" entre o homem e a
mulher no estabelecimento do lar e na condul;ão dos proje-
tos comuns que eles teria que partilhar para resolverem
suas angústias e realizarem seus sonhos. É na parceria, e
não na rendiiio de -qualquer-dos·sêxos, que -está a solucão
harmônica e .natural _para.o f~.1_so_.confl ito entre os compa-
nheiros unidos pelo amor. "Dn considere en généraJ que le
ma riage-'(f'amour ' ou 'diTncl ination' I au sein duquel mari
et femme sont 1 'un pour 1 'autre des compagnons et des amis
plutôt qu'un supérieur et une subordonnée, est 1 'institu-
tion caractéristique de la vie familiale contemporaine.
Peut-être en va-t-il ·ainsi. Mais le ciment affectif de la
famílle moderne englobe plus que le mari et la femmei i 1
maintient aussi leurs enfants à 1 'intérieur de cette unité
sentimentale". SHORTER, E. C1977;pp.278-279l

Devemos ressaltar que as mulheres de sucesso profissional
incluídas na amostra da sondagem que realizamos se encai-
xam num verdadeiro "sanduíche,j de geral;ões. Como filhas.
elas foram formadas em um ambiente onde o modelo tradicio-
nal de família ainda estava presente com for~a considerá-
vel. Como jovens, tiveram elas que enfrentar as grandes per-
guntas dos anos 60 e. assumindo os riscos e a incerteza, de-
cidiram a forma de orientar os seus destinos. Como mulheres
maduras e mães, encaram elas o supremo desafio de orientar
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seus filhos atrav.s de uma estrada que para elas ~'desconhe-
cida e imprevisível. De qualquer forma, entretanto,· elas s~o

~ verdadeiras pioneiras que decidiram romper os padr5es esta-
; belecidos, filtrar as influências familiares e, com desen-
voltura, passaram de filhas a esposas e m~es, sem renunciar

,ao mais legítimo direito humano, qual seja, o direito de so-
nhar e de buscar a realiza~~o pessoal onde quer que ela es-\ t .eJa.

.i i .
A Filha

"Ninguém_ nasc~ _muJhe.r.: _torna-::semuI her". Esta ~ a frase de
abertura do segundo volume do clássico livro de Simone de
Beauvoir, "O Segundo Sexo" a, de certa forma, ~ a reflexio
nuclear desta seç~o da dissertaç~o. Recor~aremos frequente-
mente a Simone de Beauvoir para fundamentar o nosso ponto
de partida- 'segu"-d6-o qual--a í n+í uânc í e fami Iiar nos anos da

~ infância da mulher ~ verdadeiramente profunda e marca so-
_bremanei ra sua trajetória prof issional futura.: Com efei to,
a menina, desde a mais tenra idade, é fortemente exposta a
orienta~5es famfliares que pYé-=aeTineril-iJ-seudestino futuro
como adulta. -As historias-e lendas ·que·-elã - ouve embalando
seu sono infantil refor~am a coragem e o heroísmo de perso-
nagens masculinos. sempre às voltas na proteçio de indefe-
sas donzelas. S~o os príncipes, cavaleiros e ca~adores, sem-
pre no encal,o de malfeitores ou bruxas que atacam prince-
sas e avós desprotegidas. Os heróis são justiceiros e conse-
guem realizar a vitória do bem sobre o mal. As mulheres ca-
be, exclusivamente, o papel de receberem esta prote,io.

A religiio entra em nossa infância como um elemento ordena-
dor tanto do comportamento como da interpretaç~o do mundo e
explicação de como ele deve funcionar. A mensagem religiosa
~ tamb~m trazida pela figura masculina: "geralmente, em vir-
tude do papel que assume a religião na vida das mulheres, a
menina. mais dominada pela mãe do que o irmão, sofre mais,
igualmente, as influências religiosas. Ora, nas religiões
ocidentais. Deus Pai é um homem', um ancião com um atributo
especificamente viril: uma opulenta barba branca. Para os
cristãos, Cristo é mais concretamente ainda um homem de car-
ne e osso e de longa barba loura ... A religião católica, en-
tre outras. exerce sobre ela a mais perturbadora das in-
fluências. A Virgem acolhe de joelhos as palavras do anjo:
'Sou a serva do Senhor', responde. Maria Madalena prostra-se
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aos pés de Cristo e os enxuga com os seus longos cabelos de
mulher. As santas declaram de joelhos seu amor ao Cristo ra-
dioso ... Eva não foi criada para si mesma e sim como compa-
nheira de Adão, e de uma costela dele; na Bíblia há poucas
mulheres cujas ações sejam notáveis: Rute nao fez outra coi-
sa senão encontrar um marido. Ester obteve a graça dos ju-
deus ajoelhando-se diante de Assuero ..." BEAUVOIR. S.
[1989jvol.llipp.35-371

Em seu primeiro contato com as instituiç6es do mundo e~te-
\{' Li"oc._.Lmerli.na-=te-r:á_na~C:Qla_u.ma~c.Qnt.i.nua-~ão__dc---=que-~apren:"

deu no lar com respei to à superiari_dade_do---tlomem-&m-r:e-1-a~ão
à mulher. fiAsuperioridade mascul ina é esmagadora: Per eeu ,

"Hércules, "Davi, Aquiles, Lancelot, Du Guesclin, Bayard, Na-
poleão, quantos homens para uma Joana d'Arc; e, por trás
desta, perfila-se a grande figura masculina de São Miguel
Arcanjol ... São os homens que fizeram a Grécia, o Império
Romano, a França e todas as nações, que descobriram a terra
e inventaram os instrumentos que permitem explorá-la, que a
governaram, que a povoaram de estátuas, de quadros e de
livros. A literatura infantil, a mitologia, contos, narra-
tivas, refletem os mitos criados pelo orgulho e pelos dese-
jos dos homens: é através de olhos masculinos que a menina
explora o mundo e neJe decifra o seu destino". BEAUVOIR, S.
[1989;vol.lliP.35J ~

Legitimada pela história e pela religião. a diferenciação
dos papéis e funç5es entre os se~os vai sendo inculcada _~e
forma natural na formação da menina no âmbito da sua famí-
lia. Claramente. eKistem profundas diferenças entre a
orientação comportamental que é imposta aos meninos e às
meninas: para os primeiros é considerado adequado alguma
agressividade, indisciplina e até mesmo um pouco de violên-
~ia nos seus relacionamentos com outros meninos da mesma
[dadei para eles, a vida é oferecida como uma aventura ten-
do garantida uma posição de poder em relação às mulheres;
para elas, o bom tom é a graça nos gestos e nos trajes. a
ternura no relacionamento com os demais membros da família,
o jeito para o ballet e, até mesmo em seus brinquedos. o pa-
pel da dona-de-casa e da mãe já lhe é sugerido: é mais apro-
priado às meninas brincar de "casinha" do que, como seus ir-
mãos, se entregar às aventuras 'de escalar muros e árvores em
infindáveis correrias pela vizinhança.
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T.emoS-'lU~..e..c.cohe.ce.r:...._e.n.t.r:e...t"Q.tp~_gMe.o. cenário descri to
por Simone de Beauvoir em 1949 (la. edi~~o do "Le Deuxieme
Sexe) como ambiente familiar que servia de referência pa~
ra a educal;~o.das meninas __y'em_s.!?ndo-----!!:ar:t~f_~T_~adoprofun-
dament~_nos ~l~jmos quarenta anos. Cada vez parece mais
longínqua a época em que os bancos da faculdades eram
exclusivamente ocupados por homens-e"é- ca-d~ vez - mais fre-

-.9UfiiHl.t.€L..L.eL,ª-~~nç:ada mulh~L_no_ se,tor_pxodut-Í-vo-da ~e.cono-
.;-mia em posições elevadas._. Todas ._~stas transformal;ões es:-

~ t~o a indicar que a educa~~o das meninas, embora ainda
di~~re~ciada em relal;io a dos meninos, se aproxima ca~i
vez mais de um roteiro pragmático, que mais do que prepa-
r~~la exclusivamente para o casamento, tenta aproximá~la
das. duras real idades da vida e equipá-la com alguns re-
cursos básicos para o enfrentamento da escassez. Eviden-

~ temente, n~o se trata de uma equiparal;~o de estilos na
forma~~o familiar da menina e do menino, mas, de uma nova
postura menos ortodoxa que tenta preparar a mulher para a
vida em sociedade e para a luta pela subsistência, aban-
donando definitivamente o ideal de salval;~o pelo casamen-
to. Nesse novo enfoque, a figura do marido tende a não
mais se identificar com a do príncipe encantado (nobre, ri-
co e protetor)._Talvez, essa preparaJ;:ao_par_a_a_~_i_d_a_~J··áJic_a

~ no âmbito do lar transforme a figura medieval _do príncipe
encantado -na vi_sio_ma~~ pragmáfTcã -do --compã'nheiro , ami go,
parceiro e sócio na aventura da vida~

.......Mes~9~o j ustc).Jjll!l.t;'nto_çlEL_Sj..!!looe_de__8~ªtJvoir em rela~ão aos
vultos histór:icos,_na._ atualidade, teria que ser revisto.
Afinal, meninas e meninos hoje estabelecem pela televis~9

--wn--contato mui to mais vivo· com o mundo exterior e, nas men-
___~~9~~ trazidas por este veiculo eletrônico de comunica~io,

a presen~a feminina é indubitavelmente crescente: nossas·-'=1:..[aD~4s rapidamente assimilam a importância de nomes como
Zé 1ia Cardoso de.Melo, Luí za Erun'dina ,-o Margareth Thatcher,
Corazón Aquino, Violeta Chamorro e tantas outras na defini-
~io do destino histórico da aldeia global. Também hoje, no
gelado cenário urbano, não existem mais árvores e muros pa~ .
.ra serem -escâlados e os'brt.nquedos-'se tor.nam -~êada vez mais
-:-e-iet.rôni-cos,--como uma a~te-sal a para a informáti ca e nes-
tes - claramente, n~o há nenhuma diferenl;a de acesso entre~U_. . . .. __~ .__ _ _ _ ~. _.- _._- - - - - - •.•. - - --- - - -

meninas e meninos. É realmente incrivel como tantas coisas
mudaram, tã"õ--prc)fundamente,em tão pouco tempo ... e é exata-
mente por isso que foi tão estimulante e fascinante a re-
flexão que foi possivel ser feita com as 51 participantes da
pesquisa, porque elas, na verdade, são as protagonistas des-
ta transi~ão e o elo entre um passado obscuro e fechado para
a mulher e um futuro ainda por ser construido.
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Os resultados do levantamento procedido estão a indicar va-
rias influências do lar onde nasceram as entrevistadas so-
bre o atual desempenho delas e mesmo sobre suas formas de
pensar e agir. A nacionalidade dos pais. por eKemplo, pOde
ser encarada como um dos fatores influenciadores das carac-
terísticas das profissionais por nós entrevistadas. Apre-
sentaremos, a seguir. dois depoimentos que obtivemos nas
nossas entrevistas que ilustram bem este ponto de vista:

"Tive muita sorte. Uma coisa que eu reconheço j a
contribuição. às vezes sofrida, que meu pai me deu.
Sofrida porque meu pai veio em 39 para o Brasil;
ele não terminou o curso dele (ele queria ser maes-
tro). Entrou como office-bóy na Corretora X, teve
uma chance de negociar com pessoas estrangeiras por-
que falava alemão e inglês e aí ele cresceu e che-
gou a diretor da Companhia. Eu sei que muitas vezes
eu tive coisas que ele não poderia ter me dado; sei
hoje, porque minha mãe me contou. Culturalmente.
acho que eu devo a eles a instrução que tenho. pos-
tura de vida eu também devo a eles; o fato de não
ter trabalhado durante a faculdade não foi ruim pa-
ra mim, e sempre tive tódo o apoio para fazer psico-
logia, embora o meu pai achasse que psicologia era
uma bobagem. ridículo. Ele queria que eu trabalhas-
se no mercado financeiro: Acho que no fundo sou uma
privilegiada por não ter precisado trabalhar e por
ter praticado esportes que me deram disciplina.
Aprendi a fazer as coisas sozinha: afinal. no hipis-
mo é 6Ó o cavalo e o cavaleiro. Meu avô foi uma fi-
gura muito importante na minha vida, um batalhador
que viveu atj os 87 anos. Minha mãe era dona-de-ca-
sa e, quando crescemos, ela foi dar aulas de inglês
na escola Y. Ela era cobrada pelo· meu pai quando
chegava tarde em casa (dava aulas até 20:30 hs) e
se as coisas não estivessem certas, meu pai cobrava
porque este era o papel dela. Hoje. eu dou graças a
Deus de minha mãe ter esta profissão porque. embora
aposentada, ela dá aulas em casa; é uma atividade
que a mantjm viva. feliz e ainda dá uma remunera-
ção, porque não dá para viver com o salário de apo-
sentada. Tenho muito orgulho de meus pais..."

* * * * * * * *

"Os meus pais perderam toda a fortuna na
Segunda Guerra Mundial. Os bens do meu
todos bloqueados lá e ele não conseguiu

Europa. na
pai ficaram
mais traba-
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lho. Aí ele obteve um contrato de trabalho para o
Brasil como engenheiro têxtil. Na cabe~a dele, nun-
ca uma filha com 19 anos come~aria a trabalhar;
mas, quando ele chegou ao Brasil, em uma terra no-
va, teve que mudar sua mentalidade. Eu comecei a
trabalhar e estudava à noite. O que ele ganhava não
era o suficiente ... duas filhas mo~as. .. Quando co-
nheci meu marido, ele também veio da Europa para
trabalhar na indústria brasileira, doutorado em quí-
mica e seu salário era razoável, mas não era alto.
Então, eu continuei trabalhando porque, quando casa-
mos, a primeira coisa a fazer era comprar um teto e
eu o ajudei a comprar um apartamento."

Na página seguinte é apresentado um quadro que resume os
principais cruzamentos de respostas obtidas à questão número
26 que trata da origem ou nacionalidade do pai e da mãe de
cada entrevistada.

A amostra revelou, por exemplo, a existência de sete mulhe-
res que, quanto ao grau de instru~ão, estão classificadas
em universitário incompleto: uma está na faixa etária de 31
a 35 anos, cinco, na faixa de 41 a 45 anos e uma, na faixa
de 51 a 55 anos. A idade média dessas mulheres (43 anos) e
o fato de nenhuma estar cursando atualmente a faculdade,
nos permite considerar essas entrevistadas como pessoas que
abandonaram os estudos definitivamente durante a faculdade.
Dessas sete, seis são filhas de pais e mães brasileiros e
apenas uma nasceu de um casal formado por pai brasileiro e
mãe estrangeira. Por outro lado, nenhuma das entrevistadas
que possui curso de pós-gradua~ão completo (mestrado ou dou-
torado) tem por origem pais e mães brasileiros: das quatro
mestres ou doutoras, uma é filha de pai brasileiro e mãe es-
trangeira e três são filhas de pais e mães estrangeiros.
Além disso, é interessante notar que das 12 entrevistadas
que se graduaram'em Administra~ão, apenas quatro sejam fi-
lhas de pais e mães brasileiros, quando a participa~ão per-
centual das mulheres com origem totalmente brasileira na
amostra é de 54,9%. Da mesma forma, apenas uma das quatro
economistas da amostra é filha de pai e mãe brasileiros.

Apesar de limitados pelo tamanho da amostra e insuficien-
tes para a realiza~ão de inferências estatísticas rigoro-
sas, esses resultados sugerem algum tipo de correla~ão
entre origem dos pais e grau de instru~ão das filhas.
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Parece provável, também, que as áreas do ensino superior que
mais podem ajudar a mulher em sua carreira na empresa pri-
vada (Economia e Administra~ão) são escolhidas com alguma
influência da nacionalidade dos pais. Das 12 entrevistadasI que trabalham no setor industrial, dez são filhas de pais e
mães brasileiros, enquanto que das quatro que atuam no
mercado financeiro, apenas uma tem este tipo de origem
familiar. Esses resultados sugerem alguma influência da

~nacionalidade dos pais não só sobre a instru~ão formal
\das filhas, mas também, na orienta~ão do setor da econo-
mia onde elas se inserem (na indústria, ou no segmento
mais sofisticado do mercado financeiro).

(
Quanto ao domínio de línguas estrangeiras, se realizarmos
o corte na classe "duas línguas ou mais", constataremos
,que, ao contrário do que se poderia esperar, os índices
não apresentam disparidades gritantes quando calculados
por nacionalidade dos pais das entrevistadas. A única eK-
ce~ão notável ocorre no caso de filhas de pai brasileiro
!e mãe estrangeira, onde 100% delas dominam duas ou mais
,línguas estrangeiras, contra uma média global da amostra

j de 74,5%. Vale a pena ressaltar que apenas uma das quatro
entrevistadas que dominam quatro idiomas estrangeiros é

~ filha de pai e mãe brasileiros. Por outro lado, das seis
',entrevistadas que falam o alemão, cinco são filhas de
pais e mães estrangeiros e a outra é filha de pai e mãelbrasileiros.

Das seis herdeiras que participam da amostra, apenas duas
são filhas de pais e mães brasileiros; as quatro restantes
sao filhas de pais estrangeiros e mães brasileiras. Outro
aspecto da origem familiar das entrevistadas revelado pelo
levantamento é o fato de quatro das seis mães com grau uni-
versitário completo serem estrangeiras, casadas com maridos
também estrangeiros. Outro fato, no mínimo curioso, é o de
não existir nenhuma solteira entre as doze filhas de pais e
mães estrangeiros.

A renda mensal média das filhas de pais e mães
(14.867 BTNs) supera tanto a média global
(12.608 BTNs) como as médias das demais op~ões
dos pais.

brasileiros
da amostra

de origem
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Há. também. influências notáveis da nacionalidade dos pais
nas opiniões expressas pelas entrevistadas. Das 12 filhas
de pais e mães estrangeiros, por exemplo, dez concordam que
o brasileiro não sabe votar. Das dez entrevistadas que
acham que caminhamos para o socialismo. oito são filhas de
pais e mães brasileiros. Todas as filhas de pais estrangei-
ros e mães brasileiras (sete) concordam que o homem vê com
orgulho a mulher executiva e nenhuma das filhas de pais
brasileiros e mães estrangeiras (quatro) acha que as mulhe-
res executivas são vistas pelo homem com atra~io ou orgulho.

A posi~ão dos pais em rela~ão às carreiras profissionais da
filhas é. na grande maioria dos casos. favorável: das 51
entrevistadas. 42 declararam que seus pais sao favoráveis
ao fato de terem elas decidido partir para o trabalho fora
do lar. Se, por um lado, esse resultado beneficia nossas
conclusões (pela virtual unanimidade dos pais), por outro,
ficamos com uma sub-amostra de pais ou mães que desaprovam
suas filhas (nove casos) muito reduzida para realizarmos
qualquer tipo de inferência. Apesar disso, entretanto, ve-
jamos algumas características comuns de pais e mães que são
desfavoráveis à op~ão assumida pelas suas filhas.

É curioso notar que, nos quatro casos de "mãe contra; pai a
favor", dois são casais brasileiros. um. o pai , brasileiro
e a mãe é estrangeira e outro. ambos são estrangeiros. As-
sim. das mães contrárias, metade é brasileira e outra meta-
de é estrangeira; duas têm no máximo segundo grau, uma tem
universitário incompleto e outra. universitário completo.
Dificilmente. poderíamos inferir alguma característica co-
mum que pudesse ser considerada um fator relevante em nossa
análise. A idade média dessas entrevistadas, entretanto. é
bem superior à média global da amostra (47.8 anos contra
42,5 anos) o que pode sugerir serem estas mães mais velhas
e mais tradicionalistas. O mesmo acontece com a idade média
dos três casos classificados "mãe a favor; pai contra": a
idade média destas entrevistadas é 49.7 anos. Também é in-
trigante o fato desses três pais terem grau universitário
completo. Pelo menos. as cinco entrevistadas casadas ou vi-
vendo maritalmente das sete em que o pai ou a mãe são con-
trários às suas carreiras. casaram-se todas com maridos que
são favoráveis ~ sua vida profissional.

Apesar de alguns pais serem enfaticamente desfavoráveis ao
trabalho da filha fora do lar (como no depoimento apresen-
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tado a seguir>, elas decidiram, por vontade própria, sair em
busca de uma realização profissional:

"Meu pai, por exemplo, me di2ia: 'Pago o dobro do
salário que você poderia ganhar para você não traba-
lhar'. Mesmo assim, antes de casar, eu fui traba-
lhar no Banco X. Em casa, tive aula de piano, borda-
do, línguas, cozinha, pintura, porcelana, tudo ...
Eu fui criada como uma princesa para ser sustentada
por um sheik."

Entre as perguntas abertas que constaram do questionário da
pesquisa, duas estão muito relacionadas à questão da educa-
tão da menina e de sua preparatão para a vida e para a pro-
fissão. São elas: "Durante sua juventude, você contribuiu
para o sustento da família ou foi por ela sustentada?" e "A
educatão das meninas deve ser diferente da educação dos me-
ninos?" Das dezenas de depoimentos colhidos nessas duas
perguntas selecionamos alguns para transcritão que certa-
mente ilustrarão a origem familiar e o tipo de preparatão
para a vida que nossas entrevistadas tiveram desde a infân-
cia. Os depoimentos, a seguir transcritos, não serão identi-
ficados e referências a empresas e pessoas existentes serão
substituídas por símbolos alfabéticos, para resguardar a
privacidade das informantes.

"O que faz a diferenta fundamental é que biologica-
mente uma mulher é diferente de um homem e que ela
vive experiências corporais diferentes; isso afeta
de alguma forma a vida dela e faz com que a educa-
tão seja um pouco diferente. Agora eu acho que exis-
tem princípios e visões de vida que devem ser abso-
lutamente iguais. Acho que hoje em dia deve ser mui-
to difícil educ.r um filho, deve se passar muita
contradi~ão; mas porque cada geratão acha que é úni-
ca, que é a mais conflituada, recebemos toda uma
cargá de valores que é considerada válida numa de-
terminada época e cabe a cada um enfrentar o seu mo-
mento de ruptura. Pega~se a 'cestinha'e vê-se o que
fica e o que se joga fora. É um momento muito dolo-
.raso da vida porque estabelece-se como é que se vai
aguentar o tranco, porque que ele vem, vem. Ouando
meus pais me passaram esta carga de valores, prova-
velmente, passaram os valores que eles achavam váli-
dos e que os outros pais também passaram. Só que eu
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acho que a partir de um determinado momento, eu co-
mecei a questionar essa carga e, algumas vezes mais
dolorosamente, outras menos. também os levei a ques-
tionar a própria carga que eles me passaram. Não de-
ve ter sido ~ácil também para eles, mas acredito
que uma das coisas mais legais do nosso relaciona-
mento. que eu sinto, é que eles ~izeram um es~or~o
para crescer junto comigo. Não sei se espontaneamen-
te ou obrigados por mim. Acho que a carga de hoje
ainda deve ter muitos resquícios desses valores tra-
dicionais. mas com muitas dúvidas. E. se as dúvidas
das crian~as forem fortes, a própria crian~a leva
os pais a se questionarem ..."

Englobamos abaiKo alguns depoimentos que demonstram que
nossas entrevistadas come~aram a trabalhar cedo. ou seja.
entre os 15 e 20 anos, assim que ti~eram condi~aes de cola-
borar para o sustento da casa, através de uma contribui~ão
em dinheiro ou através de uma ajuda para o próprio sustento:

"Até os 14 anos morei com minha familia e eles paga-
ram o meu sustento. Depois disso, o meu pai faleceu
e eu vim para são Paulo poiS já tinha terminado o
ginásio no interior. Com meu emprego, eu me susten-
tava e pagava meus estudos sozinha. Com 18 anos, só
trabalhando, comecei a juntar dinheiro para cursar
a FGV onde entrei com 19 anos. com bolsa. Comecei a
contribuir para minha fa mília de origem aos 24-----'anos de idade."

* * * * * * * *

"Eu sustentei a minha família. Perdi meu pai com 17
anos e fui trabalhar. tendo terminado o científico.
Basicamente fui o sustento da família porque só eu
trabalhava."

* * * * * * * *
"Meus pais me deram excelente educa~ão até
15 anos. Dali para frente, eu comecei a me
tentar. Morei com meus pais até os 17 anos,
buindo com uma espécie de pensão voluntária:
porcento do meu salário pelo fato de eu morar
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sa deles, tudo isto no mais puro estilo europeu.
Nunca meu pai eKigiu, nem minha mãe e, na maioria
da vezes, o dinheiro voltava nas fjrias, mas eu sai
pensando na obrigação que eu tinha de participar.
Mais tarde, minha irmã mais nova veio morar comigo
e eu passei a sustentá-la. A verdade j que eu não
sustentei diretamente meus pais, mas tirei encargos
que eram deles."

* * * * * * * *

"Eu contribui para o sustento da minha familia na
medida em que eu comecei a trabalhar, at' tarde,
com 18 anos; dada a precariedade econômica da jpo-
ca, atj deveria ter começado mais cedo. Minha irmã
mais velha segurou mais a barra do que eu, que era
ca~ula. Mas, sem dúvida, as três contribuiram a par-
tir de uma determinada fase."

* * * * * * * *

"Eu s6 contribui depois que terminei o curso t.cni-
co e foi minha op~ão come~ar a trabalhar. Eu achava
importante colocar em prática aquilo que eu tinha
aprendido no técnico de contabilidade. Então, com
18 anos, eu comecei a trabalhar com um salário que
foi considerado bom pelos familiares e pelos vizi-
nhos. Então, eu mesma, espontaneamente, achava que
deveria contribuir em casa e passei a dar alguma
coisa para engrossar o orçamento familiar."

* * * * * * * *

Por outro lado, podemos demonstrar atrav.s de outros depoi-
mentos que uma grande parte de 'nossas entrevistadas começou
a trabalhar porque quis, optando por uma carreira profis-
sional, sem a condicionante da necessidade de trabalhar:

"Comecei a trabalhar porque quis, e porque conci-
liava estudo com trabalho e me sustentava. Dei au-
las para vestibulandos, depois trabalhei numa empre-
sa francesa e me sustentava. Quando casei, parei de
estudar e trabalhar. Depois do quarto filho comecei
a fazer apicultura mas tive que largar porque meu
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marido morreu. Assumi a empresa W com muita humilda-
de e coragem. Substituindo meu marido tive muito
apoio das pessoas daqui de dentro e tenho muito or-
gulho de ter conseguido chegar onde estou hoje. So-
mos capazes de fazer muito mais do que imaginamos."

* * * .* * * * *

"Eu fui sustentada pela minha família e nunca preci-
sei trabalhar para ajudar o meu pai em casa e, em
nome disso, não pudemos interromper os estudos. Eu
comecei a trabalhar quando ainda estava na faculda-
de, mas por vontade minha, num emprego de jornalis-
ta. Tive condi~ões financeiras e psicológicas para
me matar de estudar; sempre fiz escola particular;
sempre tive sossego para ir buscar o que queria, ou
seja, a minha profissão."

* * * * * * * *

"Ate eu me casar, fui sustentada pela minha famí-
lia, embora eu já tivesse a minha independência pa-
ra comprar os meus alfinetes... Papai me ajudou
quando resolvi trabalhar porque, assim que eu come-
cei a ganhar meu dinheiro, ele cortou a mesada. Eu
aprendi bem cedo, porque ele foi duro comigo em re-
la~ão ao dinheiro. Hoje eu acho que ele queria me
mostrar quanto custa ganhar o dinheiro e que você
deve dar mais valor ao gastá-lo. Acho que a escola
mais importante que existe é a faculdade da vida.
Essa vivência. que é tremendamente importante. é
também muito desgastante porque tira muito das pró-
prias ilusões cedo demais. Acho que a pessoa tem
que ter sonhos na vida, proje~ões para o futuro.
fantasias ... Isso faz parte da vida e da natureza
humana, se não a pessoa fica amarga desde cedo."

* * * * * * * *

"Fui sustentada pela família. Eu tive esse privilé-
gio e só não me acomodei mais porque tomei consciên-
cia desse privilégio. 'Quando você não precisa se
sustentar. você tem mais condi~ões de escolher o
que você quer, do que você gosta. Quem precisa se
sustentar e sair à luta mais cedo. não tem muita
possibilidade de escolha e o desgaste profissional
é ~uito grande. Ouando você pode escolher. a possi-
bilidadede realiza~ãn profissional é maior."
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"Eu n~o contribui para o sustento da minha família,
mas a partir do segundo ano da universidade eu come-
cei a me manter; comecei a dar aulas, era um desejo
meu ter uma certa autonomia, n~o só para comprar as
coisas de que eu precisava, mas também as que eu de-
sejava, principalmente livros que eram muito caros.
Eu achava que era injusto a minha família me subsi-
diar a esse nível. Ela já tinha me levado até à uni-
versidade e eu achava que era bastante suficiente."

* * * * * * * *

"Aos 12 anos eu comecei a dar aulas, eu ganhei um
corte de vestido, foi a minha primeira remunera~ao,
mas n~o foi em dinheiro. Eu dei muita aula mesmo du-
rante a faculdade, mas esse dinheiro não era para
meu sustento. Tudo o que eu precisava. eu sempre ti-
ve. O dinheiro em si não é o objetivo, ele é conse-
quência. Se você trabalha, se esforça, ele vem."

* * * * * * * *

"No quarto ano da faculdade eu comecei a fazer está-
gio, mas era muito mais o início do desenvolvimento
natural da minha carreira. Minha m~e sempre foi uma
mulher que trabalhou fora, meio período, mas para
nós, nunca foi traumático, acho até que contribuiu
para a gente tomar iniciativa. Mas, mamãe era espe-
cial. O fato dela trabalhar fora, ela compensava
muito quando vinha para casa: todo dia era presen-
te, era coisa especial, ela era muito afetiva. Por
outro lado, meu pai sempre foi uma pessoa muito cos-
mopolita e sempre gostou de viajar para o exterior
e de trabalhar muito, sempre se relacionando com es-
trangeiros. Nós éramos três: meu irm~o, minha irm~
e eu, mas mesmo para nós, que éramos mulheres, ele
via um futuro mais como profissionais do que como
filhas que v~o casar, ter filhos, netos. Ele sempre
achava que bom mesmo era trabalhar, viajar o mundo,
porque isto era a visão dele; então, ele achava que
era bom para a gente. Quando eu ganhei a bolsa para
ir para os EUA, ele me estimulou muito."

* * * * * * * *

Concluindo esta parte, podemos afirmar que a
de nossas entrevistadas tem origem em lares
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forma, as estimularam para a profissionali2a~ão, mas, de
qualquer forma, todas parecem ter trazido sempre em suas
mentes uma decisão de ir à luta e buscar a realiza~ão pes-
soal através das profissões que livremente escolheram. Na
verdade, foram elas as autoras de seus projetos de vida, de-
vendo-se creditar ao ambiente familiar apenas as' condi~ões
necessárias para um livre desabrochar de suas personalida-
des e talentos. Quase que como uma constante. está presente
nas entrevistas realizadas uma atitude séria em rela~ão ao
dinheiro e uma condena~ão aos desperdícios que, aparentemen-
te, as entrevistadas herdaram de seus pais e parentes próKi-
mos. Também ficou patente uma clara tendência, que se mani-
festa desde a juventude das entrevistadas, em buscar por
meios próprios, o sustento e cobertura de seus gastos pes-
soais. Essa tendência contrasta com o modelo de filosofia
familiar vigente para os anos 60, segundo a qual competia à
mulher apenas aguardar pacientemente a realiza~ão de um bom
casamento. Como dissemos no início, esse modelo e essa filo-
sofia que são aceitos como reais pelo autores que pesquisa-
ram as influências da família sobre o desenvolvimento da mu-
lher, parecem ter perdido a for~a que há cinquenta anos eles
inquestionavelmente possuíam. Nossas entrevistadas demons-
tram claramente que os ambientes familiares onde desfruta-
ram seus anos de infância e juventude já possuíam tra~os de
modernidade e visões mais progressistas a respeito das fun-
~ões da mulher na economia e na sociedade.

A mobilidade geográfica e social, possibilitada por uma eco-
nomia que iniciava seu processo de industrializa~ão, produ-
ziu alguma desagrega~ão no n~cleo familiar convencional.
Mas, ao que tudo indica. e apesar da for~a centrífuga que
atomiza as unidades familiares nas sociedades industriais e
urbanas, sentimos em nossas entrevistadas o desejo da pre-
serva~ão da institui~ão familiar, mesmo que reduzida em
compara~ão às suas antigas dimensões, como.base da estrutu-
ra social e como instrumento de plena realização pessoal.

.i i i .
A Esposa

Provavelmente um dos momentos mais importantes da nossa
daê o casamento. porque esta"cerlcnôiniarepresenta uma
funda ruptura em nossa existência. Tanto para o noivo,
para a noiva, tudo se transforma depois da cerimônia do
samento: é uma nova vida para ele e para ela que ali
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inicia. De todas as celebrat;ões de que participamos. nenhuma
tem a solenidade. a riqueza e o conteúdo simbólico do casa-
mento. "... Na maioria das sociedades, e sobretudo nas so-
ciedades agrícolas, as núpcias geralmente são muito enfati-
zadas. Muitas pessoa·s comparecem à cerimônia, há comida e
bebida fartas, e ocorrem muitos rituais tradicionais. A con-
siderável elaboraç:ão desses rituais tem sido examinada pe-
los antropólogos como um meio de perceber a estrutura da so-
ciedade e o significado do casamento. D grau de elaboraç:ão
do ritual e sua natureza, os ritos de passagem, o símbolo da
porta, os presentes de casamento, os ruídos, as cores e o
lugar - tudo isso revela o que o casamento significa na so-
ciedade. D casamento é um ponto de mutaç:ão no ciclo de vida
do indivíduo, a transiç:ão para a idade adulta e isso é

/ mostrado aos homens e mulheres nas celebraç:ões. Frequente-
mente, o casamento assinala a transferência de uma pessoa
de um grupo fami Iiar a outro, bem como uma a Iianç:a entre os
dois grupos. Tanto a transferência quanto a alianç:a sao
simbolizadas por presentes e cerimonial. Todos os familia-
res envolvidos se reúnem e celebram seu novo relacionamento
num processo que frequentemente coloca em segundo plano a
relaç:ão entre os noivos. A cerimônia de casamento é uma en-
cenaç:ão em que as pessoas, embora desempenhando os papelS
costumeiros, procuram se ajustar ao novo relacionamento."
MACFARLANE, A. [1990,p.314J

Apesar de ser uma celebraç:ão que tem em seu centro comum os
dois nubentes, o casamento-tem-~sTgníTi-cados- ----bastanté----dife-
rentes para cada um de 1es e, a-te---certõ-- -pon-to~,--i-n~t-~r-p;eta-
t;ões opostas. Para o noivo. este é o momento em que súbita
e definitivamente soltam-se as amarras que o·';rer:ldiamà su-
bordinat;ão ao pai: daqui para frente -ele será encarado pela
sociedade como "um homem casado", o que, de certa forma, o
equipara ao pai em termos de responsabilidades. autoridade
e poder. Para ela. o significado é praticamente o oposto:
através da cerimônia, a s-ubordÚ\a~~o---á-o·--pa1 ~-é-t-ransferida
ao ma rido. Não é à toa que a"s· 1ásrfm-as----ro f ,im-'quando. na
abertura da cerimônia e sob os acordes majestosos da marcha
nupcial. o pai conduz pela mão a filha e a entrega solene-
mente ao seu novo senhor. Consuma-se neste gesto o coroa-
mento das missões que pai e filha empreenderam durante tan-
tos anos: o pai conclui ali a missão de educar e formar sua
filha, de proporcionar-lhe um ambiente social favorável ao
seu desenvolvimento e, finalmen~e, ali se extingue também
sua missão de guardião da virgindade da futura esposa. Pai
e mãe podem, agora, pelo rápido e terno olhar que trocam
neste instante, dizer um ao outro "missão cumprida". É tam-
bém nesta entrega simbólica que a noiva pode dizer a si
mesma "missão cumprida" porque, afinal, aqui termina o de-
safio de ser escolhida, que tanto a angustiou durante os
anos da juventude. Finalmente, o perigo da rejeit;ão social,
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que tão frequentemente atinge as solteironas, está definiti-
vamente afastado. Chega-se a um bom termo: os esfor~os e os
cuidados dos pais em proporcionar à filha ambientes sociais
em que as oportunidades de um "bom" casamento fossem mais
abundantes foram bem sucedidos.

Pode parecer um simples detalhe, mas toda a encenação se de-
senrola na Igreja, sob as ben~ãos do sacerdote que ali re-
presenta a mais alta autoridade eclesiástica: não apenas es-
tá ocorrendo um fato civil de alta significância, mas, prin-
cipalmente, homem e mulher vêm buscar do Criador a Sua con-
cordincia para a decisão de ambos de "se amar para sempre,
até que a morte os separe". Algo muito mais fundamental do
que a união legal de dois cidadãos está ocorrendo e este
gesto transcende o âmbito das leis civis, para alcan~ar a
profundidade do espírito. Legitima-se, com o casamento, em
nível civil e religioso, o formato do novo lar que há de se
basear nos tradicionais papéis reservados para o homem e pa-
ra a mulher.

Quanto ao significado do casamento nas carreiras profissio-
na rs dos noivos ocorre tamb-ém-ul1úl--virtllaf--a~si·meÚ:~~ Ape-
sarde não ser o casamento --õ--õiiJetTvo ·prfncipai~- das preocu-
pa~5es do noivo, ele representa um fator .bastante decisivo
no desenvolvimento da carreira profissional, de cujo suces-
so depende sua afirma~ão definitiva como homem. Com efeito,
de.de a mais tenra idade, o homem é orientado yara a con-
quista do sucessci---n~iprofTssão~ou--nos---emp-r-eendimentos e o
casamento, na maioria das vezes, n. repres-enta-----.::iIIl---6IThetede
entrada·pa.ra:-oscam~irlhos···da suâ. --réaliz-a~~o -ma-t-e':i·::"-i-~-··~·Atra-
vés do casamento ele se quâ-lific-;;:-·para---a-buscado status,
do prestígio, do dinheiro e, se for possível, do poder po-
lítico. O estereótipo do homem de sucesso envolve atrás de
si, sempre, a discreta presen~a de uma primeira dama. - Para-
doxalmente, para a noiva, o casamento tem um significado to-
talmente adverso em seus sonhos· de--rea-lTZaê;io-pr-ofissiona1 :
ser dona-de-casa e primeira dama vai implifªr na renúncia às
carreiras profissionais que estão do lado de fora das portas
de suas residincias. Na maioria das vezes, o casamento re-

lpresenta para a mulher a inibi~ão, ou até mesmo a frustra-
~ão, de seus anseios de se rea~í2ar via trabalho criativo, o
que para o homem é o único caminho para a realiza~ão e a
plenitude. _

Esta dicotomia em rela~ão à vida prOfissional, certamente é
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um dos ângulos mais perversos da subordinacão da mulher ao
marido trazida pelo contrato nupcial. Apesar disso, entre-
tanto. temos que reconhecer que inúmeras mulheres se acomo-
dam docilmente a este papel secundário. que lhes retira de
forma definitiva as responsabilidades. as preocupacões e os
desafios envolvidos no trabalho fora do lar. onde a concor-
rincia e a necessidade de constante renovacão e treinamento
implicam no considerável aumento da angústia da luta pela
sobrevivincia. "...Ela procurará um marido de situaç:ão su-
perior a sua própria. esperando que ele venç:a mais de-
pressa, vá mais longe do que ela seria capaz de ir, Admi-
te-se, como outrora, que o ato de amor, é da parte da mu-
lher, um serviç:o que presta ao homemj ele toma seu prazer e
deve em troca alguma compensaç:ão. O corpo da mulher é um ob-
jeto que se comprai para ela, representa um capital que ela
se acha autorizada a eKplorar ... D casamento é uma carreira
mais vantajosa do que muitas outras ..." BEAUVOIR. S.
[1989ivol.Ilôp.190J

De qualquer forma. entretanto. cômoda ou ofensiva. a linha
de subordinacão prende a esposa ao marido desde o momento
em que o arroz é alegremente atirado sobr.e suas cabecas.
Terminada a lua de mel. emerge a dura realidade em que pa-
péis diferentes são atribuídos a cada um dos cônjuges, Do
homem se cobrará o progresso em sua carreira profissional.
bondade e compreensão para com a nova dona-de-casa e, prin-
cipalmente o cumprimento do velho mandamento de "não deixar
faltar nada em casa". Eventuais deslizes de comportamento do
marido. mesmo esporádicas infidelidades. podem ser tolera-
dos. Da esposa se cobrarão virtudes absolutas e um perfil de
comportamento irrepreensível: deve manter o lar em perfeitas
condiç:ões, abasteci-lo com víveres, produzir alimentos para
a mesa diária, cuidar da limpeza e das roupas, controlar o
orcamento doméstico e estar, ao fim do dia, bem arrumada e
disposta para receber o "guerreiro" em busca de repouso.
Deslizes de comportamento. mesmo que esporádicos, são impen-
sáveis e justificariam até o repúdio formal pelo marido. Es-
tabelecem-se. assim, padrões e expectativas de comportamento
que levarão à divisão fundamental das tarefas de manutenç:ão
e desenvolvimento do novo lar.

liAmulher, em se casando, recebe como feudo uma parcela do
mundo; garantias legais protegem-na contra os caprichos do
homem; mas ela torna-se vassala dele, Economicamente ele é
o chefe da comunidade, é portanto ele quem a encarna aos
olhos da sociedade. Ela toma-lhe o nome, associa-se a seu
culto, integra-se em sua classe, em seu meio; pertence à fa-
mília dele, fica sendo sua 'metade'. Segue para onde o tra-
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balho dele a chamai é essencialmente de acordo com o lugar
em que eJe trabalha que se fixa o domicílio conjugal i mais
ou menos brutalmente ela rompe com o passado, é anexada ao
universo do esposo, dá-lhe sua pessoa, deve-lhe a virgindade
e uma fidelidade rigorosa ... Até a lei de 1942, o Código
Francês reclamava dela obediência ao marido ..." BEAUVOIR. S.
C1989;vol.IlíP.189J São consideráveis as consequências entre
os sexos sobre a personalidade da mulher casada. atingindo
mesmo seus mais genuínos propósitos de desenvolvimento inte-
lectual e de realiza~ão integral como ser humano.

As tarefas domésticas. que não são simples e nem s~ªves,
sãCIatribuídas com exclusividade às esposas. Não há dúvidas
dequê~o marido projeta na esposa fragmentos da imagem ma-
terna: não é incomum os cônjuges se tratarem de "mamãe" e
"papai". Se, por um lado. o casamento foi um fator de liber-
ta~ão do marido em rela~ão ao seu pai. por outro. o lan~ou
para bem longe das aten~ões e cuidados de sua mãe. Pode pa-
recer insensato. mas é razoável que os maridos esperem de
suas esposas um atendimento comparável, ou se possível me-
lhor, do que aquele que recebiam de suas mães, quanto ao
preparo de seus pratos prediletos e a forma correta de pas-
sarem suas camisas. Nem sempre essas imagens coincidem para
o marido e cada bife queimado pode representar um motivo pa-
ra a discórdia e o atrito. Não passa pela cabe~a do marido
que ele deva ou possa colaborar neste âmbito com sua esposa.
Afinal, ele vem de sua dura batalha diária pelo pão de cada
dia e. mesmo inconscientemente, ele não consegue'admitir que
esse pão esteja duro e amanhecido. É por causa desta demanda
do marido, sempre insuficientemente atendida. que se inter-
rompe qualquer projeto de trabalho da mulher fora do lar.
Pode parecer injusto, mas é a realidade: para alcan~ar a
plena realiza~ão, a mulher depende de um clima conjugal
equilibrado e harmônico e, até para ser mae, ela não pode
prescindir do casamento; porém. o casamentQ se converte numa
verdadeira ratoeira para seus anseios de desenvolvimento in-
telectual e de realiza~ão integral. o que inclui necessa-
riamente o trabalho criativo e produtivo fora do lar e longe
do fogão.

Cria-se aqui um profundo dilema que tenderá a se agr~var
coma chegad-a~dos filhos e que'se tornará uma fonte de cul-
pas~para a mulher que sai de casa e vai à luta no mercado
de trabalho. E mesmo quando isso acontece, os maridos não
deixam de sentir a falta da mãe e de engrossar o coro de la-
menta~ões dos filhos pequenos, sem, entretanto, mover uma
palha--paracontribuir na realiza~ão das tarefas domesticas.
"Muitos (maridos) acei tam que a mulher trabalhe. mas dêsde
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que isso não interfira no seu trabalho doméstico ... Uma pes-
quisa da Caixa de Abonos Familiares revelou esta triste ver-
dade sobre a França: 71% dos maridos de mulheres do lar e
57% dos de mães ativas, interrogados sobre a ajuda que dão
em casa, não realizam nenhuma das cinco tarefas seguintes:
fazer as camas, varr~r e tirar o Pó, cozinhar, lavar os pra-
tos, pôr a mesa. Os autores do estudo acrescentam: mas ape-
nas nove porcento dos maridos afirmam que todas as tarefas
caseiras e os cuidados com os filhos cabem à mulher ... ' Dois
terços dos maridos nunca tocam numa panela. Não é preciso
insistir sobre a desigualdade que decorre dessa situação. É
quase intolerável, moral e fisicamente, trabalhar fora e
dentro de casa sem a boa vontade do cônjuge, ou, ainda pior,
com sua má vontade, demonstrada ou latente. Antes nao ter
cônjuge ou desistir de trabalhar. As únicas que podem acatar
facilmente essa não assistência do marido são as que têm uma
auxiliar remunerada. Às outras, uma vida de cão. Não se pode
fazer tudo sozinha o tempo todo. " COLLANGE, C.
[1989iPP.108-109J

Esse ambiente hostil à tarefa dupla da mulher ("dual-ca-
rE2er"), entretanto, está sendo substituído gradativamente
por condições mais favoráveis trazidas pelos processos de
urbani zação e industrial iza-ciKCi-:-Por-c-erto~--nâo--se--pode-'ne-
gar que grande parte da frustração dos maridos não é pro-
priamente culpa de suas esposas. mas, da imagem que fixaram
de suas mães, que foram administradoras de lares patriar-
cais. que constituíam o padrão comum das famílias de 30 ou
40 anos atrás. De lá para cá. malgrado o reduzido espaço de
tempo que nos separa, transformações formidáveis ocorreram
com relação à execução das tarefas domésticas e o progresso
tem trazido uma praticidade cada vez maior para o atendi-
mento das demandas comuns de sobrevivência dos componentes
da família. Certamente. nao é mais possível reproduzir com
razoável precisão o bucólico ambiente em que os láres pater-
nos dos maridos estavam inseridos: não há mais quintais, nem
galinheiros. nem hortas. nem pomares de onde vinham muitos
dos ingredientes que a mãe, com tanta habilidade e carinho.
misturava para produzir as refeições; escasseia cada vez
mais a outrora abundante oferta de mão-de-obra no mercado de
empregados domésticosl não há mais espaços para "corar" a
roupa estendida na gramado. Todas estas são imagens longín-
quas. embora recentes, que apenas servem para alimentar a
nossa nostalgia. Hoje. o supermercado. as refeições congela-
das, o freezer, o forno de micrormdaa , as cadei as de "fast-
food", a camisa Arrow, os ternos de tecidos sintéticos. as
meias de poliester. as máquinas de lavar e de secar. as ba-
tedeiras e liquidificadores, o aspirador de pó e as forra-
ções, e outras facilidades da vida moderna, definitivamente
trouxeram soluções mais '-práticas. inteligentes e baratas pa-
ra~problemática da-e:estão---cio)ª-!", Com~_J_s_~()__a mulher foi
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sendo 1iberada dos afazeres domésti CO~_' _1;.qrnando-semai s in-
dep-éndente das_.!'!Jl!.~regada?e podendo. assim. "-ª§.sum~L a
"duiil-career"":---------

Entre nossas entrevistadas é importante salientar que elas
se socorrem intensamente das facilidades proporcionadas pe-
lo progresso para aliviar as tarefas domésticas: das 51 en-
trevistadas. 46 têm pelo menos uma máquina de lavar roupa;
32 têm pelo menos uma ~áquina de secar roupa; 21 têm pelo
menos uma máquina de lavar lou~a; 44 têm pelo menos um free-
zer e 36 têm pelo menos um forno microondas. Por outro lado.
o n~mero médio de empregados domjsticos nestas residincias
se aproxima de dois. Tudo isso nos leva a imaginar que sem a
modernização dos processos de administração do lar. a pre-
sen~a d~s mulheres no mercado de trabalho tenderia a ser
muito mais discreta do que aquela que vem crescendo consis-
tentemente nas últimas décadas. Alguns depoimentos de nos-
sas entrevistadas sobre essas facilidades de que elas dis-
põem podem ilustrar melhor esse ponto de vista:

"Eu tenho uma infra-estrutura. tenho empregados;
concilio sabendo dar ordens e sabendo cobrar. Se se
está ausente o dia inteiro, quando se chega tem que
saber o que foi feito e o que nio foi feito e por-
quê. "

* * * *' * * * *

"Tenho facilidades que me ajudam a fazer esta conci-
lia~io: dois empregados antigos~ família perto.
disponíveis na eventualidade de sernecessárioi en-
tão nunca tive nenhuma dificuldade para conciliar
trabalho e família, sempre foi simples para mim. E
tenho um marido que contribui bastante, aceita, gos-
ta e ajuda e faz a parte dele quando é necessário."

* * * * * * * *

" ..um pouco você abre mio da organiza~ão do lar.
não e tão ordeiro como eu gostaria que fosse. Isso
gera bastante ansiedade também. Por outro lado. meu
marido não e nada exigente quanto à ordem. nem na-
da. Eu tenho empregada, isto é. às vezes você tem.
às ve~es-você nio tem. Aqui lo que, mesmo na falta
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da empregada você pode mandar fora, lavar roupa,
passar roupa, comida congelada, então eu nao tenho
muita ansiedade em executar pap.is dom.sticosi mes~
mo porque eu faço, mas não diria que é a coisa que
eu mais gosto de fazer. Você meio que vai levando,
é só divisão do tempo. também. Meu marido não ajuda
muito nessa. coisas. Não exige. mas tamb.m não par-
ticipa. quando está de boa vontade, faz; mas não é
coisa com que você possa contar. 11

* * * * * * * *

XEmbora seja relevante a motiva~ão puramente econômica que
leva a esposa a trabalhar fora do lar. devemos reconhecer
que o motivo fundamental - como. aliás. ficará patente nos
depoimentos e resultados mostrados pela pesquisa que em-
preendemos - é a justa necessidade de auto-realiza~ão que.
na moderna sociedade. pressupõe um trabalho produtivo no âm-
bito do sistema econômico. Deste Pbnto em diante, a mulher
tem que enfrentar o dilema da "dual-career" e esta angústia
• um fenômeno relativamente recente trazido pelo pós-guer-
ra. "As duas guerras mundiais deixaram marcas profundas nos
hábitos familiares, na divisão das tarefas por sexo, na so-
ciedade e em outros aspectos da vida das mulheres. Isso é
ainda mais verdadeiro no que diz respeito às esposas. As
responsabilidades domésticas, adquiriram uma tal importância
social que o esfor~o de guerra fez um apelo às mulheres no
sentido de exercerem sua capacidade fora do lar. Entraram em
massa nas fábricas e nos escritórios: o governo as convencia
de que a Pátria deveria estar acima da morte do marido e dos
filhos. Foi necessário então, no após guerra, situar a tare-
fa da esposa entre as atividades dignas, para que essa tare-
fa pudesse continuar a ser exercida. Tornara-se enorme o
atrativo da idéia de procurar satisfação numa realização pa
raleIa à representada pelo fato de ter marido e filhos. Te-
ria sido necessário, evidentemente, que a sociedade se orga-
nizasse de maneira diferente e que o homem mudasse a imagem
de esposa que ele deseja, assim como suas relações com ela.
Mas não foi o que ocorreu. " PRADO, D. (1979iP.94J

Essa reação à ausência da mulher no lar em busca de uma rea-
lização profissional. ao que tudo indica, ocorre nos anos
imediatamente subsequentes ao fim da Segunda Guerra Mun-
dial, mais especificamente, nas décadas de 50 e 60. Os estu-
dos sobre a "dual-career" da esposa são relati .••..amente abun-
dantes e, esta farta literatura reflete a conjuntura social
daqueles anos. Elza Berquó, em seu artigo "A Família no
S.culo XXI" (1989lPP.58-Ó5J e Danda Prado (1979), por exem-
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pIo, enfatizam em seus trabalhos o conflito trazido pela
"dual career" e, seguindo a tendência da maioria dos auto-
res, acabam por remeter a solu~ão do conflito para uma ampla
reformula~ão da sociedade, envolvendo inclusive um profundo
reequacionamento da unidade familiar. Devemos ressaltar, en-
tretanto, que não foi esse o estado de espírito que encon-
'tramos como característica predominante em nossas entrevis-
tadas.

Na verdade, como já tivemos a oportunidade de salientar, ~
movimento das esposas em favor da atua~ãoprofissional fora
do lar acabou se misturando com outros movimentos típicos
dos anos 60 como a Revolu~ão SeKual, o Movimento Hippie, a
contesta~ão do sistema capitalista privilegiando uma presen-
~a maior do Estado na economia e no atendimento das deman-
das coletivas e outras manifesta~ões que atacavam duramente
o "stablishment". Percebe-se este envolvimento ideológico em
vários teKtos que tratam do papel da esposa no lar moderno.
As nossas entrevistadas, entretanto, parecem demonstrar que
essas teses estão sendo aos poucos ultrapassadas por uma
realidade que não pára de evoluir e que tende, sempre, para
uma configura~ão mais próKima das inclina~ões naturais do
homem e da mulher. Aparentemente, estas mulheres de sucesso
profissional nunca estiveram dispostas a renunciar ao roman-
tismo de suas unloes e n~m mesmo à responsabilidade da edu-
ca~ão de seus filhos e da administra~ão do lar. sem que isso
implicasse na renúncia aos seus direitos de realiza~ão pro-
fissional. ~ interessante observar que, dois ter~os das mu-
lheres casadas ou vivendo marit.lmente, que responderam ao
nosso questionário, discordam que caminhamos ineKoravelmente
para o soci~lismo: dificilmente estas mulheres aceitariam,
por eKemplo, qualquer transferência de responsabilidade no
sustento e forma~ão de sua prole para o Estado. Sob este as-
pecto, temos que considerar novamente o fato da mensagem so-
cialista ter perdido muito do seu encantamento ao longo da
década de 80.

Mais preocupados em se adaptar rapidamente às novas condi-
~oes introduzidas pela urbani-ia~ãoelndustrializa~ão, mari-
dos e mulheres se dis-t.incTamcada vez-mais de solu~ões radi-
cais que impliquem, no final, na reformula~ão de seus pró-
prios lares. O nosso levantamento revela claramente uma ten-
tativa de colabora~ão entre esposo e esposa, para viabili-
zar a realiza~ão profissional dela fora de casa. Mais do que
o alvo de uma revolu~ão, os maridos parecem estar mais pró-
ximos de um papel de verda~eiros parceiros e, até mesmo, de
incentivadores (quando não colaboradores> da~_ carreiras al-
mej adas por suas esposas :_I~mbém é__ f1_tti ciL_-' magi nar que o
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jove~ dos dias atuais esteja idealizando uma esposa inteira-
mente submissa e exclusivamente dedicada a servi-lo e ~ten-
dê-lo em suas necessidades pessoais porque, inclusive, não é
mais bem este o paradigma oferecido-pãr suas mães. E, final-
mente, temos que ressaltar que as nossas entrevistadas são
mães e esposas pioneiras inseridas no centro de uma sequên-
cia de transforma~ões profundas que ocorreram no lar durante
as últimas décadas. Não sabemos se a análise de tal conflito
caberia, inclusive, numa dissertação sobre a mulher profis-
sional daqui a dez ou vinte anos. Não se trata propriamente
da capacidade de adapta~ão dos atuais maridos; os Jovens,
que serão os futuros maridos, já mudaram.

Podemos observar, através dos depoimentos referentes às per-
guntas abertas números dois (você se sente culpada em rela-
ção ao lar por trabalhar fora?) e três (como você concilia
trabalho e lar?), que algumas de nossas entrevistadas já
contam com a ajuda e participa~ão dos maridos colaborando
nas tarefas do lar ou aceitando o trabalho da mulher fora do
lar:

"Meu marido é um grande incentivador da minha car-
reira, conhecia meu temperamento, ele sabia que eu
não tinha temperamento para ficar dentro de casa,
que eu devia mais era trabalhar fora, principalmen-
te naqueles momentos de crise quando as criancas
eram muito pequenininhas, que eu quase não parei;
só não parei porque meu marido me incentivou e aju-
dou muito. Olha, ele levava as criancas no médico,
no dentista, ele dividia estes tipos de tarefa comi-
go. " Na sociedade como um todo, eu sei que tem re-
sistências, mas são resistências qtieestão nos soan-
do cada vez mais como coisas antigas, que vão ficar
falando sozinhas e as mulheres vão passar por cima
delas, o que já vem ocorrendo nos últimos dez anos."

* * * * * * * *

"Acho que num casal onde os dois trabalham, a vida
é muito mais frutificante para os dois. Quando o ma-
rido ajuda, compreende e apóia a mulher que deseja
sair para trabalhar fora, essa transição é muito
mais fácil e a mulher é bem sucedida. Tem aquele ti-
po também que não está muito satisfeito com a mudan-
~a, então, além da mulher ter que começar pratica-
mente do zero, ele ainda cria todo tipo de impeci-
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lho e obstáculo para a realização da mulher. Acho
isso muito triste. Acho que muitos casais acabam se
separando por este motivo; por um lado, quando ela
quer trabalhar e ele não apóia e, as vezes. ao con-
trário. quando eles querem que elas façam alguma
coisa e elas não querem se mexer. Acho que a gente
não pode colocar só a mulher que quer fazer alguma
coisa e o homem seguraj tem aquele tipo de mulher
acomodada. que não quer fazer nada e o homem at'
gostaria que ela fizesse. Muitas vezes eles se sepa-
ram e, depois da separação, elas começam a traba-
lhar. até por necessidade. Aí ela se sente realiza-
da e começa a ver a vida de outra forma. 11

* * * * * * * *

"Casei-me muito jovem; com 23 anos já era mãe de
trªs crian~as, mas eu tive apoio do meu marido. Ele
me ajudou muito naquela 'poca e conseguimos nos or-
gani zar ,11

* * * * * * * *

"Eu trabalho por uma realizar;:ãopessoal. Sempre tra-
balhei depois que me casei. Antes, meu pai era con-
tra porque achava que devíamos estudar e ter uma
profissão. Depois que comecei a trabalhar, nunca
mais parei. Fiz o pós-gradua~ão trabalhando, tive
meus dois filhos trabalhando. Em 1980 comecei a tra-
balhar com meu marido, quando ele comer;:ou esta em-
presa. Continuava trabalhando meio período no hospi-
tal (psiquiatria) e meio período na empresa. Depois
optei pela empresa porque, se um dia eu ficasse so-
zinha. não poderia sustentar meus filhos só com a
psiquiatria. Q trabalho na empresa me deu uma segu-
ranr;:amuito grande porque eu me tornei auto-sufi-
ciente para criar meus filhos. O trabalho me aproxi-
ma do meu marido; posso dizer que nos tornamos cúm-
plices diante da vida.1I

* * * * * * * *

IIConciliar minha casa e meu trabalho nunca chegou a
ser um problema. Eu trabalho desde os 14 anos e sem-
pre acomodei muitas atividades ao mesmo tempo e sem-
pre fui muito responsável por tudo que fazia. Casar
foi uma decorrência; ele não oferecia qualquer ris-
co ao meu padrão de vida no sentido de que eu gosto
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de trabalhar, gosto de tomar minhas decisões sem
muitas consultas;16gico que no inicio do casamento
tive que fazer uma série de adaptações. aprender a
consultar por consideraçio. mas nio tenho dificulda-
des. As vezes a empregada falta e eu fico
que meu marido voluntariamente lave sua
arrume a cam~ ... me irrita um pouquinho
nio façam por conta próprIa ... a gente tem

esperando
xicara ou
que eles
que pe-

dir ..."

* * * * * it * *

"Acho que num casal onde os dois trabalhanl. eles VI-
raram c~mplicesi quando a relaçio ~ boa. os dois
crescem. A mulher e~a muito insatisfeita quando ela
ficava só em casa; ela está mais Viva, mais solta.
mais informada e isto ajuda o relacionamento do ca-
sal. alimenta. Ela nio fica com aquel~ cara porque
precisa, mas porque ela.quer."

* * * * * * "* "*

"Acho que a mulher sair para t ratia Lhar fora requer
um ajustamento do casal. Se há uma relação de res-
peito pelo desenvolvimento particular de cada um,
isto nio é motivo de atrapalhar o casamento de jei-
to nenhum, ao contrário, acho que é um reforço Até
do ponto de vista da educação dos filhos, o fato de
pai e mie trabalharem igualmente cria uma noção de
hierarquia diferente. Já é um processo de formação
do novo. 1\

* * "* * * * * "*

"Depois que casei e tive
que precisava trabalhar.
Meu marido me disse que era

que
meus

eu
para

filhos, verifiquei
queria trabalhar.
eu fazer alguma

coisa dentro de casa porque os meninos eram peque-
nos. Comecei a trabalhar no fundo da garagem, aten-
dendo as crianças, a casa e as clientes. Depois de
três anos, cresci e registrei a empresa. Ai ele
veio trabalhar comigo. Acho que ele viveu o maior
problema para me aceitar como empresária. e ele do
meu lado. O relacionamento entre nos até melhorou
porque crescemos juntos. A mulher deve saber ocupar
a sua área. sem ocupar o espaço do homem. É uma
questio de esperteza. A mulher pode ser maior sendo
menorJ tem que dar autonomia para o homem. Se a mu-
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lher vai à luta com o intuito de competir,
de .••

ela per-

* * * * * * * *

A motiva~ão puramente econômica para a saída da mulher do
lar em dire~ão a uma carreira profissional j tambjm um as-
pecto relevante da atual conjuntura. Por um lado, a moderna
economia cria a cada dia novos produtos e servi~os que vão
ampliando sua oferta global. Para o consumidor, isto signi-
fica um grau crescente de necessidades novas a serem aten-
didas e, naturalmente, pressões maiores no sentido de am-
plia~ão do lado da receita no or~amento familiar) Por outro
lado, uma produ~ão maior só j possível com maiores quantida-
des de insumos. especialmente mão-de-obra treinada, à dispo-
si~ão do aparelho produtivo. Isto significa que o crescimen-
to das necessidades humanas se desenvolve par e passo com a
amplia~ão do mercado de trabalho. A cada dia que passa, con-
firma-se a sensa~ão de que nunca a pressão pelo consumo foi
tão forte como hoje) paralelamente, solidifica-se a convic-
~ão de que, nunca como agora. foram as oportunidades de rea-
liza~ão profissional tão abundantes e variadas e tão demo-
craticamente abertas para todos. e em particular, para a mu-
lher casada ou não. Não menos importante no fenômeno do in-
gresso das esposas no mercado de trabalho está a procura de
uma cobertura maior do or~amento familiar no caso da morte
do marido, que j insuficientemente fornecida pelos mecanis-
mos de seguridade social existentes. Atrás da concordância
dos maridos em rela~ão às carreiras de suas esposas, prova-
velmente está a busca do único tipo de apólice de seguro so-
cial capaz de, pelo menos, manter o padrão de vida da unida-
de familiar. em caso de seu falecimento. A este respeito.
assim se manifestou uma de nossas entrevistadas:

110 homem sabe da necessidade da ajuda no or~amento
domjstico. está mudando e está se preocupando real-
ment. em ter essa ajUda. Tanto que para casar. ele
quer saber qual é a profissão da mulher. de que for-
ma ela vai poder cola~orar com ele. não estão mais
preoc~pados em ter a Amélia. nãO. Eles querem uma
parceira, uma sócia no empreendimento para poder so-
mar e viver melhor. amando. trabalhando e com um pa-
drão de vida melhor. com um projeto de vida comum. 11

Para ilustrar o estado de espírito das entrevistadas em re-
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la,ão ao casamento e a ~posi,ão do homem em rela,ão a mu-
lher que trabalha fora, passamos a transcrever alguns depoi-
mentos, que selecionamos com este propósito, colhidos das
respostas dadas às perguntas abertas n~meros dois (Voci se
sente culpada em rela,ão ao lar por trabalhar fora?); tris
(Como voci concilia trabalho e lar?) e oito (Como voci in-
terpreta a posi,ão masculina frente a mulher que trabalha
fora?) .

"Não me sinto culpada por trabalhar fora porque eu
acho que voci estando feliz e realizada, voci con-
tribui muito mais para o lar, do que estando presen-
te, mas infeliz e insatisfeita."

* * * * * * * *

"É: complicado conciliar o trabalho e o lar. As ve-
zes abandono um pouco a casa. depois corro para co-
locar as coisas em ordem; me dedico à empresa. .. fi-
co puxada de um lado para outro e o que sinto é que
eu, como pessoa. às vezes sou passada para trás.
Não tenho: horários determinados para mim."

* * * * * * * *

"Acho que conciliar trabalho e lar exige, antes de
qualquer coisa, muita organiza,ão. Bastante organi-
za,ão serve para tornar mais leve a carga domésti-
ca. Eu acho que voci muda certos padrões de educa-
,ão recebidos. O que é hoje um lar organizado, bem
suprido, é diferente do que foi há.20 anos. Acredi-
to que eu consigo conciliar as duas coisas porque
eu tenho uma boa empregada, porque eu procuro me or-
ganizar e simplificar as coisas que tim rela,ão com
a atividade doméstica. Gostaria que elas tomassem o
mínimo de tempo possível, a não ser quando estas
atividades me dio prazer ou me dio espa,o para um
descanso da minha atividade diária no trabalho."

* * * * * * * *

"Hoje eu sou "workaholic". Entio minha casa é meio
abandonada no sentido de dizer que eu é que arrumo
as coisas, eu que ajeito. eu que administro. Sempre
tive muito boa retaguarda e me dou muito bem com
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ela, sempre trato bem. Meu marido diz que ele reza
pela saúde da empregada toda manhã e é assim que a
gente convive. Mas realmente devo dizer que minha
casa anda sozinha. Eu mudei há dois anos e nunca pu-
de arrumar direito; mas a gente se entende bem; mi-
nha casa vive cheia de jovens o tempo todo e, com
bagun~a ou sem bagun~a. têm que me aceitar como
sou. Funciona desse jeito ... funciona mesmo."

* * * * * * * *

"Sempre achei que tinha que estar em casa metade do
dia para organizar o meu lar. para ter conforto pa-
ra o marido, pàra os filhos; e, quando os filhos
iam para a escola, eu ia para o trabalho. Fa~o isto
até hoje. Não tenho mais filhos pequenos para cui-
dar, mas eu cuido do meu lar; casei novamente, te-
nho um marido que quer ter vida social. e eu pes-
srialmente acho que quando se trabalha bem. pode-se
trabalhar em cinco horas tanto quanto se trabalha
em oito."

* * * * * * * *

"Acho que a gente passou por algumas etapas; num
primeiro momento, o homem odiava a mulher que traba-
lhava fora; ele repelia. achava o fim do mundo, des-
qualificava a mulher. No atual momento. o homem es-
tá acomodado com isto: ele gostou. As mulheres fo-
ram à luta e come~aram a contribuir. O peso do tra-
balho em cima do homem diminuiu e ele gostou. Ele
ainda não faz uma análise profunda do real signifi-
cado disso. Eu acho que ainda vamos passar por um
outro momento. espero, de real admira~ão. Os compa-
nheiros mesmo, ainda são muito poucos, que investem
na mulher e vibram com ela nas suas realiza~ões.
Acho que na maioria das vezes a rela~ão é muito com-
petitiva, no casamento também... parecem adversá-
rios se degladiando e muitos casamentos fracassam
também por isso. A mulher entra na competi~ão, con-
funde seu pap~l feminino com o masculino, vira ho-
mem e aí complica tudo. Eu acho que integralmente a
sociedade não ganha com isso. Eu não comecei a tra-
balhar por causa do meu casamento desfeito. Eu já
trabalhava antes. Alguns maridos aceitam a mulher
feminina com posi~ão de destaque: com charme. com
sensualidade, com desejos, mas com firmeza e deter-
mina~ão também. Sem misturar os canais. o trabalho
e o marido ... infelizmente, acho que ainda é a mino-
ria dos homens que pensa assim."
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"Não vejo muita discriminação na nossa classe so-
cial. Os homens aceitam bem. hoje em dia. que a mu-
lher trabalhe +~ra. ~ medida que a mulher se torna
independente, muda o relacionamento entre ela e o
marido. Normalmente os maridos percebem isto antes
delas e tentam mantê-las até um limitei a partir
daí. não deixam crescer mais. No momento em que a
mulher tem a independência financeira dela. acho
que o relacionamento marido/mulher muda muito. Ele
vai dizer que o trabalho dele é o fundamental, o ar-
rimo, o esteio da casa e o dela não, é para o supér-
fluo, é para os alfinetes ... ela trabalha para gas-
tar naquilo que ela quiser. que antes ele tinha con-
dição de prover e agora não tem mais. Começa por
aí. Aí ela vai aumentando seu rendimento e começa
também a pagar. por exemplo. o dentista. a escola
de inglês ou o ballet. Tem muito tipo de homem que
aceita isto como realidade. ou seja. precisamos de
um dinheiro a mais na casa. então vamos em frente.
Mas se ela melhora de situação. ele se sente extre-
mamente incomodado. Tenta fazer com que ela diminua
a jornada dela. se queixa que a casa está mal cui-
dada. que os filhos estão tendo problemas escola-
res. psicológicos etc .. /I

* * * * * *.* *

"Acho que o homem foi colocado meio na parede. por-
que hoje. ficou uma coisa cultural, meio careta. o
homem que não aceita a mulher que trabalha fora de
casai conservador. careta. eles não gostam de ser
chamados assim. De outro lado. acho que também exis-
te uma certa admiração e. de outro lado ainda. há
uma 'senhora' necessidade de contribuição da mulher
no orçamento familiar. Então. eles estão meio sem
saída. Acho que os casais estão tendo que rever a
posição dentro do casamento e a contribuição de ca-
da um nisso. Em alguns casos. isso leva à separação
porque não dá para ele segurar a transformação da
mãe-babá em companheira. porque ela também fica
mais exigente da contribuição dele no lar. já que
os dois estão trabalhando fora. Isso gera muitos
conflitos, ressentimentos e, quando não exite diálo-
go no casal, acaba levando à separação. Ela tem um
respaldo social para continuari ele não tem mais o
respaldo social para segurar. impedir; então, ou
ele se transforma. ou ele perde. O peso histórico
sobre o homem como supridor é muito grande; na medi-
da que ele vai perdendo esse papel com a contribui-
ção da mulher. ele que não tem esse costume da re-
flexão, não consegue se transformar junto com a mu-
lher. Ele não encontra espaço para falar de sua in-
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ti~idade com outros homens. Eles SÓ falam de coisas
externas, enquanto o contrário acontece com as mu-
lheres. Principalmente os de mais idade. aceitam me-
nos. Os jovens, eles já acompanham mais, porque a
própria mãe deles já trabalhava fora ... o modelo in-
teriorizado da mulher já é a mulher profissional.
Então ele tem um acolhimento melhor para com a atual
mulher dele. j,

* * * * * * * *

"Eles acham que está na moda, é simpático. Se você
chegar para um homem, socialmente, e disser que não
trabalha, vocª já é considerada uma idiota; eles
acham muito bonito desde que não seja a mulher de-
les, desde que não compita com eles, que não mexa
com a estrutura deles. Poucos maridos incentivam a
mulher profissionalmente como eu acho que meu mari-
do fez comigo. A maioria deles deixa a mulher traba-
lhar e o relacionamento humano onde você deixa, ou
não deixa, é com o ser dependente. Como eles querem
que as mulheres fiquem dependentes para o resto da
vida, eles deixam. Quando você está no mesmo nível,
você conversa e chega num ponto qualquer. Eles se
acham ótimos porque deixaram a mulher trabalhar.
Quando a mulhe~ come~a a trabalhar há uma certa con-
descendência do marido; mas, no momento em que ele
se sente inseguro, ele come~a a ter medo dessa pes-
soa que ele está dominando cada vez menos."

* * * * * * * *

"Hoje os homens já estão vendo com bons olhos a mu-
lher que trabalha fora, melhor do ·que viam há dez
anos atrás. Hoje é muit6 difícil uma pessoa s6
aguentar com o or~amento fami I í ar. Então, não só do
ponto de vista de ter uma mulher que se desenvolve,
com quem ele pode conversar e trocar idéias, mas
também para ajudar no or~amento familiar. Acho que
hoje em dia, nessa década de 80 a 90, os homens se
acostumaram a ver com bons olhos as mulheres que
trabalham. É muito difícil ver hoje um casal que
vai iniciar a vida junto dizer: 'não, quero minha
mulher em casa', isto hão existe mais. Acho que o
relacionamento marido/mulher mudou mil vezes para
melhor. Antes, o homem voltava para casa, dava as
ordens e a mulher obedecia. Hoje a mulher se liber-
tou, ela tem sonhos, tem desejos; ela está liberta-
da e no mesmo nível do homem; vou mais além. .. anti-
gamente, se meu marido me procurava, tudo bem; se o
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marido procurava uma vez por semana, tudo bem; duas
vezes por semana, bem; se não procurava, também tu-
do bem. Então se dizia que a mulher descobria se o
marido tinha um relacionamento fora de casa pelas
vezes que ele a procurava. Hoje não tem mais nada
disso; acho que cada um procura o outro na hora que
está afim, a mulher está libertada. Acho que o ho-
mem gosta disso, essa postura diferente da mulher.
Se a mulher se coloca como objeto do marido, ela o
perdeu desde o come~o; se ela está em casa como uma
outra empregada ... Acho que isto está acabando ..."

* * * * * * * *

"Eu não conseguiria, num primeiro momento, priori-
zar, mas eu consigo elencar o que eu ~cho "que o ho-
mem sente. Acredito que, por um lado, ele se sente
reconfortado de poder dividir a carga de ser o res-
ponsável, do ponto de vista econômico, pela famí-
lia. Em segundo lugar, acredito que ele tem Clumes,
porque ele tem menos disponibilidade daquela que
ele escolheu como companheira, porque ela tem ou-
tros centros de interesse tão fortes quanto o dele,
que exige tanto quanto o dele, então eu acho que
tem essa carga de ciúmes; e acho que algumas vezes
isto também deve gerar inseguran~a. porque, tradi-
cionalmente o apoio do homem. do chefe de família.
sempre foi ser o absoluto provedor. Quando ele não
é mais o absoluto provedor, será que ele continua
tão homem? Acho que é uma parcela muito pequena,
que é muito madura e já teve a oportunidade de ver
isto em outros países ou que é mais aberta, que con-
segue, por um lado, aceitar isso com mais tranquili-
dade, o que eu acho fantástico; se consegue chegar
então no segundo ponto que e estimular e dar apoio,
então, esse aí é o supra-sumo i mas eu acho que é
uma parcela muito pequena. Quando os dois casam tra-
balhando. acho que os dois têm que colaborar igual-
mente para manter o vínculo de companheirismo e de
família, porque trabalhar consome muito tempo da vi-
da da gente e desgasta muito. Então. para que o tem-
po de lazer seja agradável. é necessário dividir a
outra carga da vida familiar que é a carga domesti-
cai dividir de alguma forma, acho que não tem divi-
sões estáticas, tem que ser do jeito que os dois
acharem melhor."

* * * * * * * *

"Num casal, quando a mulher sai para trabalhar, al-
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can~a um certo sucesso e ele é inseguro. com certe-
za vai trazer problemas bem sérios. Agora se ele e
seguro. incentiva. vê que ela vai ser mais feliz e
por isso tem mais com quem participar. eu acho que
só deve unir mais e trazer grandes favores. Depende
também de como a mulher leva: se ela come~ar. de re-
pente, a ganhar muito mais do que o homem, se ela
começar a ser cada vez mais requisitada para ficar
fora do lar. acaba ficando muito difícil. Aí vem a
intui~ão feminina de saber levar ..."

* * * * * * * *

"Em principio.·o homem. de uma maneira geral. olhan-
do a mulher de uma maneira geral. sem ser a mulher
dele, vê a mulher que trabalha fora com respeito e
admira~ão. Com a mulher dele, às vezes, a coisa é
diferente. Quando os dois já trabalham ao se casa-
rem, eu não acredito que surjam problemas, embora
eu conheça casos de homens que casaram com mulheres
que trabalhavam e fizeram a mulher parar de traba-
lhar. Mas isso é uma coisa rara, porque ele sabe
com quem está casando. aceita aquilo. O sujeito que
casa com uma "dondoca", que depois vira uma empreen-
dedora, o que acontece é que ele casou com uma "don-
doca". ele gostava da "dondoca". Então, eu até en-
tendo que ele não queira que a "dondoca" deixe de
sê-lo para, de repente, virar uma profissional. e
aí eu vejo um problema sério. como eu já vi em al-
guns casos. Quando o trabalho se torna uma coisa im-
portante para ela e ele não cede. ela pode aguentar
por algum tempo o bloqueio do marido. mas depois
não aguenta mais e vem a separação. Ela opta, en-
tão, por ficar sozinha e seguir sua carreira. Ainda
existem homens que querem voltar para casa e encon-
trar a esposa cheirosinha e esperando por ele. Acho
que a postura do homem está mudando porque cada vez
existem menos homens que querem que as mulheres fi-
quem esperando por eles em casa, perfumadas. Tem
mais homens que estão dispostos a ir ao supermerca-
do junto com a mulher, a ficar com os filhos se ela
precisa fazer um curso fora ou precisa fazer uma
viagem ... Eu acho que está mudando. mas ainda tem
muito que mudar ... 11

* * * * * * * *

"O maior problema da mulher, ao meu ver, é que o ma-
rido tem que entender que ela tem as mesmas necessi-
dades que o homem em questão de horário, viagens.
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em questões de horários extras, porque senão ela
não vai assumir jamais um posto de dire~ão, porque
ela vai come,ar a se restringir a horários, porque
o marido não permite que ela saia, não permite que
ela frequente, então essa mulher não vai conseguir
subir. A mulher brasileira, em geral, não está pre-
parada para ser uma profissional de alto nivel por-
que, no momento em que ela come,a a ter sucesso na
carreira, a vida particular desanda. Mulheres que
come,aram brincando. nas horas vagas faziam um ser-
vicinho aqui. outro ali. o marido achava bárbaro.
maravilhoso. No momento em que ela come,ou a ter
sua independência econômica. ter independência de
horários e a necessidade de frequentar a vida so-
cial de acordo com a sua profissão, esse casamento
vai por água ~baixo. O homem brasileiro nao está
acostumado a conviver com uma mulher que tenha inde-
pendência financeira. Eu acho que a principal razão
das separa,ões é esta. Todo o resto, ajudai ou ele
não tem capacidade de conviver com uma mulher que
não depende dele, ou ela se acha suficientemente in-
dependente para fazer o que ela quer. Aí as coisas
não funcionam. Isto não quer dizer que esta mulher
seja mais feliz. Ela continua sendo infeliz porque
ela gostaria de ter um lar. marido. gostaria de ter
uma profissão. mas ela não sabe conciliar as coi-
sas. A faixa etária dos 40-45-50 anos ~ão está pre-
parada para isso; o homem é machista, está acostuma-
do que a mãe dele estava em casa cozinhando. à dís-
pOSl~ao dele e quando ele chegava do trabalho esta-
va tudo em ordem para servi-lo. A mulher. para ele,
ainda é um Objeto que tem que ficar em casa cuidan-
do dos filhos. na maioria. A gera,ão que tem de 30
a 40 anos, que está sendo educada para aceitar uma
profissional. está se acostumando. mas ainda não es-
tá preparada. Ele até aceita casar com uma mulher
ajudando. trabalhando, só que ela não pode ganhar
mais do que ele. Enquanto ela estiver abaixo dele,
tudo bem. No momento em que ela passar a ser uma
profissional mais valorizada do que'ele, o casamen-
to_acaba ,_eor9u_e_eIe não consegL,1e_con~.J'y_er_com _~ma
mulhel':-qu.e-seja_tãoboa ou melhor do que ele. Agora
~eunâo quero dizer ~que ísto -sêja- s'él---no-Sr-a-si1. Nos
países desenvolvidos, os homens aceitam mais, porém
não é definitivo. Nos EUA, por exemplo, no meu ra-
mo, a grande parte das mulheres profissionais de ga-
barito estão divorciadas ou casadas em segundas ou
terceiras núpcias. É muito raro, dentro do nosso ra-
mo, encontrar uma mulher casada com o mesmo homem
há 20 anos. a não ser que ele tenha crescido ainda
mais. Eu. como mulher, acho que a mulher nunca vai
atingir o grau de um homem dentro de uma profissão
porque ela, em primeiro lugar, tem que ser mulher;
não há condi~ões de conciliar porque. ou ela abdica
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da maternidade, quer dizer, ela se torna s6 uma pro-
fissional ou então ela perde o papel da mulher, e,
tanto o lar como o marido, os filhos, passam para
segundo e terceiro planos. Só assim ela pode se de-
dicar ao trabalho. Uma cientista não pOde interrom-
per a pesquisa para acudir um marido ou ter um fi-
lho; com isso, restringem-se as possibilidades dela
de subir dentro de diversas profissões. Essa compe-
ti~ão que a mulher tenta em rela~ão ao homem e um
tempo perdido ..."

* * * * '* * * *

"Nas rela~ões ~xteriores ao casamento, alguns ho-
mens viem a mulher como uma amiga, uma s6cia, uma
companheira. Para o casamento, eu acho ainda que,
consistentemente, eles estão procurando a flor, a
doce criatura, a não-amea~a, o lago de águas cal-
mas, a disponibilidade ... mas não acredito que eles
encarem o trabalho fora do lar com naturalidade; eu
acho que os homens estão s6 come~ando a se deixar
fragilizar. Ainda não estão suficientemente inteli-
gentes e sensíveis para se deixar fragilizar e apro-
veitar um pouco mais o que a gente pode dar. A mu-
lher profissional de alto nível foi uma mulher que
se impôs sacrifícios. É uma mulher que chora às ve-
zes sozinha, que deu uma contribui~ão substancial
para a sociedade, para o homem em particular; eles
ainda não descobriram isso; abriu um caminho enor-
me, rompendo toda uma estrutura e criando para si
mesma grandes divisões internas; acho que é a mu-
lher que acabou servindo um pouco de tubo de en-
saio, que vai deixar uma obra interessante. Primei-
ro, está ~riando filhos que vão ser melhores do que
foram as outras gera~ões, inclusive a dela pr6pria.
É isto: é feliz e infeliz ao mesmo. tempo, acho que
no plano pessoal deixa a desejar, no plano afetivo
pessoal ela fez alguns sacrifícios, mas abriu trin-
cheiras fantásticas para as outras mulheres que es-
tão chegando."

* * * * * * * *

Como se vi. não é simples o diJema enfrentad9 __ pela mulher
profissional de alto nível, ao procurar uma conciliação
entre seu papel de esposa e seu destino nas profissões~
Ao contrá r-i0-:- são-du-.i"s--forças-;- "ã paren temente"---oPos tas-,--~que
tendem a produzir uma resultante nula: ê}a quer e precisa
se desenvolver intelectualmente e transformar seus talentos
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em produções econômicas; ela não quer que a realização deste
desej-o implique em perdas na realizac;:ãode outro sonho,- tam-
bém-importante, e talvez mais antigo, ou seja, a de se tor-
n~ a '.'r-ª)nhado lar", elemento indispensável à harmonia das
relações dentro da família. Ela não pode encarar a destrui-
c;:ãodo seu próprio lar, que lhe é tão importante como fator
de equilíbrio psíquico, como um preço a ser pago na porta de
entrada da vida profissional. Para ela, tudo parece um pio-
neirismo: ela não pode se mirar no exemplo da mae, porque
ele está envolto pela névoa de um passado longinquo, e nem
pode transferir para sua filha orientações seguras elabora-
das pelo tempo e pela experiência, porque suas descobertas
são ainda recentes demais para se transformarem em ensina-
mentos. Estas mulheres têm que conciliar, mais do que lar e
trabalho, passado e futuro .

.iv.
A Mãe

liA mulher, acima de tudo e mae. E não há palavra mais bela,
mais suave e mais plena de conteúdo que lábios humanos se-
jam capazes de pronunciar ... Ouer o destino que nossas mães
cruzem os portões do infinito antes que nós o façamos. E
assim, por sabedoria de Deus, aprendemos a transferir todo
seu significado para nossas mulheres, que são mães de nos-
sos filhos, e para nossas filhas, que serao mães de nossos
netos. Este é o sublime milagre da vida. Este é o sentido
de nossa existência .., E nós, intimamente, esperamos poder
repetir as palavras de Maurice Chevalier, já idoso, na últi-
ma página de seu livro de memórias: '...Ouando a Dama de Ne-
gro vier, poderei sempre embelezar o momento, imaginando que
é minha mãe que me estende os bra~os dizendo: Trabalhaste
bastante ... vem, meu filho ... que agora eu cuido um pouco
de ti.' " (João Mellão Netto - O Estado de São Paulo, 12 de
maio de 1989 - p.2J

Todos nós temos uma imagem sagrada a respeito de nossas
mães. Foram elas a nossa orig~m neste mundo, nelas vamos
buscar amparo, carinho e delas temos a certeza de um amor
incondicional. Tudo contribui para que os filhos sublimem a
imagem de suas mães: certamente, não há relacionamento mais
absoluto e radical do que aquele que reúne mae e filho.
TamQém[para a mulher, a procriac;:ãoé fator decisivo na con-
quista de sua plenitude como ser humano .• ~ pela maternida-
de que a mulher realiza integralmente seu destino fisioló-
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gico1- é a maternidade sua vocação 'natural', porquanto
seu organismo se acha voltado para a perpetuação da
cl~e:-:Mcis,-já se disse que a sociedade humana nunca é
donada ,à.na,tureza. E, particularmente, há um século,
õu-- menos, a função reprodutora nao é mais comandada
simples acaso biológico: é controlada pela vontade."
VOÍR, S. C1989;vol.lliP.277J

todo
espé-
aban-
mais
pelo

BEAU-

Is:

Há décadas atrás, o padrão familiar era constituído por um
número grande de filhos. Gerando mais de seis filhos. as
mães de então dedicavam os melhores anos de sua maturidade
à criação dos rebentos: normalmente. a jovem se casava na
altará dos 20 anos, se~uia até aos 40 numa sucessao inter-
minável de filhos pequenos, que requerem da mãe cuidados es-
peciais e, quando finalmente os filhos atingiam a idade
adulta, a mãe continuava presa à vida deles, porque já não
mais lhe restavam oportunidades concretas de realização em
outros campos. De filha, a jovem passava para mãe, sem ne-
nhum períOdO pafa que pudesse ser, simplesmente, mulher; de
mãe, ela passava para avó, ajudando seus filhos a criarem
novos bebês. Tudo isto tem sido profundamente transformado
nas décadas recentes, principalmente, em função do planeja-
mento familiar que, independentemente da posição da Igreja,
tem sido adotado pela família moderna.

Com efeito, como diz Simone de Beauvoir, as dimensões da
família atual são previsíveis e planejadas e, há ~uitº, ~~a
deiKou de ser fruto do acaso e da vontade divina. É impor-
tante"notar --que.mais recentemente. os maridos estão se as-
sociando-às esposas na busca de métodos menos incômodos e
mais eficazes para o controle da natalidade. Não dispomos
de dados estatísticos, mas tudo indica ser- hoje eKPressivo
o número de maridos que realizaram a vasectomia. Diferente-
mente dos anos do pós-guerra, onde só à mulher cabia a ado-
ção de métodos anticoncepcionais. hoje, o assunto tornou-se
desmistificado e a interrupção definitiva ou temporária da
função r.eprodutora da mulher-ou do marido, passou a ser en-
carado como uma questão de conveniência e oportunídaéfe--~--Nâ-
turalmente, estamos nos referindo às classes sociais,· prin-
cipalmente à chamada classe média, de onde vieram as nossas
entrevistadas que constituem o núcleo de nossa reflexão. De
qualquer forma, entretanto, não é fora de propósito anteci-
par que a disseminação destas atitudes e práticas anticon-
cepcionais tende a ocorrer por todo o espectro social. Cer-
tamente, é só uma questão de tempo.
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Equacion do o problema do planejamento familiar. a conse-
quência mais notável para as mães é a repentina IiberaÇ:ã'o
dos-anos mais úteis de suas vidas para outros projetos.
além'da administra~ão do lar e formação de seus filhos. A
jovem de 20 anos que hoje se casa. pode reservar, no máximo.
cinco ou sete anos de sua existência, como um período sufi-
ciente para concentra~ão de suas habilidades num papel ex-
clusivamente materno. Gerando dois ou três filhos que, com
três anos ou menos já irão para escolas especializadas, a
exclusiva dedicação ao papel de mãe tende a se transformar
na fonte de frustra~ões, que são consequências naturais da
ociosidade e da falta de um "grande projeto" que alimente
seu espírito e lhe dê um significado mais concreto e mais
elevado para sua vida. Arriscamo-nos a afirmar que o dilema
entre a vida no lar e a vida na profissão, tão explorado e
potencializado na literatura especializada, é extremamente
reduzido no caso da mãe atual. Na verdade, o tempo deste di-
lema foi significativamente reduzido a alguns pares de anos
e já não é mais uma opção de alternativas excludentes.

Talvez, a consideração do dilema "mãe versus profissional"
como uma angústia temporalmente limitada e não mais como uma
opção de vida seja o aspecto mais relevante da nova conjun-
tura familiar. O momento do desligamento entre mãe e filhos
está ocorrendo incomparavelmente mais cedo do que há duas
ou três dé'cadasatrás. Por um lado. os filhos não esperam
e. talvez até rejeitem, que as mães os sufoquem com seus
cuidados, até o momento em que eles se encaminham para a ce-
rlmonia nupcial. Por outro, também as mães de hoje nao se
sentem atraídas pela imagem matriarcal de suas avôs, que de-
dicaram suas existências na forma~ão e acompanhamento "on-
line" de seus filhos. É preciso salientar que o antigo mode-
lo de mãe raramente conseguia satisfazer tanto a ela quanto
seu filho e, na maioria dos casos, a dedica~ão excl~siva
acabava em um frustrante abafamento para amb9s.---
liAparcour irI' hi5 toire des attj tudes ma ternell es, na tt Ia
conviction que 1 'instinct maternel est un mythe. Nous n'a-
vons rencontré aucune conduite universelle et nécessaire de
la m~re. Au contraireI nous avons constaté I 'eHtrême varia-
bilité de ses sentiments, selon sa culture, ses ambitions
ou ses frustrations. Comment, des 10rs, ne pas arriver à la
conclusion, même si elIe s'av~re cruelle, que 1 'amour ma-
ternel n'est qu'un sentiment et comme tel, essentiellement
contingent. Ce sentiment peut eHister ou ne pas eHisteri
être et disparattre. Se révéle~ fort ou fragile. Privilé-
9ier un enfant ou se donner à tous. Tout dépend de la mere,
de son histoire et de 1 'Histoire. Non, il n'y a pas de loi
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universelle en cette mati~re qui échappe au determinisme na-
turel. L'amour maternel ne va pas de soi. 11 est en
plus'." BADINTER, E. [1982iP.469l

Não chegamos a imaginar a completa destrui~ão do mito do
amor materno, mas não vemos razão para que ele seja dife-
rente do amor paterno que, apesar de tão sublime e forte
quanto o materno, não escraviza pais e filhos. Por que não
se distribui igualmente o afeto e o reconhecimento dos fi-
lhos aos pais e mães, liberando-as dos cuidados e aten~ões
"on-line"? Além disso, temos que nos policiar para não aca-
bar refletindo nesta análise nossa experlencia como filhos
de uma família clássica. que já está extinta. pelo menos nos
meios urbanizados. e que não tem mais liga~ão alguma com as
famílias que serão formadas por nossos filhos. Enquanto es-
sa transforma~ão não ocorre integralmente. é ainda oportuna
uma análise dos esforços de concilia~ão desenvolvidos pelas
mães atuais para superarem o paradigma clássico que lhes
foi inculcado e partir para a realiza~ão profissional sem
constrangimentos ou culpas. Esta é. afinal. a situa~ão real
de nossas entrevistadas.

Danda Prado faz uma análise primorosa do dilema vivido pe-
las mães que anseiam por algum tipo de realização externa
ao 1ar .--"Sendo antagôni cas na prá tica, não tendo a muI her o
dom-c1IVino da ubiquidade que lhe permitiria realizar diver-
sas ~efas ao mesmo tempo em lugares diversos, fica-lhe um
sentimento de culpa e de incapacidade sempre que a escolha
feit~_se __~_º~tra negativa em determinado cas~. Assim, se o
marido tiver uma amante, acusa-se a esposa de ocupar-se de-
masiado dos filhos e desinteressar-se do marido. Se, ao con-
trário, ela o acompanha sempre e por acaso .um filho fosse
vitima de um acidente, ela se incriminaria ... Quando se tra-
ta de uma escolha relativa a uma atividade fora de casa, ou
outra menos habitual para a mulher casada, as consequências
em termos de rejel~ao sócio-familiar são ainda mais gra-
ves. " PRADO, D. (1979; p .244]

Para esta autora, deve-se sublinhar o papel da mãe como
educadora e formadora de seus filhos. "Alimentar, dar ba-
nho, transportar, vestir. É à mãe que cabe treinar a coor-
dena~ão desses comportamentos do filho, a fim de integrá-lo
ao mundo cultural ao qual pertence sua família... Na medida
em que a crian~a cresce, uma tarefa se substitui a outra ...
As tarefas da mãe em rela~ão às crian~as se prolongam por
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todo o transcurso da vida... A mãe/esposa é incumbida de
transmitir js crian~as os valores sdcio-culturais, reli9io-
sos, de seu meio ... Dado o reduzido contato que tem o pai
com os filhos, em geral cabe a ela ser a ponte... A unidade
de pensamento no casal é tida cama uma garantia para a me-
lhor educa~ão, uma adal';)ta~ãosocial mais fácil para as
crian~as. Em princípio, .as diver·gências deveriam ser resol-
vidas entre marido e mulher fora da presen~a dos filhos ...
EKiste, no entanto, toda uma série de tarefas eKtra-escola-
res menos estruturadas, realizadas pela mãe, tais como, a
supervisão dos deveres escolares, a disponibilidade para os
pedidos de esclarecimento e informa~ões, conversa sobre os
pequenos eventos diários, eKPlica~ão do que a crian~a não
compreendeu no período de aulas e assim por diante. .. É ela
quem aprova ou desencoraja ambi~ões dos filhos, meninos ou
meninas, nesta ou naquela dire~ão. É ela quem, impercepti-
velmente, ao sabor das conversas diárias, abre-lhes novos
horizontes." PRADO, D. C1989;pp.245,253,260,263J. Como ve-
remos nos depoimentos colhidos entre mães que são também
profissionais de alto nível, estas atividades de assessora-
mento aos filhos podem ser desenvolvidas mesmo à distância,
por telefone, nas emergências. Certamente, não é a quantida-
de de tempo que a mãe dispõe para assessorar seus filhos,
mas a qualidade desse assessoramento que pode conduzir a
bons resultados. Vejamos, então, alguns depOimentos de nos-
sas entrevistadas sob esta ótica:

"Hoje não. Senti quando tinha as crian~as pequenas,
mas consegui superar porque eu acho que é a qualida-
de de amor que você dá a elas e não a quantidade de
tempo. Acho que hoje eles me admiram, me ajudam. Foi
duro, é difícil, mas acho que valeu."

* * * * * * * *

"Acho que o tempo que você passa estando completa-
mente com eles naquele momento é o que bastai não
precisa ter muito tempo para estar junto, tem que
ter qualidade quando você está. O fato de eu ter só
filhas talvez tenha facilitado esta concilia~ão,
porque não diferencia o tipo de problema, o tipo de
solu~ãoj se tivesse filhos, sem dúvida seria dife-
rente. Quando elas eram menores, teve cobran~as,
principalmente porque eu trabalhava a noite, tam-
bém; acho até que elas tinham razão."

* * * * * * * *
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"Eu não acho di-fíc::ilconciliar o trabalho com o
lar, apenas acho que as coisas têm que ser bastante
organizadas. Sem organiza~ão não é possível, não só
da parte da gente, mas também de todas as pessoas
da casa: empregados, marido, -filhos. A organiza~ão
é assim: tenho uma agenda que é usada por todos, em-
pregada, filhos, motorista. Na agenda deixo o cardá-
pio do almo~o, do jantar, tudo combinado. A feira é
regular, as compras são regulares com ~dia certo, o
a~Ouguei nos fin5-de-semana se faz o abastecimento
do freezer. da geladeira, das -frutas,tudo é certi-
nho. A alimenta~ão das crian~as é balanceada. Só
com organiza~ão é possível. Tudo isso já está estru-
turado, é natural. Sei a que horas as crian~as vão
sair, vão chegar. Acompanho também pelo telefone:
eu ligo para saber da coisas ou eles me ligam, a
não ser quando estou fora de São Paulo."

* * * * * * *

A rela~ão entre mãe e filhos está até hoje envolta em
preconceitos. "Afirmar que o filho é o fim supremo da mu-
lher tem exatamente o valor de um slogan publicitário. O se-
gundo preconceito, imediatamente implicado pelo primeiro,
consiste em dizer que o filho encontra uma felicidade segura
nos bra~os maternos ... É um paradoxo criminoso recusar à mu-
lher toda a atividade pública, vedar-lhe as carreiras mascu-
linas, proclamar sua incapacidade em todos os terrenos e
confiar-lhe a empresa mais delicada, mais grave que existe:
a forma~ão de um ser humano... Falou-se também muitíssimo
dos direitos sagrados da mãe, mas não foi como mãe que as
mulheres conquistaram o direito de voto; a mãe solteira
ainda é desprezada; é somente no casamento que a mãe é glo-
rificada, isto é, na medida em que permanece subordinada ao
marido. Enquanto este permanece o chefe econômico da famí-
lia, embora ela se ocupe muito mais dos filhos, eles depen-
dem muito mais dele do que dela. É por isso que, como vi-
mos, a rela~ão das mães com os filhos se acha estreitamente
comandada pela que ela mantém com o esposo." BEAUVOIR, S.
(1989iPP.323,325,326J

Entre as 40 não-solteiras participantes da amostra, o n~me-
ro médio de filhos não chega a dois (1,75). Também, como po-
de ser visto na tabela apresentada na página seguinte, a
idade média das entrevistadas cresce proporcionalmente ao
n~mero de filhos: contra uma média global da amostra de 42,5
anos, as entrevistadas sem filhos atingem uma idade média de
39,6 anos; as que têm um filho, definem uma média muito pró-
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.Çluestão 99 - NÚncro de filhos

Número de Mulheres
Idade (média em anosl 4" ,3 43, ,1 4I;,li

Universitário IncoTI~to 28,6 15,8 50, li
Grau de ~.!Ü ..':::J:.i,itiirio Cor.IPlcto -....-ill ....2L..!L. lll,l 42,9 52,(1 25,0
Instrução Pós-graduução Incompleto ----...i1)~I--~~~_ 28,6 15,1{ 25,0

1-' yós-gra<lu;u"9..0 ComllL~---Í.il. _7,iL ._.!..!' J ._.........!!...._ t-J..~I~i.- (I

Fala <luas uu mais lJl.!1;!J~estri!.ngdras .. ÜJ._2i....~._~;1J,0 ..._t_.85,7-- ~~ 75,!!_
Ilcra11.<,·a (t) ....lL..!!.... __ ~~,2 () 5,3 25,0

.D!llih!Çlora ...__ ...J1l~. 5,(J lH," 2(,,3 25,0a Empresa , ,------
.. - Ol!tu2~l1lQt.l:'~J2L ._m. _66, 6 __ .71"J;.._. _._~L.'!__ ...........lJ.h!._ .._ ~Lc!!.._

Tempo no cargo (médja em unosl ..... ~.1_ 3,(, L,o :i,tJ S.2~

Tempo na Emprcsa (média cm an~ ... \> .•. L ---Z-,L.-c-~-I_. o () 9 I

Está no nível mai5 alto .1U 64 7 ._.!!S)....,_7__ ~.2,9 57,9 100,0
Indústria (~) 23 5 16,7 28,(, 211,3 25,0
Comércio -....ill .....:~.5 27 8 14 3 26 :I 25 O
Serviço (t) iLl._r---J.~,3 57 1 42 I 50 O

Mercado financeiro (t) 7 8 16,b o li ()

Entrou para

Setor
da

Empresa

Ihn Dois Quatro

.g
~,,..
ri
o

~ Nenhum

51 18
42,5 ~0 ,h

_Ü) 13 7 O

I')

o

Governo J.tl~ 5,6' ° 5,3 O
Idade da Emoresaimédia em ano,;} ....1Z....L~2,~ 16,9 25,6 25,5
Número médio de empregados na Empresa 2834 3081 604 3762 4(l()
Faturamento anual (milhões de llTN - média) _......TIl.... _ ....3H~_)_ c--.J 93 3U9 3b2

. E;Ij_-'L~;\e bra.?i!.ci~QL .. ..cU ...:'_1_,.R.. _ ......2.:i~!!.._.__ C-'--'-""=--i---'=->~-l._1 (lJ2.>~
Pai com I!rau universit[J.rjo"-...:o,-,u,-,,lII=a~i~s~-_. ....l~',,-U'-l-~ . ...........:lli.~1 25,0
Mãe com grau universitário ..1\) 11 ,8 se

Estado
t'S:;;:o:.::l.::.t.::.el::.:·r,-"a~-----..1...>...c.U'-i_~ ..__o.LL..+ __ -"--__/-__ -c--t---(-) __ I
Casadayu viven~!.<:._mari..!~1E.:....ill22.,..9 ---ª-2......._ 71 ,4 __ ............z!h~_.........2!!..J.l...........

Divorciada ..1U_137 11,1 28,6 15,8 '-r-' O
Qu.!ros _. _ ._ CU 1,JL !;.-,-5 O 5•.~ .2~

Temoo desta I,IDjji.Q.....Únédiaem anos) __ ...!JhQ_ 10,7 9,2 15,8 2b,3

~ .....QQ...m.:u:l!JQ....i~léd_i.;,icIn.. ano!ll___ ___ 4Q.,L j~.2...__ ._40,4 47,4 51,5

..!!aIi ..d~ ..co~lI.p~s_-gra<!~"~T~O_c()lI1pl_etÇl_._.- ... -. _ .CU 1·,;,2;.1.._(',-~(·)H....--1·1~1~7'. '.'-«(.11 .·--·:.((-.~I?L.(fL. '.-._. _.__-_·-1:._6.;.~.J_:....... . ..... - - .0.--
l~91~'!i! ..ills:ns;I.Lmi3tli" (",ni I3TN.). . ~ "..o. .>.>0" _ ":: ..I.l.H~ __ .

Acha quC brasU..cÜ:9.!inO sa~_y.c'!t_~I.r.. .. __ (J.}.. ~,.!L __ ±1.!.'L 2.7..,1_ _---2L,_O'. ~Q~!l..._
Acha que a décaçl.•u!~_1!Q..foi Q~s!j~il. fi ._~--'-º- .JLL_f--5J...J.....__ }H, <J 50, ()
Acha que vivíamos melhor em 60/70 . J.~) 54,0 5U,O__ r---!-1,4 50,0 25,0
Acha que parlamen~.ru:~~o é vi.ável no Brasil _LtL _~ __ ......ihl> 28 b 72 2 50 O
Preferiria viver fora do Brasil (\) 30,0 22,2 57,1 33,3 O--

~",ha que caminhamos para o socialismo _Jll.. ._~ U.L- ~_+_-,1~6.L7,--_ ~Q......_
Concorda com lic",~a maternidade de 4 mcses (%) 32,0 f-_.22,2 . 42,9 33,3 2.,"º--

~lção (\) 62,0. __ !!.Q-,-~_ t-.57,1 oo 7 ._l.\!-'~
Ressentimento Dl 40 O 38 <J 57 1 33 3 ......2.Q...JL_
Confusão .1\) 76 O 83,3 71 4 ............J.1__ 75 O

Competitividade (~) 84 ° 88,9_. 71 4 83 3 75 O
Atração .l.UI...!Q.JL. 55,6 42,9 33,3 U
Ceticismo .l.tL.JlLL 72,2 57,1 611.!..-..............1.~

Ansiedade _in . .Jb.O'_I-_~l.l.'!. ~~?.Ll__ 50,r~_ 25,!,_

~.1ho .lH ~ _-.1b.L 14,3 22,2 50,0

Animosidade (~) .40,J2.... 55,6 _-=2.::.8","6"-----1~--=2"'-7..!.,.::.8-+-5::.:("-'),'-'O'--_t
Nenhum (~) ..1l.,.L. _ 100, ° ....0"-_-t ,0C- t----()--I

U O

Civil

Acha que o
homem vê
com

Um (\) . 13,L -. O 100,0
Número de Dois W 37 3 O O
filhos Três .l.ll _"i.2... ____ 0 O, [Quat ro (\) 7,8 O O

,H !) 52 (o

42 9 63 2

O 26,3

° O

"-_.t-._--"--t--l!!.Q.,.!!- .---~
()l!_

O 100, O .I
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ximà àquela computada para a amostra como um todo (42,3
anos); entrevistadas com dois filhos - maioria da amostra
definem uma idade m~dia de 43,4 anos; e as com quatro fi-
lhos têm uma.idade m~dia de 48 anos. Isto sugere que as mais
jovens tendem a redu~ir as dimens5es de suas famílias. i cu-
rioso observar que a renda mensal média das mães que tive-
ram quatro filhos (21.188 BTNs) ultrapassa folgadamente a
m~dia global e as m~dias dos grupos de entrevistadas com ne-
nhum, um e dois filhos; todas elas casaram-se com maridos
que não possuem cursos completos de pós-gradua~ão; nenhuma
delas preferiria viver fora do Brasil e todas discordam da
afirma,ão de que o homem vê com atra,ão a mulher executiva.

Das 33 entrevistadas que são mães, 29 afirmaram que seus
filhos são favoráveis ao seu trabalho fora do lar. Dos três
casos em que os filhos são contrários, observamos o seguin-
te: dois são filhos ~nicos, uma menina de cinco anos e um
menino de sete anos; o terceiro caso é de um casal de fi-
lhos, sendo que o menino tem nove anos e a menina sete. O
único caso de resposta "indiferente" ao trabalho da mãe fo-
ra do lar é de uma filha ~nica com dez meses de idade. Ve-
rificamos, portanto, atrav~s das respostas da amostra que a
postura dos filhos em rela~ão ao trabalho das mães fora de
casa ~ de aprova~ão, corroborando a hipótese de que a nova
gera~ão não mais deseja a mãe de ••tempo integral". Através
do depoimento de uma de nossas entrevistadas podemos veri-
ficar esta afirma,ão de que "os filhos são favoráveis ao
trabalho da mãe fora de casa";

"A cumplicidade dos meus filhos para com o meu tra-
balho é fantástica. Eles vibram com meu trabalho,
mas tamb~m reclamam quando eu trabalho muito e eles
sentem falta. Tenho uma empregada que está comigo
há muito tempo e já e uma pessoa da família. Sem
ela, eu não poderia fazer o que fa~o."

Outro fato interessante é que, das 51 entrevistadas, sendo
casadas ou não, mães ou não, 90% consideram que uma reta-
guarda (pessoas da família ou empregados) é necessarla para
que elas possam conciliar os seus encargos na família e no
trabalho. Por outro lado, 33 afirmam que a mulher não perde
autonomia na carreira por se tornar mãe. Das 15 que respon-
deram afirmativamente, três são solteiras, oito têm dois
filhos, duas têm quatro filhos, uma tem um filho e a outra
não tem filhos. Noen~anto, 84% concordam que é mais difí-
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cil se ter uma vida profissional a partir do momento que se
tem filho. não negando a possibilidade de trabalhar fora
apesar dos filhos. Algumas declaram, especificamente, nos
depoimentos, a presen~a de uma retagu~rda para ajudá-las,
como nos eKemplos abaiKo:

"Agora, com uma filha, eu me s.nto meio dividida,
porque ela passa o dia com minha mãei então, eu sin-
to que parte da vida dela eu estou perdendo. Acho
que é uma pretensão um pouco egoísta voci querer vi-
venciar cada momento junto dela. As vezes eu acho
que a minha jornada de trabalho é muito longa e que
eu fico pouco com ela; eu me ressinto.. Então voc~
tenta compensar no fim-de-semana. Mas quando eu es-
tou trabalhando, basicamente a gente até esquece
porque eu tenho confian~a que ela fica com minha
mãe. Não é uma coisa que fica gerando preocupa~ão,
que atrapalhe o trabalho. Mas se eu pesar, às vezes
eu gostaria de largar tudo, não porque gostaria de
largar o trabalho, mas porque gostaria de ficar
mais com ela. Isto é uma op~ão minha. Não chega ao
ponto de gerar culpa, gera uma vontade de ficar com
ela, ao menos nessa fase que ela é menorzinha, eu
penso mais assim; não imagino que eu abandonaria mi-
nha carreira para sempre, mas, às vezes, penso que
o tempo dela passa muito rápido... daqui há pouco
ela já é mais independente, então ela vai ter a vi-
da dela. Nessa fase em que ela tem malS dependên-
cia, eu acho que a quantidade de tempo que voc~ fi-
ca faz diferen~a; eu não acredito muito nessa histó-
ria só da qualidade do tempo que você fica. As ve-
zes gera um pouco de ciúmes em rela~ão a minha mãe,
porque eu chego lá e ela não quer vir comigo. Ela
quer ficar lá porque, pensando bem, quem resolve os
problemas todos dela é minha mãe. Eu ~enho um pouco
de seguran~a que isto não é um problema na vida de-
la, porque minha mãe sempre trabalhou fora, embora
fosse meio período. Eu acho que talvez esse fosse o
caminho mais recomendável para mulheres que tives-
sem filhos pequenos: você ter uma carreira com me-
nos horas de trabalho. Esta história de de manhã vo-
cê cuida do filho, de tarde de você e de noite do
marido, não é bem assim, não. Ouando você está na
empresa como profissional., você tem que estar intei-
ra; essa é a grande diferen~a: você está priorizan-
do seu trabalhoi se você come~a a colocar barreira,
tipo não posso, tenho filho, não vou, isso sim cria
um problema para seu desenvolvimento profissional."

* * * * * * * *
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"Hoje está muito mais fácil por causa da idade das
crianças. Antes eu dependia de uma babá; hoje, se
eu ficar sem empregada, eles sabem esquentar o pra-
to no forno de microondas; eu teria coragem de dei-
xá-los sozinhos em casa umas duas ou três horas,
coisa que antes não era possível. O tempo que estou
em casa, eu me dedico muito a eles. acompanho de-
mais a escola. em época de prova eu ensino como
eles devem estudar. Os fins-de-semana também dedico
inteiramente às crianças. Mas eu também viajo muito
a servi~o e ai eu desapareço da vida deles e a casa
tem que continuar sua rotina. Tenho motorista parti-
cular que leva as crian~as para a nata~ão, para o
tênis; eles têm uma agenda bem cheia de 3a. a 6a.
feira: eles têm aula de esportes de manhã, de tarde
eles estud~m que é o período que eu estou mais na
empresa."

* * * * * * * *

Surpreendentemente. nosso levantamento revelou uma ausên-
cia de culpa em nossas entrevistadas quanto ao fato de es-
tarem dividindo o tempo entre a família e o trabalho: 87%
dos depoimentos colhidos em resposta à pergunta aberta nu-
mero dois (você se sente culpada em relação ao lar por
trabalhar fora?) afirmam categoricamente esta ausência de
culpa. Vejamos alguns deles:

"Não me sinto culpada de jeito nenhum.
meu exemplo sirva para minhas filhas
sempre fora e minhas netas também."

Espero que
trabalharem

* * * * * * * *

"Não me sinto culpada. Todas as pessoas podem ter
uma atividade fora do lar sendo pai. mãe ou outra
posição. As pessoas têm as mesmas condi~ões men-
tais, físicas, só que a Natureza determinou que a
encubadeira é a mulher; o resto é igual."

* * * * * * * *

"Não me sinto culpada. Foi até útil par"a minha vida
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familiar eu come~ar a trabalhar) enriqueci a famí-
lia pelo fato de eu trabalhar. Quando eu comecei a
trabalhar, minha filha mais velha tinha dez anos, a
menor cinco e tinham acabado de perder o pai. O ho-
rizonte dos meus quatro filhos aumentou e, em momen-
to nenhum, eu deiKei de ser mãe, acho até que melho-
rei minha 'performance'de mãe. Não, não me sinto
nem um pouco culpada. 11

* * * * * * * *

IITive esse sentimento durante muito tempo. Eu acho
que se tivesse parado de trabalhar depois do nasci-
mento dos meus filhos, eu já teria separado do mari-
do porque eu fico histérica dentro de casa) fiquei
histérica na minha licen~a-maternidade) não aguenta-
va mais ficar trocando fralda de crian,a. Então, ho-
je, eu não tenho mais culpa; mas quando eles eram
muito pequenininhos, era tão grande a confusão para
conciliar trabalho com filhos que dava vontade de
parar e desistir de tudo. Eu tinha muito este senti-
mento de culpa, quando estava em casa tinha que me
sobrecarregar para compensar as crian,as do tempo
em que eu não estava. 11

* * * * * * * *

IIHoje, não. Me senti no passado... muitas dúvidas.
Eu racionalizava dizendo que a qualidade é mais im-
portante do que a quantidade. Mas no fundo está cor-
reto isto assim porque a minha luta era para eu po-
der me respeitar. Fui mãe muito jovem (20 anos), en-
tão foi uma barra muito pesada: anos de culpa, mes-
mo. Eu nem me entendia como pessoa e . tinha que en-
tender um outro ser. Ai complicou. Mas, por outro
lado, amadureci muito cedo e meus filhos também. Ho-
je eu vejo que o maior prazer é eu trabalhar, eles
gostam disso. Mas teve épocas, eu comecei a sentir
que estava passando para eles o peso do trabalhoi
era uma maneira de eu me desculpar: mamãe não traba-
lha porque ela quer, é porque ela precisa mesmo! Ai
eu vi o erro que eu estava fazendo com eles: que
sentido iria ter o trabalho para eles? Uma carga ...
'e não uma realiza~ão! Aí . eu mudei: mamãe trabalha
porque gosta, porque quer ... mas eu estou cansada,
sim. Come~ou uma rela~ão muito mais íntegra e cla-
ra. Eu estando feliz com meu trabalho, tenho mais
condi~ões de dar de verdade, de dar qualidade. é
algo muito verdadeiro."

* * * ** * * *
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IIHoje em dia, não. Já me senti um pouco culpada e
aí você tenta virar supermulher."

* * * * * * * *

"Não e nunca. Mesmo que eu estivesse em casa
do os filhos eram pequenos), eu não poderia
que eles cortassem o dedo; poderia fazer um
vo mais rápido, mas isso nunca me fez sentir
da. "

(quan-
impedir
curati-
culpa-

* * * * * * * *

"Não, nunca me senti. Esse sentimento de culpa nun-
ca foi uma preocupa~ão de minha parte."

* * * * * * * *

"De forma nenhuma, principalmente dentro da educa-
ção que eu recebi; minha mãe foi uma pessoa que to-
da sua vida trabalhou e hoje, com 59 anos de idade,
trabalha ainda. Portanto, minha educa~ão foi total-
mente voltada para ser uma mulher que trabalha."

* * * * * * * *

"Não. Agora, talvez, às vezes, um pouco. Antes eu
não sentia. Hoje, na idade das minhas filhàs (ado-
lescentes), elas precisam mais de mim do qu~ quando
eram pequenas. Eu acho que o que vale. muito é a qua-
lidade e não a quantidade. Hoje eu estou com elas a
noite. Hoje, o que elas precisam de mim é para tro-
car idéias e trocar idéias são momentos. .. você não
pode fazer através de ninguém. Então, de vez em
quando, eu tenho uma certa dor na consciência."

* * * * * * * *

"Menos hoje, mas me sinto sempre. Isso é uma coisa
que não consegui resolver a contento. Eu me sinto
sempre um pouco em falta com meus filhos, sempre.
Me sinto em falta comigo, as minhas rela~ões pes-
soais não deram certo e não dão normalmente por is-
to; talvez nem por culpa minha, mas talvez por toda
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uma mentalidade ... acho que se os homens reagiram
mal, tambjm a minha evolu,ão, que ~ s6 representati-
va de toda a evolução da mulher enquanto animal so-
cial, tambjm eu não consegui resolver. Eu me sinto
culpada muitas vezes em rela,ão aos meus filhos,
trago os filhos para o trabalho, quer dizer, trago "
a problemática da casa para o trabalho. e a proble-
mática do trabalho para casa ... acho que é assim e
vai continuar assim. ·Hoje eu me conformo com esta
situa,ão. Vou ao analista, tudo, mas acho que não
tem outra solução. Acho que para conseguir conci-
liar, essa gera,ão da qual fa,o parte. vive assim. 11

* * * * * * * *

IINão, absolutamente. nunca me senti culpada, nem
quando as crian,as eram pequenas." (Esse depoimento
foi repetido textualmente por inúmeras entrevista~
das)

* * * * * * * *

,
Os depoimentos a seeuir transcritos nos ajudarão a com-
preender melhor a forma pela qual a mul~er profissional de
alto nível de hoje concilia seus papjis e resolve o clássi-
co dilema entre ser mãe ou trabalhar fora. Estes depoimen-
tos foram extraídos basicamente das respostas dadas à per-
gunta aberta número três (Como você concilia trabalho e lar?)

"Eu acho que o trabalho é útil. Não propriamente no
sentido pecuniário, mas você amplia muito seus hori-
zontes. sua visão, seus contatos. seus relacionamen-
tos e é um meio de trazer essas informa,ões para
dentro de casa.' Então, neste sentido, é útil."

* * * * * * * *

"Tento mostrar aos meus filhos uma realidade:
têm que entender que a mãe trabalha. que a mãe
ta de trabalhar e que outras mulheres talvez
gostem e tenham outro esquema de vida. As vezes
vo meus filhos ao trabalho comigo; eles têm que
trar no meu esquema pois fazem parte da minha

eles
905-
não
le-
en-

vida
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e não eu, parte da vida deles. Eles gostam disso e
participam contentes. Eu também vou com eles pas-
sear no parque; ~ um trio que anda junto. A conci-
lia~ão é totalmente possível. Eles têm as coisas de-
les, eu as minhas e sempre que possivel estamos jun-
tos."

* * * * * * * *

"Comecei com uma micro-empresa dentro de ca,sa. Eu
trabalhava com as crian~as nos meus pés. Atendia os
filhos quando precisavam de mim, trabalhava quando
dava, levava par~ escola. ia conciliando. Acho que
a gente faz uma coisa de cada vez: se estou com as
crian~as. não estou trabalhando. Acho que para cada
opç:ão.uma renúncia. Não dá para fazer tudo."

* * * * * * * *

"Sempre contàr com a ajuda de alguém. geralmente do
marido e dos filhos quando crescem... educar os fi-
lhos de modo que também possam ajudar e facilitar a
tarefa de conciliar o lar com o trabalho. Mas eu
nunca tive problemas e sempre deu para fazer os
dois. Minha mãe era uma pessoa extremamente ordeira
e eu herdei isto dela, passando para meus filhos. 11

"* * * * * "* * *

"Estou educando meus filhos de uma maneira diferen-
te; apesar de toda pressão social. todo convívio
que eles têm na escola. o que eles a~rendem na rua,
eu acho que tenho filhos diferentes. Eles já sabem
que são filhos de uma profissional, que por enquan-
to dependem dela e que. de qualquer maneira, a mãe
depende muito deste trabalho para ser a mulher que
é. Eu tenho uma rela~ão de amizade muito boa com
eles, com o ex-marido também e concilio trazendo os
problemas de casa para o trabalho e levando traba-
lho para casa e no final integrando uma coisa na ou-
tra. Não há como fazer d~partamentos estanques."

* * * * * * * *

A reflexão em torno da família e a sua influência nas pro-
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fissSes abraçadas pelas mulheres é extensa e ainda está por
ser concluída. Vale notar que esta reflexio é abrangente e
ocupa o centro das diversas interpretações que são dadas ao
ingresso recente das mulheres nas carreiras até há pouco re-
servadas aos homens. Para n6s foi gratificante o esforço de
conhecer as opiniSes das entrevistadas e compará-las às te-
ses esboçadas na literatura especiali~ada. O resultado des-
ta comparação parece indicar. preliminarmente. que o modelo
clássico de família já está ultrapassado e que este suca-
teamento não ocorreu. como antecipa a maioria dos autores.
por uma reformulação profunda dos sistemas sociais e nem
mesmo pela integral negação dos papeis de mãe e de esposa
pelas mulheres que desejam trabalhar fora do lar. Tudo tn.d.i-
ca que a tendência atual aponta para uma adapta~ão desses
papéis à realidade estimulante e desafiadora da vida econ8-
mica moderna. Não há dúvida de que esta adapta~ão foi feita
com sacrifícios e perdas. principalmente para a mulher. mas
não há transforma~ões sem custos e todos que compõem a ' famí-
lia parecem perceber as vantagens de se ter a "rainha do
lar" competindo lá fora pelo pão de.cada diaj Afinal, a fa-
mília numerosa reunida em torno da mãe que distribuía amor e
palmadas para todos <às vezes mais palmadas do que amor) e
cujos filhos dependiam em tudo da superVlsao e orientação
materna é um esquema enterrado. A tendência atual parece se
aproximar de um equilíbrio maior entre mães e pais em seus
papéis. ambos buscando o sustento do lar e a realização in-
tegral de todos que o compõem.

De qualquer forma. entretanto. embora semi-resolvido. Q
conflito carregado pela mulher que vai à luta ainda está
presente e criará situações novas nas empresas e organiza-
ções em que ela começa a participar cada vez mais intensa-
mente. Como veremos nos próximos capítulos desta disserta-
ção. a família ainda é um fator que restringe a capacidade
da mãe quando ela. no âmbito de seu trabalho~ tem que con-
correr com homens e com outras mulheres sem filhos.
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IV. A MULHER E A EDUCAC~O

.i .
A Economia da Informa~ão

As últimas décadas do século XX foram escolhidas pelo desti-
no histórico para servirem de cenário para inúmeras trans-
formações sociais e econômicas de grande porte. A decadência
da mensagem socialista. antes tão forte e dogmática. o res-
surgimento da economia de mercado. uma idéia que estava
prestes a ser guardada no arquivo morto da história. a emer-
gência da aldeia global. nascida da comunicação via satéli-
te e dos jatos "wide-body". o revigoramento da democracia
como sistema ideal de política, a queda dos impérios e a
cria~ão de áreas de livre comércio são apenas alguns dos
exemplos que pOdem ser citados.. Entre os fatos marcantes
deste periodo de abundantes transformações sociais e econô-
micas está o ingresso da mulher no mercado de trabalho e.
dentro dele, o crescimento de suas carreiras até os mais al-
tos escalões das organizações. Foi nestes anos, também, que
emergiram com vigor lideran~as femininas no campo da políti-
ca (nacional e internacional) e foi neles que as mulheres
ingressaram verdadeiramente no mundo acadêmico. como alunas
de nível superior e como professoras e pesquisadoras.

Ao entrar no setor produtivo da economia, a mulher encon-
trou o clima típico das mudan~as. onde o convencional e o
tradicional são questionados. privilegiando-se o novo, mesmo
cõrrendo-se os riscos da transforma~ão. Esse .clima. de certa
forma. facilitou o seu ingresso no setor produtivo porque.
afinal. sua presen~a marcante na economia também constituía
uma novidade mas. por outro lado. a colocou diante de desa-
fios para os quais ela não estava ainda preparada e treina-
da. Depois de séculos de reclusão no lar, quase que exclu-
sivamente voltada ao atendimento do marido e dos filhos. a
mulher teve que rapidamente compreender o novo contexto que
aflorava no âmbito da produção econômica. Provavelmente.
gra~as à sua lendária intui~ão. a mulher realizou uma leitu-
ra precisa e instantânea das novas e complexas realidades.

"The factorv Df the f~ture is not a
robots, and flexible machines do the

place where computers,
drudge work. That is
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the factory of the present, which, with money and brains,
any manufacturing business can build. 11 CHASE, R.a. & GARVIN.
D,A. C1989;p.61J As ~ltimas décadas do século XX assistiram
à mais profunda alteração da empresa como instituição e de
suas metodologias de produ,ão. A história da indústria. des-
de a invenção da máquina a vapor até o fim da 2a. Guerra
Mundial foi marcada pela expansão do porte das unidades em-
presariais: cama acontece com as máquinas. maiores produções
só eram viáveis com a ampliação do tamanho das unidades pro-
dutivas e isso deu origem aos conglomeradas industriais gi-
gantescas. Paralelamente ao crescimento industrial. desen-
volveu-se o descasa com a Natureza e a tolerância com a po-
luição que, durante muito tempo. foi encarada como subprodu-
to inevitável da indústria. Desde os primórdios, a fábrica
foi o ponto de reunião do esfor,o físico do homem com as ma-
térias primas, extraídas muitas vezes de forma predatória da
Natureza. Esta configura,ão está sendo rapidamente substi-
tuída porque a produ,ão moderna depende mais da intelecto da
que da força ou da habilidade manual do trabalhador.

liAmaior mudança de todas - maior do que a mudan,a na pol í-
tica, no governo ou na economia - é a transforma,ão da so-
ciedade de todos os países desenvolvidos não-comunistas em
uma 'sociedade instruída' (knowledge society) ... O centro de
gravidade social deslocou-se para o 'trabalhador intelec-
tual '(knowledge worker). As sociedades de todos os países
desenvolvidos estão se tornando sociedades instruídas pós-
empresariais; Nos países desenvolvidos, cada vez mais o
acesso a bons empregos e a uma carreira depende de um diplo-
ma universitário ... Visto de um ângulo, esse é o resultado
lógico de uma longa evolu,ão no decorrer da qual deixamos de
trabalhar com o suor de nosso rosto e a for,a de nosso cor-
po, passamos a traºª)'_har~__ind~!it!"-.i_~lment~~~ ftl'1almente che-
gamos ao trabalho intelectual. Essa última etapa, no entan-
to-;-represen'ta u~ma ab-r~pta ruptura com o passado. Até bem
recentemente. poucos eram 05 serviços ~ue precisavam de co-
nhecimento para ser executados." DRUCKER. P.
[1989ip.147-148J

Com efeito. a conversão do conhecimento em principal fator
de produ,ão é uma realidade palpável em nossos dias. Não é à
toa que o "best sei ler" de Peter 'F. Drucker - The New Real i-
ties - dedica mais de um ter,o de suas páginas ao tema da
"knowledge society" e da importância da educa,ão na socieda-
de atual que o autor classifica de "sociedade pós-empresa-
rial". A transforma,ão mais notável ocorrida nas linhas de
produ,ão foi a virtual substitui,ão da mão-de-obra ,direta
por máquinas e robôs que executam com maior precisão e rapi-
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dez as tarefas repetitivas das linhas de montagem. A conse-
quincia foi uma considerável redu~io da participa~io percen-
tual da mio-de-obra no custo do produto acabado: Udirect la-
bor, which frequently accounted for 40% of production costs
25 years ago, often represents no more then 5% today."
WORTHY, F. S. C1987iP.36J

É também importante ressaltar que o peso relativo das maté-
rias primas no custo de produ~io tende a se tornar residual.
uDa mesma importincia ~ o fato da economia estar caminhando
incessantemente para usar menos e depender menos das maté-
rias primas. Cerca de 60% dos custos de um produto indus-
trial representativo da década de 1920, o automóvel, provi-
nham das mat~rias primas e do uso de energia. Os custos de
mat~rias primas e de energia de um produto industrial repre-
sentativo da d~cada de i990, o ctii o semi condutor, represen-
tavam menos de 2% dos custos totais ... Os produtos manufatu-
rados japoneses continham em 1995 menos da metade da matéria
prima e da energia de 20 anos antes. E a mais recente ener-
gia' de todas - a informa~ão - tem um conteúdo energ~tico e
de matéria prima nulo. É uma energia totalmente de 'conheci-
mento intensivo'. U DRUCKER, P. C1989iP.101J

Como se vi, a atividade econômica, definida como conjunto
de esfor~os do homem para transformar a Natureza em bens fi-
nais, que atendam suas ilimitadas necessidades, está sendo
completamente redesenhada e o produto desta transforma~io é
um processo onde o intelecto é mais usado do que a for~a.
reduzindo-se os desperdícios e as horas de mão-de-obra ne-
cessárias. Toda essa verdadeira revolu~io na metodologia de
produ~ão está sendo operada sem que se tema pelo destino
dos trabalhadores bra~ais dispensados. Para cada emprego
braçal perdido. abrem-se inúmeras oportunidades de trabalho
mais nobres e melhor remuneradas. Da mesma forma como a in-
venção da prensa de Gutemberg custou centenas de empregos
para monges que consumiam suas vidas a copiar a Bíblia, mas
abriu para a Humanidade horizontes culturais infinitamente
amplos, também a automa~ão elimina o servi~o bra~al, mas am-
plia a demanda por trabalhadores intelectuais. Ninguém, por
certo, lamenta a perda do trabalho do guarda de trânsito e
do estafeta. Para eles, o semáfo~o comandado por computado-
res e o telefone representaram. uma ruptura violenta. mas pa-
ra a humanidade foram invenções úteis que tornaram a vida
mais rápida e mais barata.

145



o fato novo, entretanto, é que ninguém mais pode prescindir
da educa~ão formal como fator de ascensão profissional e so-
cial. Longe vão os dias em que era possível compreender que
alguém "não dava para os estudos", ou "odiava os números",
ou "detestava línguas" ... Quem não quiser ser atropelado pe-
la revolu~ão tecnológica tem que se dedicar aos estudos e
não apenas para alcan~ar a instru~ão superior, mas. durante
toda sua vida, terá que participar de cursos de educa~ão
continuada, onde é possível reciclar e atualizar o conheci-
mento.

Para Peter Drucker. as consequências destas mudan~as são
realmente notáveis. Em primeiro lugar, o conhecimento liber-
ta o trabalhador e amplia sua mobilidade. Sendo uma proprie-
dade pessoal do trabalhador. o conhecimento. assim como o
capital. tende a fluir para onde as chances de retorno sejam
mais promissoras: o trabalhador não está mais preso indefi-
nidamente ao seu emprego, porque o que importa nao é a tare-
fa que ele sabe realizar; o que conta é o seu estoque de co-
nhecimentos que lhe permite realizar inúmeras tarefas simi-
lares em diversos tipos de organiza,ão. O especialista em
informática está apto a trabalhar tanto em um banco. como em
uma indústria ou hospital. Ele se sentirá melhor onde o
equipamento for mais avan~ado e sua remunera~ão mais compen-
sadora. "O fato do conhecimento e da educaç:ão serem hoje um
passaporte para a conquista de bons empregos e de uma boa
carreira significa. sobretudo,' que em nossa sociedade as em-
presas - e os negócios de um modo geral - deixaram de ser o
único meio de alguém progredir na vida e tornaram-se mera-
mente uma das várias oportunidades disponíveis. Isso signi-
fica que passamos para uma sociedade pós-empresarial." DRUC-
KER, P. C1989iP.148J

Outra consequência importante assinalada por Peter Drucker
diz respeito à fase da aposentadoria do trabalhador. Até há
pouco. o aposentado via-se repentinamente alijado da socie-
dade real por não mais ter utilidade econômica. Para a do-
na-de-casa tradicional. a tragédia da aposentadoria ainda
podia ser mais frustrante. Na "sociedade instruída" não há
necessariamente um fim para a vida útil do trabalhador. O
conhecimento é dinâmico e há sempre o que aprender. O que
importa é manter o interesse pelo conhecimento, mesmo depois
da aposentadoria. porque o cérebro é um órgão que não se
atrofia se estiver constantemente sendo exercitado e não
faltarão oportunidades para quem possuir experlencia e co-
nhecimento atualizado nos ramos de consultoria, treinamento
e trabalho em tempo parcial. Assim como o capital acumula-
do, o conhecimento estocado pelos mais idosos poderá render
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bons dividendos após a aposentadoria.

Devemos considerar também a crescente aproxima~ão entre teo-
ria e prática como um dos efeitos mais interessantes da ba-
naliza~ão dos computadores. Cada vez mais, o computador dei-
xa de ser uma potente calculadora que realiza os cálculos
que consumiam horas de trabalho há poucos anos atrás. Como
mero instrumento de cálculo, o computador trouxe para o dia-
a-dia dos executivos conceitos antes rotulados de teóricos
por envolverem cálculos complexos e tediosos. Mas, a evolu-
~~o mais importante foi a constru~ão de bancos de dados, ou
de estoques de informa~ões que o computador possibilitou.
Nesse sentido, tanto o engenheiro e o estatístico. como o
advogado e o antropólogo, não podem mais prescindir dessas
máquinas, pois elas facilitam enormemente a atividade .de
pesquisa.

Muito do progresso alcan~ado pela informática até a década
de 70 foi, essencialmente, fazer mais rápida e eficientemen-
te o que já era feito à mão ou por máquinas mecânicas e elé-
tricas. Da década de 80 em diante, o computador se tornou de
"uso pessoal", assim como a caneta e a'mesa de trabalho de
cada um. A partir desse ponto, os computadores não serão
apenas sucedâneos mais evoluídos do armário de arquivo, da
máquina de escrever, da régua de cálculo e das tábuas de lo-
garitmos. Na verdade, eles podem condensar, processar e cor-
rel~cionar informa~ões e isto envolve altera~ões profundas
nas metodologias de produ~ão e de trabalho. liA maioria dos
usuários de computadores ainda emprega essa nova tecnologia
para fazer mais depressa o que já faziam antes: 'mastigar'
números e dados convencionais. No entanto, tão logo uma or-
ganiza~ão dê os primeiros passos incipientes, para converter
'dados' em 'informa~ão', seus processos de decisão, sua es-
trutura administrativa e sua maneira de trabalhar come~am a
se transformar. E isso já vem ocorrendo em todo o mundo num
ritmo bastante acelerado, especialmente nas grandes compa-.
nhias transacionais." DRUCI<ER, P. [1989iP.178J

Trata-se, portanto, de uma "soc'iedade instruída" que
acolhendo progressivamente a participa~ão da mulher e é
ra essa sociedade que ela precisa ser preparada. Neste
tido. a educa~ão formal da mulher torna-se um requisito
o sucesso de sua carreira profissional. Além disso, não é
apenas nas faculdades que se pode buscar conhecimento. Nesta
nova sociedade, o conhecimento tem acesso cada vez
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aberto através de cursos profissionalizantes, de educação
continuada e, principalmente, através de programas de ~rei-
namento proporcionado pelas empresas. "A educação não pode
mais restringir-se ás escolas. Toda instituição empregadora
tem que proporcionar educação a seus membros. As grandes or-
ganizações japonesas - tanto órgãos públicos como empresas
j~ reconheceram isso. Mas, mais uma vez, a nação que assumiu
essa liderança foram os Estados Unidos. onde os empregadores
- empresas, órgãos públicos, forças armadas - aplicam tanto
dinheiro e empenho na educação e treinamento de seus empre-
gados, especialmente daqueles de maior nível de instrução,
quanto todas as faculdades e universidades do país somadas.
As companhias transnacionais e européias também estão cada
vez mais assumindo a educação contínua de seus empregadOS,
especialmente dos administradores." DRUCKER, P. C1989;p.208J

Os sistemas educacionais se transformarão profundamente ain-
da antes do ano 2000. O sistema de ensino antes do advento
da máquina impressora de Gutemberg era unicamente apoiado em
preleç6es e conferincias dos mestres a seus alunos. O livro
e as bibliotecas alteraram o sistema educacional há quatro
séculos, abrindo definitivamente o acesso de todos ao conhe-
cimento, O computador está tendo a mesma função transforma-
dora com resultados incomparavelmente mais relevantes. Ele,
a televisão e o video-tape tornarão o estudo uma atividade
mais fácil e barata e muito mais agradável e que pOderá ser
exercida no ritmo adequado a cada estudante, nas horas li-
vres de sua agenda. "Nos Estados Unidos e no Japão, as esco-
las, depois de 30 anos de feroz resistência .ás novas tecno-
logias, mostram-se cada vez mais dispostas a empreg~-las, a
incorpor~-las nos seus métodos de ensino e a criarem o dese-
jo de aprender que, em última análise, é a essência da edu-
cação." DRUCKER. P. C1989iP.214J

Finalmente. é necessário enfatizar que a economia da infor-
mação trará consigo alterações no porte das empresas, elimi-
nando niveis intermediários da administração e implantando
um sistema de constelação de unidades produtivas semi-autô-
nomas. Já estão contados os dias das empresas gigantescas e
dos organogramas repletas de prateleiras de níveis hierár-
quicos. A empresa do futuro será flexível e seus trabalha-
dores não executarão tarefas rotineiras ao longo de exten-
sas linhas de montagem. O trabalhador intelectual será mais
livre, terá maior mobilidade e não será sucateado aos 60
anos. Muitos poderão trabalhar em casa em seus computadores
interligados com os de seus colegas esparramados pelo mundo
inteiro. outros trabalharão em regimes de horários flexíveis
em satélites da empresa, próximos de seus lares; todos tra-
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balharão menos horas para produzir muito mais. As metrópo-
les tenderão a se esvaziar nesta nova configuracão econômi-
ca, porque elas surgiram como resposta a necessidades típi-
cas da indústria de grande porte e à Vlsao mecanicista da
organizacão empresarial, que tende a formar fábricas e es-
critórios congestionados. Haverá mais tempo disponível para
o lazer e, principalmente, para a educacão.

Na nova ec"onomia é ao setor de servicos - e não à indústria
ou à agricultura - que caberá a lideranca e este segmento é
muito mais receptivo ao ingresso das mulheres. Como não é
mais a for~a, e sim o conhecimento, a verdadeira fonte de
producão e de valor, não há mais inibicSes ao ingresso das
mulheres no setor produtivo e nem cabe mais a indagacão se
certas atividades são privativas do homem. Também na nova
configuracão empresarial será muito mais fácil conciliar
trabalho, administracão do lar e educacão, tanto para as
mães como para os pais.

Segundo Peter Drucker, em algum momento entre 1965 e 1973,
nós cruzamos a Garganta de Brenner. Este é um suave desfila-
deiro dos Alpes mas, desde os tempos mais antigos, tem sepa-
rado a cultura nórdica da cultura do Mediterrâneo. Na histó-
ria, os marcos divisórios muitas vezes também são pouco vi-
síveis e, sem que percebêssemos, já estamos vivendo no sécu-
lo XXI, deixando para trás modelos e estruturas que servi-
ram de parâmetros sociais por cem ou duzentos anos.

Em conclusão, é o conhecimento a chave que tem aberto às mu-
lheres oportunidades concretas de realizacão profissional. É.
.ele também que pode lhes dar liberdade e mobilidade dentro
do mercado de trabalho, ampliando os horizontes de sua rea-
lizacão pessoal. A educacão é a via pela qual a mulher pode
abreviar seu ingresso, com seguran~a. nas carreiras profis-
sionais e aqui reside o principal desafio a ser por ela ven-
cido. Será necessário recuperar rapidamente o tempo perdida
e aplicar todo seu talento na conquista, na preserva cão e na
constante amplia~ão de seu conhe~imento.
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.ii.
A Mulher Brasileira e a Educa~ão

Longa e sinuosa foi a trajetória da educa~ão até atingir o
seu atual status de fator central da produ~ão, cujo acesso)
tem sido democratizado cada vez mais. Na Antiguidade, espe-)
cialmente nas civiliza~ões grega e romana que servem de ali-
cerce para a atual civilização ocidental, a educa~ão era,
sobretudo, um privilégio reservado às classes dominantes e
apenas aberto aos--seus -membros maís infeligenles.-- Certamem-
te,---n-in-9L1E~m--comó-o-s antigos souberam que a educação signHi-
ca poder e, por isso mesmo, as raizes do processo educacio-
nal sempre estiveram misturadas às raizes das religiões. Na
Idade Média, a educação estava restrita aos mosteiros, que
funcionavam como centros de preserva~ão e irradia~ão seleti-
va do saber e da ciência. Mesmo no inicio do Renascimento,
quando começa o desenvolvimento comercial, é ainda nos mos-
teiros que se produzia e se guardava o conhecimento. Até
mesmo a contabilidade foi uma técnica sistematizada por um
frade franciscano - Fra Luca Pacioli. É interessante obser-
var que trata-se aqui de um conhecimento leigo, dirigido pa-
ra o mundo material e que. na opinião de Sombart e Max We-
ber. foi a técnica contábil um fator imprescindível para o
desenvolvimento do capitalismo. É de tal forma fundamental a
contabilidade que esses autores questionam se foi ela quem
criou o capitalismo, ou se foi pelo capitalismo criada. Este
íntimo relacionamento entre as origens da contabilidade e do
capitalismo. que. reconhecido por ambos os autores. foi ex-
plorado por Kan Vernon [1986iP.24J

A educa~ão somente deixou de ser um monopólio dos mosteiros
quandO Gutemberg apresentou a sua inven~ão memorável: foi a
partir do conhecimento impresso que a democratização do sa-
ber começou a se cristalizar. Antes dos livros e das biblio-
tecas. o conhecimento só era acessível àqueles poucos privi-
liegiados admitidos às sessões de palestras ou recita~ões
dos mestres. É simplesmente espetacular a revolu~ão repre-
sentada pelo livro impresso em grandes tiragens: ele se tor-
na um instrumento relativamente barato. ao alcance de qual-
quer bolsa. que torna o aprendizado uma tarefa a ser execu-
tada por qualquer um (religioso •.nobre ou plebeu), a qual-
quer momento. em suas horas disponíveis e mais convenientes.
Deste ponto em diante. a tradi~ão oral deixa de ser o único
veículo de transmissão do conhecimento. para ser uma simples
complementa~ão de um processo educativo que não é mais eli-
tista e que favorece. como nunca, o auto-treinamento. Mesmo
assim, entretanto. a abertura do ensino para todos ainda te-
ria que esperar três séculos para se efetivar por inteiro.
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Devemos reconhecer também que a prolifera~ão da educa~ão é
um processo social que está, de alguma forma, associado a
emergincia da classe bur8uesa ap6s o Renascimento. uThe
bourgeoisie was, virtually from the beginning, a literate
classi the aristocracy, well into the eighteenth century,
contained many individuaIs of noblest lineagewho were
proudly illiterate (after alI, they could always hire a
clerk to read and write for them>. It goes without saying
that this particular difference had enormous implications
for the status of women and of children in the two classes:
Bourgeois women pJayed a key role in the education of their
children, and one naturalJy Jooks differently on a child
perceived as an object of cultivation as against a child
perceived as the accomplished product of a long genetic
process." BERGER. P. L. [1986iP.98J

"0 projeto educacional de Thomas Jefferson para o Estado de
Virgínia - a estratégia educacional mais extensiva e abran-
gente desde o projeto confucionista na China era univer-
sal, sem classes e, não obstante, concebido para formar uma
elite democrática. No século XIX, quando o número de imi-
grantes atingiu propor~ões de uma torrente imigratória, a
escola americana tornou-se o grande agente da americaniza-
~ão dos recém-Chegados, e a transmissora do credo america-
no ... Aproximadamente na mesma época ... um sistema semelhan-
te também era concebido na Europa pelo imperador José 11 da
Austria. José 11 concentrou-se no ensino avan~ado - o gymna-
sium - transformando-o num dos fatores de sua política so-
cial ... Napoleão I deliberadamente moldou as instituições
educacionais para a criação de uma nova elite. A École Nor-
male para professores e a Polytechnique para engenheiros
pretendiam assegurar que a França jamais voltaria à socieda-
de e ao governo de épocas pré-revolucionárias. Elas deveriam
formar para a Fran~a uma classe dirigente altamente talento-
sa - não-aristocrática, anticlerical e nacionalista. Até ho-
je as ,grandes écoles formam as elites governantes francesas
- e, com elas, os valores fundamentais e a orienta~ão ge-
ral do governo francês e da sociedade francesa." DRUCKER.
P. E1989iPP.205-206J A História da Educa~ão no Brasil e. em
particular. a História da Educa~ão da mulher brasileira tim
na fundação do Colégio do Patrocínio em Itu, um marco de
grande relevância. Esta histórica instituí~ão de ensino fe-
minino foi fundada no ano de 1858 pela Congregação das Irmãs
de São José de Chambéry, meio século depois que a França
instituía suas primeiras escolas·normais.

A educação de um povo reflete, em cada época, os
sos e os valores morais que inspiram a sociedade.

compromis-
O Brasil
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colonial herdou, portanto. de sua metrópole, uma organiza~ão
patriarcal, calcada no modelo cristão. onde a mulher ocupava
uma posi~ão secundária e subordinada ao homem, enclausurada
no lar. Leda Maria Pereira Rodrigues, em seu livro "A Ins-
tru~ão Feminina em São Paulo", cita Carrere ao descrever a
postura da mulher em Portugal. que foi trazida e implantada
no arasil: "as portuguesas se mostram em p~blico muito rara-
mente; saem pouco de suas casas. .. No interior dos lares.
entregam-se à completa ociosidadei costumam passar horas nu-
ma poltrona, onde ficam negligentemente sentadas, repousando
sua indolência e seu tédio ... Têm um espírito natural que,
se fosse cultivado, se desabrocharia, porém a educa~ão femi-
nina é por compl eto descurada. .. As moç:as não têm liberdade
algumai nunca saem ... É o costume instituído pelos pais ...
As esposas tambf!..msão retidas nos lares e severamente vigia-
das.·..••C1962iP.32J

Nos primórdios da nossa coloniza~ão praticamente não havia
mulheres brancas. Em São Paulo de Piratininga, por exemplo,
havia uma única mulher branca. Maria Castanho. no ano de
1610. Herdeiras da tradi~ão portuguesa, as mulheres brasi-
leiras viviam enclausuradas no lar, sujeitas à obediência do
pai ou marido, cozinhando, bordando e fazendo suas ora~õesi
não era de bom costume aprender as artes da escrita e da
leitura; deviam andar de olhos baixos e permanecer caladas
a não ser que lhes fosse dirigida a palavra. No mesmo li-
vro, Leda Rodrigues cita Gon~alo Trancoso em carta que en-
viou a uma dama que desejava aprender a ler para fazer suas
ora~ões por livros e para a qual ele deu o seguinte conse-
lho: "Folguo que deseje saber leer para rezar por livros,
que é bom; porem, já que não aprendeu na meninice em casa do
senhor seu pai com suas irmãs, deve agora contentar-se com
as contas (do rosário), pois não sabe leer, pois já é casada
e passa de vinte anos de idade. Porem se este conselho não
lhe parecer bom ou se a não satisfaz, por obedecer a seu ro-
go lhe mando aqui com esta um ABC que Vossa Mercê aprenda de
co~; o qual é que: A - quer dizer que seja amiga da casai B
- benquista da vizinhanç:a; C - caridosa para com os pobres;
D - devota da Virgem; E - entendida no seu ofícioi F firme
na fé; G - guardadeira de sua fazenda; H - humilde a seu ma-
rido;. I - inimiga do mesce ri co i L-I ial; M mansai N no-
bre; O - onesta; P - prudente; Q - quieta; R - regradai S
sisuda; T - trabalhadeira; V - virtuosai X xã (simples); Z
- zelosa da honra. Quando tiver isso anexo a si, que lhe fi-
que próprio, creia que sabe mais letras que todos os filóso-
fos. Confio em Vossa Mercê que·o 'experimentará e achará cer-
to, li [1962; p . 34 J
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o sistema de educa~ão no Brasil come~ou em 1549 com a vinda
dos padres jesuítas, cuja preocupa~ão central era incutir
nas crian~as uma consciência cristã. simultaneamente com as
primeiras letras. Os religiosos da Companhia de Jesus foram
os primeiros mestresi suas escolas só se dedicavam aos meni-
nos e. excetuando-se a educa~ão dada aos índios em geral
(homens, mulheres e crian~as), não houve nenhuma outra for-
ma de transmissão de conhecimentos. As poucas Ordens Reli-
giosas femininas que aqui se estabeleceram até 1760 eram
contemplativas e não visavam atividades de ensino ou de di-
fusão de conhecimentos.

Até o século XVIII, no São Paulo colonial, salvo raras exce-
~ões, as mulheres permaneceram analfabetas, ocupando-se ape-
nas dos afazeres do lar, mesmo as mais abastadas. O ensino
das primeiras letras era considerado indesejável pelos pais
e maridos que "favoreciam a ignorância a fim de destruir pe-
la raiz os meios de correspondência amorosa." RODRIGUES, L.
[1962iP.39J Com as constantes e longas viagens empreendidas
pelos bandeirantes. forja-se a mentalidade de que a mulher
é a senhora da casa grande, gerente da administra~ão domés-
tica e o ideal da educa~ão feminina é a forma~ão da jovem
prendada. hábil na costura e no bordado e conhecedora dos
requintes da boa cozinha. "Toda a instru~.ão se restringia a
recitar em preces de cor e a calcular de memória sem saber
escrever nem fazer as operações." RODRIGUES. L. C1962iP.39J

Em 1686 foi fundado em são Paulo o primeiro convento chama-
do Recolhimento de Santa Teresa. Para nele ingressar, as jo-
vens deveriam saber ler e escrever pois era necessário rezar
o oficio em latim. Frei Antonio de Sant'Anã Galvão foi quem
alfabetizou as jovens que desejavam se tornar religiosas.
mas a ensino não era aberto a todas, somente às que deseja-
vam aderir à vida monástica. Entretanto, como as religiosas
da jpoca não professavam os votos, elas podiam voltar ao
mundo da sociedade e se tornarem, deste modo, as únicas mu-
lheres instruídas até a Independência do Brasil.

"O deputadO Lino Coutinho, inte-ressando-se no estudo femini-
no, sugere que em cada convento de religiosas se abra uma
escola de meninas, onde se ensine a ler, escrever e contar,
o catecismo, além de costura e outras habilidades próprias
das jovens. Haveria três classes: a primeira para aprender
os rudimentos da leitura, escrita e aritmética e as duas ou-
tras para se aperfeiçoar nas prenda.s domésticas. Seriam es-
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colas gratuitas que deviam se instalar perto da portaria
dos conventos e as mestras, nomeadas pelas abadessas prio-
ras. seriam as mais aptas e idôneas. de rigorosa conduta e
paciência reconhecida. As alunas desobedientes e indóceis,
depois de admoestadas com brandura e mesmo castigadas, se
reincidissem em suas faltas. não mais frequentariam aquela
escola. Encarecendo a necessidade da instru~ão dada as mu-
lheres. Lino Coutinho esclarece que 'são elas que dão a pri-
meira educa~ão aos filhos e que os fazem bons e maus. pois
os homens moldam a sua conduta aos sentimentos delas'. O
projeto do deputado converte-se em lei no dia i5 de outubro
de i$27." RODRIGUES, L. t1962iPP.66-67J

Durante todo o século XIX, inúmeras iniciativas particula-
res ou do governo redundaram num enorme fracasso ao tentarem
implantar um sistema educacional no Brasil. Especialmente no
caso da jovem brasileira, as tentativas de cria~ão de esco-
las especializadas ao seu atendimento tenderam ao insucesso,
principalmente, porque seus pais não viam nenhuma necessida-
de da mulher adquirir mais conhecimento além das prendas do-
mésticas. Para muitos pais constituía um verdadeiro luxo
suas filhas terem acesso às quatro operaç5es ou ao aprendi-
zado de línguas estrangeiras. Na verdade, não se reconhecia
algum valor prátiCO para o conhecimento que podia ser trazi-
do pela escola: afinal, qual seria a utilidade dos conceitos
da geometria para alguém preocupado apenas com o plantio do
café ou com a administra~ão rudimentar de uma "venda" situa-
da no largo da Matriz?

Muitas iniciativas educacionais faliram no século XIX, por-
que a sociedade brasileira não conseguia reconhecer o trans-
cendental papel desempenhado pela educação ~a modernização
do país. Exceç5es notáveis entre essas iniciativas foram o
Colégiu D. Pedro 11, fundado em 1837 no Rio de Janeiro, o
ColégiO Nossa Senhora do'Patrocínio, fundado em 1858 em Itue a Escola Americana, fundada em 1875 em são Paulo. Um dos
primeiros internatos femininos a se estabelecer na capital
paulista foi o Colégio das Cônegas de Santo Agostinho
"Des Oiseaux" - nome herdado do ColégiO de Paris. As reli-
giosas da Congregação de Nossa Senhora Cônegas de Santo
Agostinho - originárias da Bélgica, fundaram, no bairro da
Consolação, em 1906, um colégio. para educar meninas. "As
famílias paulistas receberam de braços abertos as novas
educadoras de suas filhas, acolhidas no ColégiO em regime
de internatoi um benefício para quem residia no. interior
do Estado. As alunas acorriam numerosas e sentiam-se em
família, acolhidas pelas Irmãs. num ambiente de disciplina
e ser iedade de es tudos, que inspi rava conf ian~a e dava se-
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guranc;a aos pais." PEREIRA LEITE, Irmã Inês C1987iP.18J Pa-
ra a mulher, especificamente, as oportunldades de acesso à
continuação da educação ficaram praticamente restritas à Es-
cola Normal: este foi o tipo de treinamento característico
das mulheres no final do século XIX e início do século XX,
especialmente para aquelas que vinham da classe social mais
elevada, ou daquelas que pertenciam à classe média emergen-
te. De qualquer forma, entretanto, a educação feminina ainda
se constituía numa forma,ão orientada para o lar, uma vez
que a disciplina de "prendas domésticas" sempre ocupava uma
posi,ão relevante nos "curricula" da época.

Apesar de terem sido abertos alguns canais para a alfabeti-
zac;:ãodas mulheres, a ciência, de uma forma geral, e o ensi-
no superior estavam vedados ao seu ingresso. "Para reconhe-
cer. pois. se as mulheres são menos capazes que os homens
para as ciencias. é preciso atender qual é o princípio que
conduz a este conhecimento; se ele não existe nas mulheres.
ou se existe num grau menos perfeito, nio se faz necessário
mais provas para demonstrar que os homens têm razão. Porém.
se ele é perfeito em um como em outro sexo, então deve-se
supor os homens invejosos e pode-se dizer, sem temeridade,
que a única razão porque nos fecham o caminho às ciências é
temerem que nós as levemos à maior perfeic;ão que eles." FLO-
RESTA, N. (1989iPP.46-47J Foi apenas no final do século XIX
que as instituic;:õesbrasileiras de ensino superior passaram
a acolher também as mulheres em seus quadros de estudantes.
"Mesmo depois que o governo brasileiro abriu, em .1879, as
instituições de ensino superior do país às mulheres, capaci-
tando-as assim a ingressar em profissões, apenas um pequeno
número de mulheres pôde seguir este caminho para empregos de
prestigio. Além de superar as pressões e a desaprovac;ão so-
cial, as jovens tinham que assegurar os estUdos secundários.
frequentemente dispendiosos, mas indispensáveis para conti-
nuar ... como nas escolas exclusivas para meni~as, as mulhe-
res pOdiam lecionar em troca de salários notadamente mais
baixos que os percebidOS pelos homens, de vez que virtual-
mente não havia outros empregos para mulheres com alguma
educação e status ... Revelar-se-ia muito difícil para as jo-
vens forc;ar as portas das melhores escolas, tais como o Co-
légio D. Pedro II no Rio de Janeiro, a escola secundária pú-
blica exemplar do país, embora algumas jovens tenham sido
admitidas durante um períOdO curto. em meados da década de
1880. " HAHNER, J. C1981 j p .71]

As mulheres que, nessa época, conseguiram romper a densa
barreira que lhes vedava o ingresso na educac;:ão superior e
na ciência são verdadeiros exemplos de abnegac;:io. "Em 1874,
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uma jovem de 14 anos, Maria Augusta Generosa Estrella, dei-
xou o Rio de Janeiro para estudar medicina nos Estados Uni-
dos. Três anos mais tarde, seguindo algum trabalho prepara-
tório, conseguiu permissão especial - ela estava abaixo da
idade - para ingressar no New York MedicaI College and Hos-
pital for Women. Antes que ela colasse grau em 1881, e se
tornasse a primei ra doutora brasi leira, a ela se juntou uma
segunda jovem, Josefa Agueda Felisbella Mercedes de Olivei-
ra. Elas se viram como 'duas brasileiras que, abandonando a
Pátria, que separando-nos do seio das caras famílias, fize-
mos o grande sacrifício de vir estudar medicina, no intuito
de ser úteis ao nosso paiz, e de servir a humanidade af-
flicta'. U HAHNER, J. [1981,p.68J

A primeira faculdade feminina de Filosofia, Ciências e Le-
tras foi a "Sedes Sapientiae" fundada pelas Cônegas de Santo
Agostinho em janeiro de 1933, servindo como continuidade pa-
ra a educac;:ãodas alunas formadas no liDesOiseaux", que foi
um dos principais núcleos educacionais das jovens paulistas.
É preciso notar que até a década de 70 havia uma virtual se-
gregac;:ãosexual nos colégios de primeira linha da cidade de
São Paulo: até este ponto, havia colégios especializados na
educac;:ãodos meninos e rapazes, como o Colégio São Luís, o
Colégio Santa Cruz, o Colégio Santo América e o Colégio São
Bento, cujos programas davam grande ênfase à matemática, fí-
sica e química, preparando-os para carreiras tidas como pró-
prias para os homens; para as meninas e moc;:asda época, co-
légios como o "Des Oiseaux", Nossa Senhora de Sion, Sacré
Coeur eram considerados adequados, porque, mais do que uma
preparac;:ãocientífica, essas escolas possibilitavam uma edu-
cac;:ãorefinada para as mulheres, centrada em humanidades e
línguas, especialmente, o francês e o latim. Esse trac;:o se-
gregacionista se definia de forma natural também nas escolas
superiores. Aliás, Pierre Bourdieu, analisando a Franc;:a dos
anos 50, assinala com grande propriedade esta assimetria:

"Ainsi le fait que les chances d'accês á I 'université
soient assez proches pour les gar~ons et les filIes de meme
origine sociale ne doit pas cacher qu'une fois entr~s e~ fa-
cult~ les uns et les autres ont de fortes chances de ne pas
faire les mêmes études. D'abord, et quelle que soit I 'origi-
ne sociale, les études de lettr~s sont toujours les plus
probables pour les filIes et les études de sciences les plus
probables pour les gar~ons: ont reconnait lá 1 'influence
des mod~les traditionnels de ia division du travail (et de
'dons') entre les sexes ... la faculté des lettres et, á
1 'intérieur de celle-ci, des disciplines comme la sociolo-
gie, la psychologie ou les langues peuvent aussi servir de
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refuge pour les étudiants des classes les plus scolarisées
qui, socialement 'obligés' à une scolarité supérieure, s'o-
rientent par défaut d'une vocation positive vers ces études
qui leur fournissent au moins 1 'apparence d'une raison so-
ciale. U BOURDIEU, P. & PASSERON, J. C. [1964;pp.17-18J

Alguns depoimentos das nossas entrevistadas mostram como
elas são contrárias a esta divisão sexual na educa~ão, tan-
to em rela~ão • educa~ão que receberam, como a que desejam
para seus filhos:

"Acho que tanto homens como mulheres devem ser· edu-
cados para fazer um curso universitário, ter uma
profissão e trabalhar. Acho que a educa~ão da nossa
gera~ão foi muito errada, tudo separado, colégio só
feminino ou só masculino. Não se deve mais dizer às
meninas que apenas os homens é que têm que traba-
lhar duro na vida, que eles vão ser os chefes. Deve-
mos desmistificar essa história que mulher que estu-
da, mulher que trabalha é machona. não pode casar e
ter filhos. Acho que toda mulher sonha em casar e
ter filhos, mas o casamento não deve ser encarado
como uma finalidade e sim como uma coisa que pode
acontecer. Os nossos pais foram educados numa base
de diferencia~ão total entre homem e mulher. Nossa
geração foi educada por eles. da forma como eles fo-
ram educados. Nós somos um produto da educa~ão anti-
ga. Por mais que eu veja nossa gera~ão tentando co-
locar trabalhos iguais. pesos iguais tanto para o
homem como para a mulher num casal. ainda passamos
sequelas dessa educação para nossos filhos. Nós so-
mos uma geração intermediária, vítima. que está so-
frendo com as transformações."

* * * * * * * *

"As moças e os mo~os de hoje têm a possibilidade de
optar pelo trabalho onde queiram e nesse sentido as
moças têm que ter uma educação na mesma altura e
sem nenhum tipo de discr~mina~ão. Atho que isto é
uma coisa que já existe. Antigamente existia o colé-
gio de meninas, fechado, só de meninas ou só de me-
ninos. Hoje eu sinto que é importante que elas par-
ticipem de uma coisa muito boa que é o relacionamen-
to deles nessa nova geração de 13 a 15 anos, muito
mais consistente. mais natural, mais integrada e
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mais tranquila. As coisas são muito mais claras pa-
ra eles e eles estão muito mais informados e cons-
cientes."

~ interessante observar a presen~a da mulher nos cursos de
Administra~ão de Empresas. A história do ensino superior em
Administra~ão no Brasil é profundamente marcada pela funda-
~ão da Escola de Administra~ão de Empresas de São Paulo
(EAESP). no ano de 1955. nas dependincias de um prédio da
Rua Martins Fontes. A EAESP. mantida pela Funda~ão Get~lio
Vargas, constituiu um n~cleo importantíssimo na introdu~ão
dos cursos de Administra~ão de Empresas no Brasil. podendo
ser considerada como uma. entidade pioneira tanto no estilo
do treinamento que oferecia (cursos semestrais e de educa~ão~
continuada) como pelas matérias incluídas em seu curriculum.
que por si só eram novidades (marketing. finan~as. adminis-
tra~ão geral, produ~ão etc.). A primeira turmá de alunos a
se formar na EAESP concluiu seus estudos em 1958 e era for-
mada por 17 alunos do sexo masculino. Até o segundo semes-
tre de 1989, a EAESP formou 6.087 alunos, dos quais. 1.256
mulheres. Devemos notar que a primeira mulher formada nesta
escola. Ciumara Maria Corria Mellone, obteve o seu diploma
somente no ano de 1966. Deste ano em diante. as turmas for-
madas na EAESP come~aram a apresentar uma parcela significa-
tiva de formandas. Em 1989. por exemplo, dos 306 alunos que
concluíram seus cursos. 79 eram do sexo feminino. represen-
tando 25.82% do total. Vale a pena acompanhar. pela tabela
apresentada abaixo. a evolu~ão da participa~ão percentual
das mulheres nas turmas de formandos da EAESP/FGV:

Anos Total de % de Anos Total de " de
Formandos Mulheres Formandos Mulheres

1966 68 1.47 1978 342 20.47
1967 81 4,94 1979 330 21.82
1968 62 3.23 1980 231 29,44
1969 21 4,76 1981 287 30,31
1970 67 14.93 1982 296 28.04
1971 115 5.22 1983 293 26.96
1972 197 13,20 1984 336 24,40
1973 220 12,27 1985 339 21.83
1974 274 18,61 1986 293 27.99
1975 402 15.17 1987 304 24.67
1976 345 13.33 1988 303 34,32
1977 330 20.00 1989 306 25,82
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Como pode ser observado. é nitidamente progressiva a parti-
cipação feminina nos cursos de graduação daEAESP: nos anos
60. ela é residual. nunca ultrapassando o nível de 5%i na
década de 70, a participação é crescente, atingindo e supe-
rando a marca de 20%i nos anos 80. esse índice flutua entre
20 e 30%. sendo que em 1981 e 1988 ele ultrapassa a marca de
30%. Esta tendência crescente é ilustrada no gráfico apre-
sentado a seguir:

'"J\
..•. I \

r '. I \
I ~ T\.. I
I ......" I ~

.J ...•...J
_,oJ'

r:n r
I'\. I

.. ~. / ..""-I
1\ p-......( 'DI

\ I
J \ I

J \I
~ J/) &ti

/ ....•.

lZ
10

o
o
4
2
o

70 72 7+ 75 70 00 0.2 0+ oa. 06

,. "'ULHDU:S ~ I~~ - ,.av

As mulheres entrevistadas em nossa pesquisa, tipicamente.
enfrentaram esta fase de pioneirismo caracterizada pelo iní-
cio da repartição das vagas de todas as faculdades entre ho-
mens e mulheres. Das 42 entrevistadas que concluíram o curso
superior, 15 cursaram a Universidade de São Paulo. sete a
EAESP/FGV. 4 a Pontifícia Universidade Católica de São Pau-
lo. duas a Faculdade Sedes Sapientiae e duas a Faculdade de
Jornalismo Casper Libero. Pode-se notar. .na consolidação
dos resultados da pesquisa, o considerável esforço realizado
por nossas entrevistadas para atingirem um nível de instru-
ção mais elevado do que aquele conquistado por seus pais.
Especialmente, em relação às suas mães, foi notável a supe-
ração das filhas em termos de graduação no ensino superior.

Com o propósito de medir o avanço intelectual de nossas en-
trevistadas em relação aos seus pais e mães. através dos
respectivos graus de instrução formal, estabelecemos uma es-
cala de "notas" para os diversos graus de instrul;ão. Assim,
até o 20. grau completo foi atribuída a nota li para o uni-
versitário incompleto. a nota 2i para o universitário com-}
pleto. a nota 3i para o pós-graduação incompleto, a nota 4i
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e para o p6s-gradua~iD cOMPleto (mestrado ou doutorada), a
nota 5. A seguir. para cada partici~ante da amostra, dividi-
mos SUe lenota de instruc;:ãoformal" pela nota média ari tméti-
ca de seus pais. Quando este índice +o r superior à unidade.
isto significa que o grau de instruçio atingido até o momen-
to pela entrevistad~ supera o grau de lnstru~ão médio d.
seus pais.

Índice
0.50
1,00
1,20
1,30
1,50
1,60
1, 70
2,00
3,00
4.00
5,00

CasosNo. de
1
7
3
4
6
2
2
7
13

4
2

Resultados:
Média:
D.Padrão:
Coef. Var.
Mediana:

2.17
1,10

50.72%
2,00

A distribuição deste indice em torno da média é ~a2oavelmen-
te simétricà e nos revela que. em apenas oito dos 51 casos
(15,69%), não ocorre a superação pela entrevistada do grau

''t-de instrutão médio de seus pais. As 13 mulheres que obtive-
ram índite 3 têm grau universitário completo vindo de famí-
lias onde pai e mãe tem, no máximo, 20. grau completo e elas
representam 50% das entrevistadas que possuem o grau univer-
sitário completo na amostra. As quatro mulheres que obtive-
ram o indice 4, possuem pós-graduac;:io incompleto, tendo co-
mo origem pais e mães com, no máximo, 20. grau completo. As
duas com pós-graduação completo também se or~ginam de pais e
mães com, no máximo. 20. grau completo. representando 50%
das pós-graduadas participantes da amostra.

Esses dados revelam de forma inequívoca o esforc;:o pessoal
destas mulheres que. na sua grande maioria. superaram em
muito, o "background" intelectual que seus pais e mães pude-
ram lhes oferecer: 27 das 51 ent~evistadas tim um grau de
instrução formal correspondente ao dobro ou mais do que a
média de seus p~is e mães. ~ importante salientar que essa
s~perac;:ãonotável ocorre numa época em que ainda havia al-
guns vestígios de preconceito em relação à entrada de mulhe-
res nos cursos superiores. Essa mobilidade social via ins-
truc;:ãoformal, certamente. é incomparavelmente maior num
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país jovem como o Brasil. o~de 50% da popula~ão tem menos do
que 19 anos e cujo processo de industrializa~ão é um fenôme-
no mais recente. Talvez por esta razão a teoria de Pierre
Bourdieu, segundo a qual a educa~ão é um privilégio heredi-
tário, neste ambiente pode ser mais facilmente contestada
pela realidade, do que em cenários sociais mais rígidos e
tradicionais como o da Fran~a e de outros países industria-
lizados da Europa. Sob esse aspecto, os países da América.
notadamente os Estados Unidos, podem oferecer uma mobilidade
social via instru~ão formal mais representativa.

Concentrando-nos mais na evolu~ão da mulher em sua progres-
são intelectual, parece-nos adequado o cálculo do índice há
pouco descrito relacionando a "nota" das entrevistadas com
as "notas" de suas mães. Na maioria dos casos (38 em 51 =
74,51%), as mães têm. no máximo. o 20. grau completo e este
fato faz com que o índice de supera~ão de suas filhas seja,
ainda mais significativo:

Índice
1,00
1,33
1.50
1.67
2,00
3,00
4.00
5.00

No. Casosde
3
2
4
2
10
21

7
2

Resultados:
Média:
O.Padrão:
Coef.Var.
Mediana:

2.67
0,99
37,26%
3,00

A' d í st.rí bu í cão deste segundo índice é negativamente assimé-
trica, havendo ligeira supera~ão da média pela mediana. Por
outro lado. o coeficiente de varia~ão é menor do que o ante-
rior. Comparando-se ambos os resultados, pode-se concluir
que o avan~o intelectual das filhas em rela~ão às suas mães
é realmente significativo: não há nenhum índice inferior à
unidade e, em 48 dos 51 casos (94,12%). o índice é superior
à unidade, indicando supera~ão pela filha do grau de instru-
~ão formal de sua mãe. A entrevistada típica de nossa amos-
tra tem, no momento, um grau de instru~ão formal que equiva-
le (segundo a escala de "notas" que propusemos) a um nível
três vezes superior ao de suas mães.
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As nossas reflexões neste capitulo nos conduzem à conclusão
de ser hoje aeduca~ão o principal fator de ascensão social
e pré-requisito para o sucesso das mulheres nas carreiras
profissionais que elas passaram a abra~ar depois da década
de 70. Devemos reconhecer que atualmente o acesso da mulher
às escolas superiores foi totalmente desbloqueado e o pró-
prio ensino superior tem sido extremamente banalizado pela
cria~ão de uma extensa rede de escolas superiores. geralmen-
te particulares. e que oferecem uma grande variedade de cur-
sos, inclusive no período noturno. Não faz parte do âmbito
desta disserta~ão realizar uma avalia~ão desses cursos re-
cém-criados, mas cabe-nos tão somente constatar que as mu-
lheres de hoje dispõem de uma estrutura educacional incompa-
ravelmente mais ampla e de acesso mais fácil do que aquela
que existia para suas mães e avós. uProbably the most invi-
gorating experience in most Western countries has been the
education explosion. As living standards have risen, 50 has
the leveI of education steadily increased. This applies to
both sexes, even if the advances still tal<emany men and wo-
men into different fields. However, in terms of level. there
is little difference between sexes today. even in the fairly
high groups. in many countries. U ROSSMAN, M. [1986;p.83J

Nos Estados Unidos, o afluxo de mulheres nas universidades
tem sido considerável na última década. "Over the past deca-
de, the increase in the number of women graduating from lea-
ding universities has been much greater than the increase in
the total number of graduates. and these women are well re-
presented in the top iO~ of their classes. The trend ex-
tends into business and professional programs as well. In
the old days, virtually alI MBAs were male. 1 remember ad-
dressing a meeting at Harvard Business School as recentlv as
the mid-i970s and lool<ing out at a sea of exlusively male
faces. Today. about e5~ of that audience would be women."
SCHWARTZ. F. [1989iP.69J

.i i i .
As Mulheres de Sucesso Profissional e a Educação

A finalidade desta se~ão é a de resumir os principais dados
coletados nas entrevistas que mantivemos com 51 mulheres de
sucesso profissional relativos à educação formal e à educa-
~ão continuada. A distribui~ão da amostra entre os diversos
níveis de educação formal é ilustrada no gráfiCO ~presenta-
do na página seguinte. onde se constata uma considerável
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concentração de respostas na classe "universitário completo".
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A educação nao pode ser ainda considerada como único fator
de explicação do sucesso profissional, se levarmos em conta
os resultados obtidos em nossa sondagem, principalmente,
quando realizamos o cruzamento entre grau de instrução e
ren~a média mensal. ~ até certo ponto surpreendente, que a
maior renda média apurada seja pelas duas que responderam
possuir apenas o 20. grau completo (28.750 BTNs). Evidente-
mente,a média aritmética, para ser representativa, não de-
veria ser calculada com apenas dois elementos, mas, as que
declararam possuir o grau universitário incompleto (7 entre-
vistadas) definem uma renda mensal de 18.036 BTNs, bem supe-
rior à média das que concluíram a universidade (26 respostas= 11.750 BTNs). As que declararam ter o grau de mestrado in-
completo (12 respostas) definem uma renda média de 11.813
BTNs, enquanto que as que concluíram o mes'trado (2 casos)
apresentam uma média de rendimento mensal de 4.750 BTNs. As
duas ~ue comp.letaram doutorado tim uma renda mensal média de
1.250 BTNs. Esses resultados sugerem uma correlação negativa
entre grau de instrução e renda mensal média, ou seja, quan-
to mais estudo, menor renda. Pode-se concluir também, que
apesar do grau de instrução ser um requisito básico (apenas
nove em 51 das entrevistadas não têm o grau universitário
completo), por si só ele não explica o sucesso profissional,
porque há outros fatores que também são relevantes. Os re-
sultados da pesquisa indicam que um desses fatores é o co-
nhecimento de línguas estrangeiras. Outros detalhes poderão
ser percebidos pela análise dos quadros apresentados nas pá-
ginas seguintes, que trazem o cruzamento dos níveis de ins-
trução e das áreas de graduação com perguntas selecionadas
do questionárlo em referincia.
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Questão 4 - Grau de Instrução

Número de Ml1herp.s

Universitário Incompleto

o-e.:g
'...•....
o Universitário Universitário Mestradoifl
o Incompleto Completo Incompletou

.s; 26 12
42 5 43~ 42 3 40 2

m 13 7 100 O O LI

m 51 O ·0 100 O U

m 23,S O O 100,0

Idade (média em anos)

Pós-graduação Completo (~) 7,8 (] O '-r-.--~()---j

Fala duas ou mai'?-.!iDJ;uas estrangeiras .__ ._(n ..J_~2... __ !'Q!).J) 73 1 _._ h(i, 7

lIerança -'-~ 1 ...11, H 14 3 7 7 25 ()Entrou para .:.L --

Fundadora (~) 21..Jl.. 4?"2,, IS 4 Ih 7
a Empresa

100tros lIlotivos r!J. til> ,2 :1~-,-~ 7~ 58,3 __
Telllpo no cargo l!!!§.clia em anos) ~~ __ ...:1_'7 • .~ ._~ __

Tempo na Empresa (mê.9ia em anos) ~r--J>..",() o 3 b ()

Está no nível mais alto (~) 64 7 8S 757 66 7
Indústriaill 23 5 28 6 19 2 4.,-,1~__ -j

Comércio (~l_~. 28 ti 23 1 2S O
Sery.iço . . m ..'!L.? .. __ ..1LJL ._-1..z...:L __ ...__ l~ ...JL_

~rcado Financeiro .Jhl. 7 8 8 3

Governo (U~ O
Idade da Empresa (média em anos) 27 3 27 8

Número médio de empregados na Empresa 2834 2600
Faturamento anual (milhões de BTN -J~~ 333 476

r-R.ª.LÇ. __I11.!~9J2I"0.1,2.i..!9l! _. • .í 'U. . .?.1.1.L . S.",()....I",l__ .,
Pai com grau ulliversi tório ou mais (~) ~1 ...J.lJL 7
Mãe com j!rau wlÍversitiírio --'Yl_}l.!.L O 7,7 16,7

Solteira - ...-------- ..-J!L.l.~.,.§..t__ O 30,8 ll,,7
Estado ~asad.~I..9u vjv~~~~.iJ::.~lm.:._.J.1L _~-,J ._"..?~2 ~.L,, .15 O __
Ci vi 1 l~~~Iciad~ . -,-..ín .Jl.l.L __ ~!!.L~ .--.lL._S . -º-._

1--- º1!tl'9~ ._. __ . ...Ln. _..Ll!..,.. .t4.•,2__. ..__ .J! . ..JLJ_.__
..rClllpO destiLlJ!li.~Q_1!I!~\!!.a clllJd!\Q§L_. .t-lJ1.• .9__ . 15,5 l~ }.=.(,-'-,7'--_-;
~. do Jlli!r!~tQ_ío~;!jJLcr.J1l[l-º.~L .__ ....1i1••..L 4.? 3 47 2 43 2
~i!.~~.s!2CO]!!..p.fu:-gr,,~~~çji.(.U~.qJJIJ:l~.I?!C<]__ .__ ,,_._. m .~,S ..... __J!?."º-- ?!iL_._ ._._.,.[~5-.li... _

Renda IIlcn~;!J.!!!.q(Üy..1ÇJn JDN.L_ __ ._. __ _ lh1i.01L ._.l~Jl19_. .._1..lXilL __ ..__-ill".ll",,-3--1
~cha _4Y.2...!2.1.:~j}9.iLq_Il~(Ui!!.h9.yOt~.r.. .__. _.m ..~Q,.u. ~?"'l____ .~_O ._ ._2~}-,i} _
Acha que a déc~.s!!!...<;l.5:....ªOfoi..Qcrdi~ W_ ...~Jº--. L1J..:L__ . ,1,1 () ._..l~J.,1 __
Acha quc vivímnos ...!!'elhor em 6QD_O. . m. ,,~.,º- ..1Lll_:.... __\--1ª,_0 .t-_._i~~ _
Acha que parlamcntarismo é viável no I~ra~iL...i'U . .Ji.lL.Q. .2LJ __ ._ 'S2 O !>",,(J..L:.,7 __ -j

Preferiria viver fora do Brasil (~) 30,0. 28 6 28,0 33,3

Acha que caminhamos para o socialismo (%1 20 O ~2 9 20 O 16 7
Concorda com licença maternidade de 4 meses (U 32,0 28,6 36,0 16,7

Grau de
Instrução

Setor
da

Empresa

Universitário Completo
Pós-graduacão Incompleto

o 7 7
() 7 7

.16 1 29 2
1243 3218
191 318

H5 7 57 7

L8.6 38...5.

.-

Achu que o
homcm ve
com

Número de
filhos

\.

Admiração (%) ...§.h0 42 9 60 O ~8 ..~:;c~3__ -j

B9.ssct!t imento .l1t ...1Q.,L ._.:1),.,3 . 4_0-,-0 ._ 41 7
~n fl!Oiiio ffi.1Q ...Q... .lL.'_l_._. 70 () ..1.;i.JL_
Ç01!Iili'tj!jY.t.uu,!9_. ..__ tn. -ª.1,º. __...Ji.s..,? . ._...Ji9.JL__ ,_. __ .Jil..3 .._._
Atraç?lo ill .. ...:1!L.!L._~ ..l r---i?.,O\--"'±Lz...._
Ceticismo in. _62 ,0_ ~ª.&.. ..__J.LQ.. .. __ .2!!..,.L __
Ansi.edade ..~ __?1.,o . __ ~l.~ ~_O .. SO, o ._
Orí!ulho (~t_lQ..JL. 11 1b (] 58 3
Animosidade .11l. ...1Q.JL 14 3 40 O SO O
Nenhum (~) 3S 3 O 42 3 33 3
Um m. _13,Lr-..1.i!"'§'. 11 ti 16 7
lloi~ ('U._R..L __ 4_2.• 9 38 5 2S O
Três --Í..'D ~-,.L. O 3 8 16 7
Ouatro (%) 7,8 28 S 38 83./
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19 Grau

QJestão 7 - Ensino Público e Particular Particular

29 Grau

PÚblico Particular PÚblico

I'U>!.!n.!JiLlLEv1eé!.r""Sl,!.!·t,-,á!.!r-"i1lo_T!..!·nnc,j,o!!.'JllI!llPlJle~>t,J,oL--_Lll.J}'}13 ,3
•.lh"""ü,-,v-"e"-r",sl,,,·t""â!.!or-"oi",o--,C",o",llI",r)""l=.et",o,,-__ ll1 51 O 2ll 7
Pós-graduação Incompleto ....lH. _~ __ ._2~b,-,7_,__

1-_--- __ ..u.:I'o~-s~-:b.!.J?r.o!uJ~t~Ja~·"'ã!.!eo_c~'oe!JJ!!1I)!!l~e~to~(L'1' •. l ---L...!.!8--J._--=2~h-,-,!.-7_j- __ .!!..-_j-_

rF..::a"-la=.-;d=::u:.::a"'s...;o"'u::-'!ln""u,i:.:.s...;l:.:l::...n"'l,'lo:''''as::.....::e'''s'''t.:.-n:.::'II",lg",'e:.!i..:..l",,-as,,-·_---J..U- .-1.1....:'2....I-__'ú",(,-,).."o_+---, "-'-'''--+--''~'---t---'...w.-'--t
f!.1!::leC!.raJ:;:!l.::;,llÇ;!!ia .J...(\~.l.-lL.Lj---!LO-1.--t..~-+-.-'.!.-'-"'--I_--''''-'-''---t
,Fun,~d~uJ~0~r~a~ ~1-11~_+-_~2(~),~7 __ ra Empresa -

1_-------IÜlItros mot ívos (\) 66 6 73,3
Tempo no cargo (média em anos) 3,6

Número de fvl.llheres 51 J 5
Idade (média em anos) 42,5 40 ()

Grau de
Instrução

entrou para

~T~em~npi~(o~n~a...;Emp~·~r~e~s~a--'(~m~é~dC!.ia~e~m~an!~o~s~·)~+-~6~4C-1._~'_+-_
Está no nível mais alto (\) 64 7

Setor

46 7
~II~n~du~-s~t~r~ia~ ~(~~)_2~3~5~---IL~3__+--2~~-+_~~_+-_~~~
Comércio . m 23 5 O

FS:.::e..:..rv:..;i:.>çc:::.o .>.(~tl._'!LL__---2.3.2. 36 1 43 !l ~!l...!L-
!!~"'le"'r-"c!!.ad~0~F_"'iO!,n"'aJ~1C~·e~i_"r~0~--l(...'!%.L)_1-...;7~8C-j-Ji....L_ 8 4 b 2 H 6

I- ---'-"G::::.ov!.:e~m:_=o ill ~O . b 7 2 8 O 5. 7
Idade da Empresa J.r!!éuia em unos).l.L •..L __ .f.º-,l.. 11~__~L.fL_. 27~_

Número médio de S!!.!P..!TI:~au:!!o~s~n!!.a.-'8"""'n~1)~r~e~sa!!...c..-j_2"'8::.:3'-"4, :1.798 2070 3863 2393

~F::::.at~u~r-"am~e~n~t~o~an~u~a~l-~(Jm~i~l~h~õe~s~d~e~B~'IN~_-~m~é~d~ia~1)~_~--'3~3~3C-t-__ .3~8~1_+- __ ~3~l~6_+-~3~77~C-t- __ --'3~1~.2~,
Pai e mãe brasileiros (~) J4 9 53 3 5S6 4~il (.IU)

~om grau universH5ri,o ou mais _---L1) .3.5...1 3l...L __ .->l5ll...Jn.().!.----I, __ ~1_--'4J.1. ..•a•...Ji-"---f
~Mã:=:e~c:.::o::::m~g"'r~a::::u:....:::un:.:.;.iv:.:e::.:r"'s:.;:;i.::.ta~;-r:..:i::.::o'----------'-(ll-__!L.L. 20 O ---ª-'-L_I----'l"'S'-'-'!S_-t- __ ..!!l'-'-"(,'---I

~ol te ira ---l.ia.__~~,L__~~.!L- ~_ ~.-.l;{,5___ 252-
Estado ç.?õô~t!'.~_~_~~~~_I~:!Ei..!:~!.ln:._ ..t~L.~..!.9. __ ._.__4º.!!! .__ ..-.!!.~.J!__ ._._?l~•.~_. bll O
Civil ))ivO'r5jaJ~ __ . . .__. .L'!2 ..!}~L ~,L.__ H 3 1.tLJl Jl~

1---- ._ ...-.~~l<2.S .__._.-.. o _Ln . _!...JL .J:~.}. ....5.Ji JJ!~L_ _._.....L!L_
-Te'~!!;.g!L~!.i_~º-(p!Q;!liLJllil~L __ . .l!i....Q. 1f.L!i_I 19..•.9 1.4,.'1...__ _---.!Jl..l..L..

Idade do marido (média em aJlOS). ....1b.L _ 38 8 48 •.2 4L!L_ f-.±L..2.-
~_com ~óS:.&!ilªt,t:1.çliQ._c;Q.J!lPl<:!:2... . Hl _)4 s. _.._2~.}_ __21,12._. -2L.L.. .__JJ..~
~. mensal méJjiLL\m!...IR1-ll. ._._ l?...&_ºª .._._Jll.:?tl.L_ .. -1..l5.i5. __ I-_...ll25.4._._ 1:~~08
Acha '~)rU~E9j !:~u1i·IQ-,~abc..\l2.~.'!.r 01 __.!?Q,",º-._ . __ 21>~__ _._2Z~ __ 43,L_._2~~

~.9ue a déca.':La-.<!2...ª-Q..f.QLpe_rcli~~J. __ .__ .__('lt ..~~.9__ ._.._.fJ>-,L. 1.Q~!L .lt ..l._. ~
Acha que vivíamos melhor em 60/70 ._---.i~l_l~ -~}-~--f----.?.hl-- _----1l..il. 58 8
Acha que parlamentarismo ~'y)âvel no BrasiL-.LU .~O· 66 7 s.~_ --<U~ 55 'l
Preferiria viver fora do Brasil (~J 30,0 40 O 25 7 ' 37 5 ~_
Acha Que carninharnosjlara o socialismo (~) 20 O 6 7 25 7 6 3 26 5__
Concorda com licença maternidade de 4 meses (%) 32,0 33,3 31 4 31,3 32 3

da

Empresa

Número de
filhos

\.

_.~.2. ..i) .. 6h,7 4:. 7
~. ,.) ,._ o ••

26 O 13 3 31 4
40 O 40 O 40 O
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3b 16 35
-..1l,3 41 7 42 9

13,9 12,5 14,2

61 1 25 O 62 9
22,2 31,3 20,0

(I ~ (J

!i0 6 68 77 1
J6 7 (, 3 14 3
l!) 4 .~-'-º--- 20,0
63,9 68,7 65,7
3 7 3,4 3,7
.M.. 6 O 6 7

72 2 56 3 68.6
19 4 43 8 14 3
33 3 6 2 31 4
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~estão 7 - Ensi~~Público e Particula~

Número de 1>\Jlh(>r(>~ 51

Pós Graduação

(completo e inc.)39 Grau

Público Particular Público Particular

17 25 6 'J
41, <) 42,3 51,0 37,0

O O O O
41,2 76,0 O O
41,2 20,0 33,3 77 ,8

Grau de
Instrução

Idade (média em anos) _'~I __ ~-'--_I __ =-'-'-_I-_-'-'--'-'-_I-_--'--'--I
Universitário IncoJllPleto (~) 13 7
Universitário Completo (%) 51 O
Pós-i!raduaçiio Incompleto _GJ 23 5~-~~--.~~~--~.~-+--~~-+--~---

l- -L!.:Po~-so!':-;K.!.l!lr_'!a~du~:c!.\IÇ"',ã~o~~Cq!!illJct_o__ _.ill .-2...L__ 1LJ!..- 4.J~ __ '-!.02 2~-,-~
rala duas ou mais I ínguas estr<~!geiras LU .11.2 7_Q.1i!..__ ---...rrJ! __ . .lQ!l,.!~__ 1-..2~,l_)_

lIerança (~) 11 8 11,8 12,0 () 33,3
Fundadora (\)_lL§.... 17,7 20,0 50,0 22,2

ICÀltros motivos --Lt) 66 6 70,5 __ r-_ 68,0 50,0 44,S
Tempo no cargo (média em anos)_ 3,6 3,1 3,5 4,2 3,3
Tempo na !'Jnpresa (média em anos) 6 4 5,4 ó 8 9,8 5,4

Está no nível mais alto -.-Ul ...ML__JilLli_ 64 O 83,3 66,7

]

ndústria (~) 23 5 17,7 28,0 33,3 22,2'
Setor umércio -.-lU ..1l->-.L. ..JL.!.~__ 28,0 O _ 33,3

da ~rvi~ .. .ül_1LL. ~?.).\l__ . ._~ !i!!,L JLL_
Empresa ercadQ.J'.ina~1Ceir_º_ . H1. _1...JL_.__1L!2_._ . ~..Jl ._O ..__. __X~,:l~

1-______ overno .__ (~2._~ . O 8,0 II O
~_da üllpr~sa (média em anosL 27 3 ~~).8 27,7 43,7 2Z,b
Número m§dlo d.<:._empregados na EI~Jlrc~!..__ . 2834 3415 2816 IOIJIJO 442

Faturamento anuaL (milhões _ª~_ºJ'N - média) __ :.....TI.L __ 469 268 50S 334
r-!'J!L~1Il5c J!I.~~i1.ci!..'?~ .C'!,) 51.JL __ 1.L..L...... ._..Ji§'~ ~__ 44 4
Pai COmgrau universitário ou mais __ L'i.l __ ~ __ -1L..L.___ 4~ O 50 O f.l() 7
Mie com grau universitário (~) 11,8 11,8 _ ló,O 33,3 ~~

Solteira --.Ul_~ 2.\l..~ 24.0 O __ 3l_,3__
Casada ou 1(ivendo lI1arital!n-=-.1H __~.!.~_ ... _~~,~_. úo,_º__ 33,.3 44,S
Divprciadu . __Hl .1.2-,.1... ._~L-'-'~_ !I,O. 33,3 ~

1- -"OU=tros .m._JJ!_ O 8 O 33 3 22 2
Tempo desta união (lIlédia_~!!Lanos) . _1.0...il...._ 19,2 .15,.1 15,?_ 11,6

..!.fludç' do mari.Jo (méd.i,.ller.U!n<?.Ü_.... .19_.L. __ 'LS-,..1 ._.3.?, 8 45,5 ~ __
MuridC!~~'!l..P..§~:gr<ld..!,l!olçiio...c2!'1P.!.Q_!.9.... m_ ....:~'L.5 -,S.5...!_L__ ._. 3J!_,L. L !!.Q.!..tL-
Renda mens.al lIlédi;L(gm !}]]IIj_. . .\1.,.9_oJl ._i.!...5.!!JL l05lLlL_ ----1..!llilL __ bS..!l.l!..-
Acha Que brasileiro n~2.2.~y()tar .J.1t ~Q,.Q. 4l2_2_ 54,2 50, ~_ 44.~
AChaqueadécadade80foipcrdi<li.l (%) .~. __ 3~. 41,7 O 44,4

Acha que v_~~amos~lhor em 60/70 __ ~_.íU.2~ 6i.~7__ .__ ~~)_,l~1r--_83,~)._. __ ~~

_Acha que par.l'!!l~J.llQTis!!lo_~yiáy~l no Br-ªBl_JjJ ~M llJ....!>. ~~"'"º__ J()(),O._~~

Preferiria viver fora do Brasil _. (t) 30 O 47,[ 20,8 33;3 55,ú

Acha que caminhamos para o socialismo (%) 20 O 11 ,8 20,8 O 11, I __
Concorda com 1i cença maternidade de 4 mese~.1U_ 32, O 41 ,2 33,3 33,3

Admiração _01 62,0 _~~,7 33,3 77~~

Ressentimento (U ~-º-__._~1,?_ 33,3 ~.s,l_)_

Confusão (~) 76 O. 7ll,5 66 7 100 O
Comnetit í.v idade (%) 84 O 88 2 66 7 77 8
Atração (%) 4.Q....L 47 1 O 33,3

Ceticismo m 62 O 70,6 33,3 77 8
Ansiedade m ShQ... __ ~b2.-. 29,O 33,3 97.8 _
OrQulho (%) 26 O 29,4 25,0 50,0 33,3

~ t'-~imosidade (li. 40 O 41,2 50,0 33,3 77,8
Nenhum (U _35 3 ~_L..I-_4.!....Q SO.1-º 4~

Um ~)_ ILL. ]lJ!._ 12 O O__ 22 2
Dois (t) 37 3 35 3 36 O 33 3 22 2

Entrou para
a Empresa

Estado
Civil

Acha que o
homem vê
com

Número de
filhos

- 25,0
62,S

41,7
79 2
79 2
41 7
66,7

11,2 ~
('I,) 5 9Três 17,6 o 16,7
(t) 7,8[Ouat ro o 8,0 o
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W:JíJJllcrQ~lCres .__ SI . __ .__ L: --_---1I- .._I.L __ .J., ...D.
Idade (média elll,mos) 42,5 __ 3H,~ 3~,3 41,7 ,H.~) __ ,15,11

Universitário Incoillll1!,'to 01 J3L O U O 11 11
Universitário Cor.lpleto (t) 51 O 58 :\ 50 O SO,O 75,11 bl,5

Pós-graduação Incompleto ---.i!1~.2....1--_1i,.º 50,0 50,0 25,0 23,1

Pós-!!raduaçãoComplcto _li 7,8 lU,7 O (l Qt--_J.5,.1
Fala duas ou mais lín~uas estrangeiras .J1) 74 5 75 I) 100 O 50 O 75_Jl .__ ~

Entrou para Herança IJ '-----'-'
Fundadora ._Q ~~a Empresa
100tros motivos 100,0 76,9

Tempo no carj!o (média em anos) 3,4 3,5

Tempo na Empresa l!!l_édia em ano~ --.2..,.'L, M .U 7 1 .--.b.7 6

Está no nível ma,is alto __ Dl ...2i..L...__ D..,li._._1.S..Jl 33 3 ----º-º...1 53 q

rJ-llilústria . . __ JjJ_-1hL __ lb1. O 33. 3 L5 () 15 ,1
Setor Comércio __ -------.1li.~. .1Ll_ 25..J!;-~ __ l.hP 7 7

da ~~-----------m . ..il'-L l.1,3 25 O lt}..1. ._._1JJ.l hl.2
Empresa Mercad9 Financei. TO _-.Í1l ~ io. 7 SO O O .lL"i 7 7

1---_. .Q()~e..!l.~_. . .01~.-1-,L J.I. .1) 33 3 O ._Ll.
Idade d!!...l~I!ll.!:<:~~.J.tI!§.djaCI!!...'!1l0s)_. .1?_,l. .__._.:?VJ.H J..1.>..V .__ 4~ 3 L1 ~) L':;.,i>

NLuncro_!'!.édio_9~empreg:~dos .!!.-'!.J.:!~~~ .__ .._._ 283~ .... f.t!!.!.~. 2531 6769 2529 20bo,
Jatl~!O __~ll,lil.l. .clllj.lhõ~_9~_Jl:rI'{...:._I!!§'L0J.._. ._TIL. . ;54 5~L__ ~_8 __ .11Jl ..1l:l
J':.ti _c m:i"-.b.ra~jJsJso~_ .__ ._ .. .__._ ...cn _.~~ ..._l.Li __ ._f.~Q __---º1l..,l ._.__ 22.,.Q ~
~UIII graLl. un'; VC1~<; i t ií l'.!.º--º!!..J!!'L!.S_· -,---_l11_..9í~L__ .~IL;i __ .1~Jl . 50 O 25 (J 30 li

Màe com grau wlivcrsitário (1,) !l,a 25 O 25 () 167 H,3 7,7

Solteira (t) 21 6 33,3 25,0 50 O 16,7 23,1
Estado Casada <!~ivcnd~marit~lI!I.~ ~56,~_ ..__ . 5S,3 _.J5,O 50 U _i>!,,7 53 8

Civil Divorciada (~l-1l.,.L U () O llL.ll .-Ll
___ .__• . OUt!:o.:? .. _. m ._.l.,.L H_"l_. __(~ º .__iJr '~~
'J'clllpo_i19sta wli~()_.cI1l§Yia eJ!!.l'.!!,Q2L-.._ .. . _l6J.º--. _.__J:L.( ~. __ 21,L :~2,~._ JiI,J

_Ji\;!,lç_Qº.JI!iu:h1º. (mr_di" ..cl:l.j)]lQ.sL__•... _ . .... . ....~.§ ..]."'. A:'.} ._._ 4.1.,} . .5..1 ,ti _. __. SJJ I) .• 4:1..,.1..'

~:i'.!2....~~~~ós-~.!:.:.t':!u".~.ii'2...s:2J2'P! <:~()_. .. ..CbL _:~_~~ ... __ ..-11,2 .__ ...._\l 3.U __ .~~.L!) 2L1
Renda mensal médiU.cm B'LNJ_... . !1~-º-(t_)J.Wu. ~üi.!.} _~f2jl..1 .Ll021 92H~J

0cl1il.~lLl"'1.~ECI_"i.l.e.l!:() niío_.s"ht: .. lt:,.r.. (1,) 50,0. .(,(,,? __ ~O,\) ..... _:>:»!:, ..•.. }.~.':> • ... :111.11
Acha .!l':l~ décad.!l_ de _ªiUº-Ll'~I.t!.!~ ...ü1 _~-º--_._:'?~~2_.....1..hQ__ ....J.~ __-.?~ _.__ hb, 7

Acha yue vivíamos melhor em_<!.9~ __ ........J.U 2!..º-_--.Jl_b,7 50 [) ~O 511,0 óu,7
Acha aue narlament arjsmo é v.iável no llrasil 1.'U __ ..?.ª-..Jl.....__ TI....l.__ .1hQ __ 100 O 75 () _~

J.'I.<:f~I.0:)a viver .sor:.t~J~.!~si] .._J1>__ ~,O ._I!.-,-~ __ ..?Jl..J.I__ TI.,l _ 3~,2 ._. 4\,7

AcI.!:~~ll~'2.C~U!'j~'i~n2s.1)"Ta.._º _~o.<j.,I_li.~'!'l..__ __(%) 20,0_ 1b, I. _.o _._.JJ1JJ _._. fS-,(). __ ...z.~..J.I
Conco!da...5;9!!!.licença ma~~.!~<:!E de '!...lIIese~_JY.l_.:>Lº-. __ .!(),7 _. ._O. ...J! __ 33,,3 ~~

J\~~i ras.ili>.... .__m__.~~__.__j~.'_~~O ....22....7 1---(;6 ,Z S8,3

Ressentiment_.o -.-ffi __'!.Q...Q. .!!.22 __ 7"lJJ 33 3 25 01---_.iLl
Confusão m _1S~ ~ ??..J!. _Jl.h,' Q.Jl ~
Compctitivid-'fdc ...:...ill_Jl..L.º-_-..li,QI--l.:LJ.i l(JO U H.l,.l 7";~

Atração .ill ~ .._...J.2.-'-~f-' 50,0 50,0 58,3 5U,lI

~~icismo m ~. __ i§-,-~. 75,0 83,3 75,~ 5H.3
Ansiedade __ üt .íL.L __.._'!.l.cLf--.--,S,º.cº 1- __ 50~ºr-----..?l,] 50, tl
OrQl.lho m 20 º--- _.__ ..2-ª_ •..3 50 O 3~..l~.í.Jl 25 ()

_____ .__ , 1~i.lII()~idad() .iU ...1º.LL SO,I). __ 2~L(~. __ ~ ...Q -1Ll ._ .._.~.,i'_
Nenl!l.".Il_____ ('l,.1- lhl.. 5.!!.,!.!. ~Q.-,-(! 2.<i.J_. __ 2?.'.~1-,_, ....:~~
Um --.ill _1~L .I) \-. U O __ .---ª,,} __._ ~lL.!i
DoIs ---.--...Cll .l?...d... __ 20L') __ 2Q.,ll, ----1Q.,2 __ .?JUJ 15 ~
:Três _Dl -2.._L __ §....l -º ----1.Q., ó 16 7 11

[Ouat ro (%) 7,8 8,4 O O O 15,;)

Grau de
Instrução

Acha que o
homem vê
com

Número de

filhos
\.

o

~
'" ~o-
'" cuI-< I-<•..

'" <Il,,..
'" 'e o ro '" '<o...•
'8 •.. .., ro <Ilo .., u c: ro

~ ~
c: cu

c~ ! I-<o I-< •..
~ i5 ..... a« u
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Questão 10 - Lín~as Estrangeiras ~ Una luas Três Quatro

.Número. de MJl hprp~ 51 <) __ ..l.L_ r----.1b 4
Idade (média em anos) 42 5 36,2 - 39 2 45 3 51 (J

~?itário J.nco.!l!lll.~to m _Ê,.L ___ (l 23 5 1M O
Grau de Universitário Completo .ru ...?.!.Jl 44 4 5~~ 50 O 25 ()

Instrução pós-.&racluação lncompf9~ ...J.1l.~ __.i!zL. 17,7 12,5 5U,0
Pos -araduacjio COllliJ1c!n ui _..l.....ª-. () 5 9 .18,7 ()

Fala duas ou mais líllli,uasestrangill:::;__ ~. 2.1.5 O 100 O 100 O 100 O

Entrou para Herança .Jll._1.1..1- 33,3 11 ,8 ó,3 O

Fundadora _fi. ..1L.L n,z 29,4 18,~_ _.___(l_a Empresa
OutrQ~ IllQti.YQ~ m 66 6 44 5 58 8 74 9 lUO,O

Tempo no cargo (média em (mos) 3,6 3,4 3 2 3 7 4,0

Tempo na Empresa (média em anos) - 6 4 ~.1 __ f---í...L 7 O 7 8
Está no nível mais alto ---'-11 ..~- (Ih. 7 <>12._. 56 3 7S O

Indústria m 23 5 22,2 17,7 37,5 O

Setor Comércio (li _.?.hL 33 3 23 5 12 5 75 O

da Servk2..________ .---.lU _4Lr.?...._..._._l'..1L _ _...iZ..1 37 5 _.1!!"'(~.._
Empresa Mercado hnanceiro _m 7 8 O 11 7 Ó 3 O

Governo (~) 4 O 11 .I O 6 2 O
-1.~ade da..L~J:lr.e5~...~.dia~.!!1l9.?)_. __ ._. ___ .u.s: ____ 35 .r .f..__ __ )J!."?' 32,)__ -..ll,~_
_Númc!:2..!!.I~<,li.Q._g"...c~!P!:,Çl:i!.d~~Dj~J~1l1'-I9.~.._______ ..1.J!~.__ .2.?J_L__ 1472 498L _ __ 100._
Faturamento a:1ual_.f!!!j.lhõesde BTN - média) _l}.L __ 34~.___ mL..... ~59 26Q
Pai e ..!1lãebrasi1.~iros Cu. .a.s.r. S5 b 4L1_....._ilL.L..... _..........l~

Pai com j!rau universitiirio ou mais m __1iJ..._ _.- ()() 7 4J 2 .iQ.,1. 2S~U
Mãe com grau universitário --L~)_ll..!.!!__._ ....!..!..:l_ ... .:__ 5.~ 18 8 2iJ!....-..-

Soltc:i~ ____ .____ m_ ....?lA...___ 5_'.!.<J___ .._ .__ ~Z..J __ ú,3 ._0_-
Estado CasóJua ou vi.vendo mal'italm. ('U, ._~-- __ .~?3,3 58.8 68,8 100,0
Civil Divorciada 11l c-1.LL _lhL. --..-!l.J! 12 5 O

Outrps . ..J.!l ......z.~_L -_.-º._- _~9 12.4 .._--..-.0._
..IQ!!m9...JJ9.&!.Q.. ..!m.id<L.cmf;!ÜU;1IJ.I_llJlQà .•_. _____ .___ ...JY_LL __ 1.1.1...2..__ _ .l1,~_ _..J2...1.. ___ ._....1.L.l!.-
Idade do mari do .Jmédi..;1em [UlOS) 46 2 _11'..l.._. _....1L...5__ 4~) b 54 5
Marido com pós-graduação completo m 34 S 6(~~ -~ 45,5 25,0
Renda mensal média (em BTN) 12.608 9473 8b62 18156 - 6125
Acha que brasileirq não sabe votar (t) 50 O ~~ 47.J 46,7 75',(l
Acha quq_~1 décadL<JQ_ªQ...fO!...I'erdisl_a_____ l.U. ..lM.. :-.__!.L...!..._ c--~~..JL 20 II 50,_º---
ACha Que vivíamos melhor em 60/70 fi ~ _.~.h§.__ -~~~, 46 7 _-.2.9_,,(-' _
Acha Que par lw!!,entflri51110é viável no Brasil (~) 2!hQ...... . tiO,7 35,3 8U,0 50,0
Preferiria viver fora do Brasil (~) 30,0 22,2 29,4 33,3 --~'-º--
Acha Que caminhamo~!~~ocialismo -.-LU_ ...1Q.JL..- O 11 8 ~-- _.2Q.JL_
Concorda com Lí.cença maternidade de 4 meses (\2.. ~ () _J3,5 _ 40,0 50,0

~.""6-- -------
Admiração m 62 ° 58,8 6ó 7 100 O

Ressent imento m 40,9_ - 22 2 47 I ~- 25 O
Confusão (\) 76 O JOO ,Q 7&..,5 60 O 75 O

Acha que o Ql.mpetitividade (~)!iL.Q...... - 88 9 88 2 733 75 O
homem vê Atraçao J.!l 1....1Q.JL.. __~1J.~_.......!Z.~ 20 () 50 O

com ~,!:icisnlQ.___ .__.______ J.n. _61-,-°__ __._)2,-'~_____~42_._ _ 4.Q,_o __ . _ ..1.Q.Q_,_º-_.
Ansiedaue ül _RJ!... __ .6.Q....Z__ .. __ .4..?..}______ __...l.l.,3__ _....l?,.Q_

~c ••.

D.n.'\l.J.D.Q..._. ......J.11.. ...?J1...JL. _ .._.!.!.!L_ _._E.!J __ ... .__._}~,3 ---_ .. .~ ..'-º--
Arrimos í dade __ ..Lu. -'!.Q....L ~- 47 I 20 O SO O

Nenhum m 3i....L 77 8 29 4 ...........!-ª..8 25,0

Um m. _13 7 11..!.1 23 5 12 5 O

Número de Dois m 37 3 1101 35 3 56 2 50 O

filhos Três m 5 9 O 5 9 O 25 O

"- IQuatro (t) 7,8 O 5,9 12,5 (J ..I
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Apenas quatro das 51 entrevistadas nia dominam nenhuma lín-
sua estrangeira. Por outro lado. o domínio de apenas uma
lingu& Estrangeira ocorre em apenas nova das entrevistadas.
O gráiico apresentado abaixo ilustra convenientemente o fato
de ser a fluincia em línguas estrangeiras uma das caracte-
rísticas mais marcantes da amostra em análise.
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Como já tivemos a oportunidade de salientar no Segundo Capi-
tulo desta dissertação, o inglês e o francês são os idiomas
mais frequentes entre as línguas estrangeiras dominadas pe-
las entrevistadas. ~ interessante ressaltar que o francês
supera o espanhol, lingua que, peld nossa afinidade de ori-
gem ibérica, tenderia a ser mais relevante do que qualquer
outra lingua com exceção do inglês. Também ficou constatado
pelos resultados da pesquisa a relativa popularidade do ita-
liano e do alemão: oito das entrevistadas dominam o italiano
e seis, o alemão.

A distribuição das línguas estrangeiras conhecidas pelas en-
trevistadas é ilustrada pela gráfiCO apresentado na página
seguinte:
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Como salientamos no Segundo Capítulo desta disserta~io. as
nossas entrevistadas demonstraram uma forte inclina~io para
continuar seus estudos. como forma de complementa~io do
treinamento que lhes • requerid~ nas fun~5es que exercem,
Seguindo um padrão moderno muito comum nos países industria-
lizados. nossas entrevistadas sentem a neces~idade de se
manterem atualizadas e de reciclarem seus conhecimentos
atraves de programas normalmente designados por "educa~ão
continuada", O gráfico. mostrado na página seguinte, nos
apresenta uma considerável concentra~ão das preferencias de
nàssas entrevistadas por cursos de educa~ão continuada nas
áreas de marketing (21.57%), finan~as (17.65%), administra-
~ão geral (15.69%) e recursos humanos (9,80%), Deve-se des-
tacar tambem, a grande preferencia pelo estudo das línguas
estrangeiras e a participa~ão relativamente representativa
da área de informática como op~ão de educa~ão continuada, A
pergunta fechada (número 12) do questionário oferecia as se-
guintes op~5es (as entrevistadas podiam assinalar quantas
resposias desejassem): Administra~ão Geral. Recursos Huma-
nos. Produ~ão, Marketing, Finan~as, Economia, Direito. Saú-
de, Línguas. Informática. Nenhum e Outros. Apenas quatro das
51 entrevistadas declararam não estar planejando participar
de nenhum programa de estudos num futuro próximo.
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Concluindo. podemos dizer que se por um lado o nível de ins-
trução formal de nossas entrevistadas não ~ um fator positi-
vo de diferenciação de renda. por outro. o estudo superior
pode ser encarado como uma característica comum às entrevis-
tadas e. dessa forma. representar um pré-requisito para o
sucesso nas carreiras. Ao montarmos a composição da amostra.
nos preocupamos em evitar concentrações em determinadas
carreiras profissionais e isto nos levou a mesclar empresá-
rias, jornalistas, executivas, profissionais liberais e em-
preendedoras Justamente para evitar qualquer viés no âmbito
da amostra. Talvez por isso mesmo tenha aflorado a descon-
certante correlação negativa entre grau de instrução formal
e rendimento, ponto que será mais profundamente analisado
nos capítulos subsequentes. De qualquer forma. entretanto,
parece claro que a educação ~ e será um fator determinante
para o sucesso profissional da mulher no contexto da econo-
mia da informação. 'Também deve ser notado que muitas das en-
trevistadas declararam ter iniciado a luta pela vida através
de aulas particulares que, de certa forma. comprova uma ap-
tidão nata para o ensino que as mulheres tradicionalmente
puderam ostentar, além de representar uma possibilidade de
conclliar trabalho remunerado com a presença no lar.

A transcrição de alguns depoimentos por nós colhidos nesta
sondagem nos permite avaliar. com maior precisa0. o pensa-
mento das entrevistadas quanto à importância da educação da
mulher na sociedade moderna e a validade de uma educação
desigual entre meninas e meninos. A pergunta aberta que ser-
ve d~ apoio a esta parte da disserta~ão ~ a de n~mero 11
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("A educac:ão das meninas deve ser diferente da educac:ão dos
meni nos?") .

"A educac:ão das crianç:as deve ser absolutamente
idêntica. respeitando-se a individualidade de cada
um. O menino deve saber pregar um botão e a menina.
apertar um parafuso."

* * * * * * * *

"Principalmente pela educaç:ão que tivemos. acho que
a educac:ão deve ser igual para todos. No Brasil.
até há pouco tempo. as mulheres só eram educadas pa-
ra casar. Meu pai nunca pensou assim."

* * * * * * * *

"Minha sorte foi a educacão que meu pai me deu: pa-
râmetros de valor. Você resolve seus problemas ba-
seada nestes valores. Nesse sentido tem que ser
igual a educac:ão. No sentido de ver a vida com dig-
nidade. com respeito ao outro. honestidade. isto
não tem diferenl;a. A feminilidade e a masculinidade
é que deve ser diferente. A mulher tem charme, tem
a maternidade. Em projeto de vida. naOi a mulher
tem que participar para que a sociedade seja dife-
rente."

* * * * * * * *

"Acho que a educal;ão de meninos e meninas tem que
ser a mesma porque na vida a competiç:ão vai ser a
mesmai ela vai ter que conseguir o espal;O dela de
forma igual."

* * * * * * * *

"Eu não sou muito liberal e fal;o meus filhos leva-
rem a escola muito a sério. E~es já entenderam que
a escola. primeiro. é inevitável na vida delesi se-
gundo. que ela é fundamental para a profissão de-
les; então. até agora pelo menos, não houve necessi-
dade de tratar um diferente do outro. Acho que a mu-
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lher tem que pensar na sua vida. na sua profissão e
o casamento aparece OU não; a profissão ~ inevitá-
vel: tanto casada quanto solteira. ela tem que ser
educada para ter uma profissão, de grau universitá-
rio e eu digo para os dois que se eu for viva não
há a menor possibilidade de eu liberar qualquer um
dos dois da obrigação de fazer faculdade. Eu vou
ewigir dos dois; é uma ewigincia, não é se qui-
ser ... Tem que estudar e eu não vejo a menor chance
de eu ser mais liberal com a menina do que com o me-
nino."

* * * * * * * *

"Acho que a educação deveria ser igual no sentido
das condições e obviamente diferenciada a nível dos
papéis, porque eu acho que o homem é diferente da
mulher. Levantada a bandeiia da igualdade, acho que
tem modos de a~ão diferentes, ou de situações dife-
renciadas, por ewemplo, a questão sexual. O modo
que você trabalha com a menina a questão sewual e
um e com o menino é outro. O risco de uma gravidez
é muito maior para ela do que para ele, em termos
concretos. As condições iguais, eu me refiro a que
ele precisa saber o que está fazendo. e a responsa-
bilidade dele nesse processo; ela também; os dois,
sem d~vida. Como dizia o Henfil, as mulheres, ou
as mães, são culpadas de tudo; estamos nesta situa-
~ão por causa das mães'; na nossa classe, estamos
superando isto. Os filhos estão exigindo mais a pre-
sença do pai e acho que os filhos estão transforman-
do os pais. A q~estão da submissão da mulher não es-
tá cabendo mais no mundo, o autoritarismo veio abai-
xo junto com o muro de Berlim. Esta questão também
permeia a micro-política familiar. O currículo for-
mal não pode sozinho fazer com que voce se torne
competente e sobressaia na profissão. Precisa você
fazer o seu pr6prio currículo. ir em busca daquil~
que você sente que está necessitando na sua forma-
~ão; a iriatividade é fundamental. Então eu vejo
que estas mulheres que armaram o currículo pr6prio.
foram em busca daquilo que estava lhes faltando,
criaram as condições e ainda souberam transformar
dificuldades em oportunidades, essas foram para
frente. 11

* * * * * * * *

"Acho que a menina também deve ser formada para en-
frentar o mercado de trabalho, para enfrentar difi-
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culdades. talvez at. da forma como eu fui criada.
apesar de ser filha ~nica. Tive um outro enfoque:
se eu tivesse irmãos at. poderia ser diferente por-
que há aquela mentalidade de que um dia você não te-
rá mais seu pai e sua mãe e você terá que se bas-
tar. Desde pequena me falavam assim: estuda! porque.
por melhor que a gente possa deixar você. com uma
situa~ão estável, com uma situa~ão tranquila. a gen-
te nunca sabe o que pode acontecer no futuro e o es-
tudo ningu.m nunca vai 'te tirar; o que você sabe é
um patrimônio seu. só Deus tira... Eu fui sempre
criada assim; desde pequena que eu ou~o isto sem-
pre. "

* *,* * * * * *

"Acho que a gente deve educar os filhos para serem
alguma coisa na vida. lutarem por aquilo que eles
queiram, serem independentes que é uma característi-
ca muito forte em mim e • o que eu procuro incutir
nos meus filhos: devem trabalhar. ganhar o seu sus-
tento. fazer uma faculdade. prepararem-se e torna-
rem-se cultos. Acho que isto vale tanto para o ho-
mem quanto para a mulher; não tem diferen~a nenhu-
ma."

* * * * * * * *

"Acho que a educa~ão está mudando porque os pais es-
tão mudando e tamb.m porque há uma mudan~a cultural
como parte do processo de industrialização. urbani-
2ar;:ão,modernização. mais internacionalizar;:ão."

* * * * * * * *

"Eu acho que a responsabilidade. o carinho. a dedi-
cação. a integridade. os valores têm que ser idênti-
cos. Acho que tem que ser absolutamente igual. Eu
me sinto um pouco suspeita ao dizer isto porque eu
só tenho uma irmã e duas filhas; tenho uma sobrinha
e um sobrinho ... Não. acho que tem que ser igual. O
que eu acho. que aí os ,pap.is são diferentes. Eu
dou para minhas filhas a educação que eu recebi.
que foi a europ.ia; então eu tinha toda a liberdade
igual a qualquer menino; eu passei para uma escola
brasileira no colegial e eu não conseguia levar as
meninas comigo ao teatro. ou ao cinema. com os meni-
nos. Ê verdade que isso foi há um tempo atrás. Acho
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que a mulher tem que ser feminina, tem que ter seu
papel, tem que ser mãe dos filhos, tem que ser dona
do lar, faz parte; acho que tem que ter o cavalhei-
ro, que abre a porta e tem que ter a dama; acho que
é importantíssimo. Mas, as obriga~ões continuam
iguais, as oportunidades também tim que ser iguais.
Com minhas filhas, eu tento que elas participem de
tudo, fa~am de tudo, assumam, tenham responsabilida-
de ao sair com os meninos porque eles tim os mesmos
problemas e tim que encarar cada um da sua forma."

* * * * * * * *

liDeum modo geral, acho que a educa~ão deve ser
igual para os dois. Mas no fundo, a gente sempre
faz alguma diferencia~ão de alguns comportamentos
mais femininos para a menina no sentido de menor
agressividade, algumas coisas que a gente acha que
combinam mais com uma menina. Agora do ponto de vis-
ta da educa~ão formal, ter uma carreira, eu acho
que não faria distin~ão; mesmo porque se eu tivesse
um menino hoje, eu estaria preocupada em prepará-lo
para um mundo onde as mulheres vão estar muito dife-
rentes. Eu acho que o velho menino machão vai ter
sérios problemas na próxima gera~ão, porque ele vai
ser um produto indesejável; ele vai ter que rever o
papel dele, porque as mulheres vão estar exigindo
outras coisas dos homens. Eu prepararia meu filho
homem para uma sociedade onde homem e mulher estão
muito mais integrados, numa convivência diferente;
uma pessoa que tivesse sensibilidade para outros se-
res humanos, porque normalmente os homens nem sem-
pre têm. Mas ainda assim acho que tem uma tendincia
a deixar a menina não tão forte, porque este e o
grande problema da gente ... a gente não é preparada
para ser tão forte mas, quando a gente olha os exem-
plos por aí, a gente vê que as mulheres sao muito
mais fortes. Muitas mulheres estão sustentando a fa-
mília, o marido larga, elas é que ficam com dois fi-
lhos para criar, então a gente pergunta onde está a
mulher fraca? As mães tentam deixar as filhas mais
fracas para que alguém as proteja.. mas, no fim,
elas acabam assumindo elas mesmas."

* * * * * * * *

IIEles devem ser educados iguais.
forma que eu eduquei meus filhos.
gar, um jovem responsável. tanto o
lher, responsável pelos seus atos

Pelo
Em

menos foi a
primeiro lu-

homem como a mu-
e pelo que ele
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faz aos outros. Eu n~o vejo diferen,a nenhuma na
forma de educar os jovens. Acho que ele deveria re-
ceber uma orienta,~o muito grande de casai mas
eu acho que o exemplo é a coisa mais important~.
N~o adianta nada um filho ser educado com teorias
que na prática n~o têm respaldo. Se os pais não se
d~o bem. há conflitos. os filhos não têm como exem-
plo aquilo que lhes está sendo ensinado. Estão sen-
do educados de uma forma e (}exemplo e outro."

"* "* * * * * "* *

No próximo capítulo estaremos nos dedicando à análise da
trabalho como fator de realiza~ão pessoal e. principalmente.
de ascensão social. Como veremos. para as mulheres. o traba-
lho é ainda muito mais do que isto: ele é o fator que pode
libertá-las dos preconceitos que durante seculos a submete-
ram e a diminuíram. Foi a educa,ão que lhes retirou do anal-
fabetismo e lhes abriu as portas da reali2a~ão pessoal pelo
trabalho. Suas conquistas só puderam se realizar numa socie-
dade que prioriza a educa~ão como fator de produ,ão e também
foi pela inteligência das primeiras mulheres cultas do secu-
lo XIX, que a revolu~ão feminina lan,ou suas raizes e fruti-
ficou no meio intelectual.
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V. A MULHER E O TRABALHO

.i.
Retrospecto

o trabalho pode ser conceituado como a atividade exercida
pelo homem na transformação da Natureza em bens que satis-
façam suas ilimitadas necessidades. Ao longo da história.
as vis5es que o homem construiu sobre o trabalho evoluíram

t desde os primórdios, ondé o trabalho era considerado uma in-
_( dignidade, até a atualidade, onde o trabalho é. encarado co-

mo um bem supremo. capaz de libertar o homem da pobreza e
fazª-lo ascender na escala social. De um eKtremo ao outro~
o conceito de trabalho foi se modificando. refletindo as
profundas alteraç5es ocorridas nos processos produtivos. cu-
ja característica principal tem sido. e sempre foi, a redu-
ção drástica do esforço físico e sua substituição pelo es-
forço intelectual, como núcleo da tarefa transformadorada
Natureza.

Para os primeitos filósofos da Antiguidade. o trabalho. por
ser fundamentalmente uma atividade manual, foi desprezado e
relegado à condição de inferioridade. Para esses pensado-
res, os trabalhos manuais absorviam o precioso tempo que.
de outra forma. poderia ser dedicado à nobreza da reflexão.
do pensamento. da filosofia e da política. A técnica expe-
rimental. por exemplo. era também relegada a uma posição in-
ferior porque supunha o emprego das mãos: às invenções não
era dada uma aplicação .prática e produtiv~. restando-lhes
tão somente funç5es lúdicas ou guerreiras. Aristóteles. por
exemplo. indagava o que fazer com os escravos caso eles se
tornassem inúteis pelo emprego de maquinismos que substi-
tuíssem o esforço físico na realização de tarefas.

o "otium", em contrapartida. era elevado ao mais alto sta-
tus na sociedade e era considerado como condição essencial
do homem livre. que o coloca num nível verdadeiramente su-
perior. em oposição ao "nec-otium" que seria indigno do ho-
mem livre. Certamente. o desprezo pelo trabalho e o precon-
ceito social em relação aos que trabalham. especialmente em
relação à mulher que trabalha, foram atitudes que chegaram
at. aos nossos dia~ comO um vestígiO da visão antiga a res-
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peito dessa atividade humana central. Durante seculos, o
trabalho permaneceu relegadO à condição de castigo divino,
sacrifício inevitável e indignidade social. Profundas trans-
forma~5es econBmicas e sociais seriam necessárias até que se
atingisse uma visão moderna do trabalho, que o caracteriza
como fator de produ~ão, medida de valor, causa da riqueza
das na~ões e veículo de mobilidade social. Em sua extensa
trajetória, o conceito de trabalho ainda passará por uma fa-
se importante do ponto de vista social, quando ele e identi-
ficado como forma de explora~ão e opressão dos mais fortes
sobre os mais fracos. De qualquer forma, entretanto, a
transforma~ão essencial está na crescente elimina~ão do es-
for~o físico, em favor do crescimento do esfor~o intelec-
tual, na configura~ão das tarefas que constituem o processo
produtivo.

Nos primórdios, nas sociedades primitivas, o lar era, na
verdade, a principal unidade econômica de produ~ão. Ali se
tecia a lã, se confeccionava o vestuário, se coziam as ce-
râmicas, se preparava o alimento, se mantinham os animais
domesticados e, ao seu redor, se cultivavam as planta~ões.
O treinamento do homem, desde sua infância, era ali realiza-
do e as únicas atividades "fora do lar", como a ca~a e a
pesca, eram reservadas aos homens porque, de certa forma,
elas exigiam mais for~a física e mais coragem para enfrentar
os perigos. Neste contexto, a mulher assumia uma posição
verdadeiramente nuclear na unidade de produção que tambem
era o seu lar. Aqui come~a uma rígida divisão de tarefas en-
tre os sexos, onde o trabalho fora do lar tende a ficar ve-
dado à partiCipação feminina.

"O primeiro grave descrédito caiu sobre a mulher na Anti-
guidade. Ela era, então, uma produtora. Todo o vestuário e
quase toda a alimentação, produção e confecção eram fruto
do seu labor ... A mulher é definida pelas, suas funções e
suas funções são definidas como 'naturais' ... O trabalho ma-
nual era considerado, na época, uma atividade estranha á pu-
ra essincia do homem e uma necessidade inferior ao homem.
Aristóteles desprezava o trabalho manual, que ocupava os mo-
mentos necessários para a vida teórica e política. Despre-
zava, também, aqueles e aquelas que faziam estes trabalhos,
'porque são semelh~ntes a essas ~oisas inanimadas que agem
sem saber o que fazem, como o fogo queima sem saber que
queima. As coisas inanimadas reali~am suas funções, em vir-
tude de sua própria natureza' .. As mulheres são, natural-
mente, corrompidas porque e~istem para criar matéria. E por-
que, dedicadas á matéria e com ela identificadas, serão
afastadas de tudo 6 que é considerado nobre, principalmente
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a arte, a política
[1970iPP.26-28J

e filosof ia. " SULLEROT, E.

'.~

Ainda na Antiguidade, a atribui~io das tarefas dom~sticas
com exclusividade às mulheres come~a a se solidificar como
um aspecto decorrente da natureza do sexo feminino e como
base para a rígida divisio do trabalho entre homens e mu-
lheres. "Xenofonte justificou plenamente esta situação, in-
vocando a vontade divina, assim como o argumento da Nature-
za. 'Os deuses criaram a mulher para as funç5es domésticas,
o homem para todas as outras. Os deuses a puseram nos ser-
vi~os caseiros, porque ela suporta menos bem o frio, o ca-
lor e a guerra. As mulhefes que ficam em casa sao honestas
e as que vagueiam pelas ruas sio desonestas; para os homens
seria vergonhoso ficar em casa e nio se ocupar das coisas
de fora de casa c economi ques, VI I)." SULLEROT, E.
C1970iPP.28-29J O resultado dessa visão antiga do trabalho
se resume numa di-ferencia~ão de pap~is entre o homem e a mu-
lher, além de relegar a um nível inferior aqueles ou aque-
las que trabalhavam. anulando qualquer esfor~o de ascensao
social. "Em toda a sociedade em que haja estratificação so-
cial, aparece uma classe ociosa, geralmente considerada a
elite, que se encarrega da concepção e manutenção do modelo
da sociedade. Na Grécia, Platão definiu uma ordem social que
pretendia ser imutavel e eterna: os sábios, em primeiro lu-
gar, ou seja, a raça de ouro; os guerreiros, em segundo lu-
gar, ou seja a raça de prata; e os artesão, em último lugar
(antes dos escravos que não eram considerados), como a raça
do ferro e do bronze. Cada uma destas partes da sociedade
está perfeitamente delimitada, ou seja, não há mobilidade
social. Platão esperava que OS filhos seguissem as mesmas
profissões dos pais e que não houvesse questioname0tos quan-
to a isso. A condição de escravo é definitiva; não pode ser
modificada pelo esforço competitivo do individuo." PAULA
LEITE, C. L. (1989iPP.458-459J

"O ato de prod~zir aparece, aos olhos de Platão, como infe-
rior ao ato de gozar. Ora, a mulher é produtora. Produz fi-
lhos, vestuário e comida. Por que? Porque é sua natureza,
sua função natural. Foi criada para fazer filhos, leite para
05 filhos e, daí, todo o restante. O restante, nessa época,
não era pouco. Que vestiriam os filcisofos que falam de abun-
dância no agora, e gozam, deleitados, se as mulheres nao
fiassem, ndo tecessem, não tingissem? ... Na Idade Média,
o trabalho não era um valor moral, e ainda menos social.
Não era através do trabalho que se adquiririam as honras e,
muito menos ainda, a nobreza, enquanto que a sociedade feu-
dal estava, nitidamente, dividida em ordens. Todo o edifi-
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cio feudal repousava sobre o desprezo pelo trabalho man~al,
o desprezo pelo comércio, o desprezo de quem agia por di-
nheiro ... A gestão dos negócios do mundo e o poder perten-
ciam, conjuntamente, à nobreza e ao clero, e eram exercidos
pela ascendincia espiritual e pela vio1incia. Ao invés de
ser uma fórmula de acesso ao mundo, o trabalho era uma ma1-
dicão divina, e quem quer que trabalhasse, longe de se li-
bertar, denunciava, com isso, sua sujelcao a essa maldição.
As mulheres trabalharam muito durante a Idade Media. Se nao
gozaram de igualdade total com os homens, tiveram, contudo,
situac5es mais vantajosas, relativamente aos períOdOS prece-
dentes ou seguintes. Realizaram as mais diversas tarefas e
trabalharam, seguramente, em muitas dessas obras que hoje
admiramos: tapeçarias, joalheria, rendas." SULLEROT, E.
[1970;p.27- 49)

É curioso observar que as mulheres exerceram profissões re-
levantes entre os seculos X e XIV. inclusive no âmbito da
medicina. um campo que ate ha pouco lhe era totalmente ve-
dado. No seculo XIV. em Frankfurt. quinze mulheres estuda-
ram medicina e chegaram a exercer a profissão. Mesmo en-
frentando o conjunto de regras impostas pelas corporacões.
algumas mul~eres chegaram à condi cão de mestras mas. esse
acesso s6 era fa~ultado às vi~vas dos mestres que, em al-
guns casos. por algum tempo limitado. atingiam a chefia da
oficina. "Pouco a pouco, a situacão das mulheres ia-se de-
gradando. Elas procuravam, cada vez mais, o trabalho, por-
que eram mais numerosas, sobretudo durante os períodos de
guerra, e aceitavam este trabalho a troco de remunerações
cada vez mais insignificantes, o que lhes atraía a descon-
fianca e, por vezes, o ódio dos trabalhadores." SULLEROT,
E. [1970 ;p .57)

o Renascimento terá amplas consequências sobre a vida do ho-
mem na terra, sua arte e sua ciência. Porem, a transforma-
ção mais profunda ocorrida nos seculos do Renascimento foi a
elevacão do conceito do trabalho. Sobre o ponto de vista re-
ligioso. o trabalho havia sido desdenhado durante seculos.
Durante toda a Idade Media. a Igreja católica assume um pa-
pel prepon~erante que influencia e legitima a estrutura so-
cial da epoca, cuja característica essencial era a estabili-
dade. não se podendo conceber o trabalho como veículo da as-
censão social ..Para 8ernhard Groethuysen "é a tsr-ov i tiêrvc i e
divina que cria ricos e pobres, não entrando em sua intenção
que os pobres se facam ricos." GROETHUYSEN, 8. (1943). Nesse
sentido. a pobreza era consequência direta dos inquestioná-
veis designas do Criador e a riqueza era considerada. em si.
pecaminosa. mas, em certos casos. inevitável. pela ~eranr;a;
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isso fazia com que se pudesse cobrar dos ricos a virtude da
caridade. Nas religi5es protestantes que emergiam, ao con-
trário da tradi~~o católica, o trabalho é encarado como for-
ma privilegiada de ora~~o e o sucesso econômico como recom-
pensa divina a esta ora~~o.

Na Idade Média, era considerada uma atitude heretica a dO-
mjna~~o da Natureza através de um saber técnico. O trabalho
se organizava socialmente de maneira estável e não podia
ser objeto de um aperfei~oamento técnico. Se algum traba-
lhador descobrisse um meio de produzir um produto melhor ou
em menos tempo e, obtivesse vantagens com isso, esta atitu-
de seria considerada com6 sinal de deslealdade ao grupo. A
desintegra~io do Feudalismo pela abertura de novos mercadbs,
o aumento da produ~~o, o salto qualitativo e quantitativo da
produ~~o, a emergincia da classe burguesa, a valoriza,io do
trabalho através da ética protestante e o surgimento do ca-
pitalismo fazem com que as idéias religiosas da Igreja cató-
lica comecem a perder for~a e se abram novos caminhos para a
humanidade. O Renascimento liquida com os preconceitos con-
tra as profissões mecânicas e Leonardo da Vinci chega a
afirmar que a ciência mecânica é, de todas, a mais nobre e
mais ~til. O relacionamento causal entre a ética protestante
e o nascimento do capitalismo é magistralmente analisado por
Max Weber em seu clássico livro liAe:tica Protestante e o Es-
pírito Capitalista".

Na Inglaterra surgem filósofos e economistas que propõem
uma visão inédita para o trabalho. Para William Pettv, por
exemplo, a riqueza tinha por mãe a terra e por pai, o traba-
lho. John Locke, David Hume e Adam Smith fazem parte de uma
sucess~o de progressos no pensamento econômico que elevaria
o trabalho ao nivel máximo de prestigio social, ou seja, co-
mo fator de explica~~o da riqueza das na~ões. "Não se vêem,
porventura, povos pobres em terras vastissimas, pOtencial-
mente férteis, em climas dos mais benéficos? E, inversamen-
te, não se encontra, por vezes, uma população numerosa vi-
vendo na abundância em território exíguo até algumas vezes
em terras penosamente conquistadas ao oceano ou em territó-
rios que não são favorecidos por dons naturais? Ora, se é
essa a realidade, é por e){istir uma causa sem a qual os re-
cursos naturais, por preciosos que sejam, nada são, por as-
sim dizer; uma cau~a que, ao atuar, pode suprir a ausência
ou insuficiência de recursos naturais. Em outros termos, uma
causa geral e comum da riqueza, causa que, atuando de ma-
neira desigual e variada entre 05 diferentes povos, explica
as desigualdades de riqueza de cada um deles. Essa causa do-
minante é o trabalho." SMITH, A. (apud HUGON. P.
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(1976jP.l10J Esse período tão rico em transformações so-
ciais, no entanto, não conseguiu elevar a condição feminina
e abrir à mulher maiores chances de realização pessoal atra-
vés das profissões. Ao contrário. ao lado do endeusamento
das figuras da mãe e da dona-de-casa. a mulher passou a ser
ainda mais excluída do mercado de trabalho "fora de casa".

~~~Algumas profissões como o fabrico de velas e cervejas e os
~ trabalhos com a seda, funções desempenhadas por mulheres na

Idade Média, aos poucos foram sendo transferidas para os ho-
mens em trabalhos realizados "fora do lar". A Revolução In-
dustrial é uma etapa do progresso material que envolveu es-
sencialmente o trabalho humano como aplicação da força físi-
ca e, portanto. discriminou a participação feminina: onde a
mulher podia ser aceita como trabalhadora era justamente em
atividades menos remuneradas. Mesmo quando esboça-se uma
reação às condições anti-humanas que prevaleciam nas fábri-
cas, através do socialismo utópico, às mulheres ainda nio se
reconheciam igualdades de direitos e de oportunidades. "Para
Proudhon, a mulher ~ um ser inferior conginito e de quem nao
podemos esperar a menor evolução. .. Exprime 'cientificamen-
te' o cálculo da inferioridade da mulher. por uma fração,
que dá o valor da mulher em relação ao valor do homem: 8/27!
O único destino da mulher deve ser o serviço do esposo, as
ocupações dom~sticas. a procriação. Sobretudo, nada de di-
versões, sobretudo nada de educação, e ainda menos instrução
e, como trabalho. nada que se possa parecer com uma profis-
são. Uma profissão significaria salário, impressao de inde-
pendincia. desgraça! A mulher, para Proudhon não devia poder
bastar as suas próprias necessidades. Só a concebe como do-
m~stica ou cortesãi as boas serão dom~sticas, as más serão
cortesãs, bem entendido. Chega ao ponto de desejar uma sele-
ção genética, que permita eliminar as más esposas e formar
uma raça de boas esposas, disciplinadas, como se forma uma
raça de boas vacas leiteiras. Pretende uma legislação que dê
ao marido amplos direitos de vida ou de morte sobre a mu-
lher, mesmo em casos de simples 'desobediência'ou mau-cará-
ter' ... Para ele, a mulher que trabalhava era uma ladra que
rouba Vã o traba 1ho de um homem ..." SULLEROT, 'E. [1970 j p .79 J

Entre os socialistas utópicos, as feministas encontraram
apoio em Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier, cujas
visões e previsões contrabalançam um pouco a lnterpretação
mesquinha de Proudhon. Devemos salientar também que a posi-
ção da mulher no mercado de trabalho foi analisada e defen-
dida por vários fi16sofos do séCUlo XIX, citando entre eles
Karl Marx, Stuart Mill e AU9ust Bebel.

Três eventos marcantes do século XX irão determinar uma par-
------ -'-' .. -------._.
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ticipa~ão maior da mulher no mercado de trabalho. Em primei-
ro lugar, devemos constatar que a Revolu~ão Russa de 1917
tinha como principia uma igualdade de acesso ao trabalho pa-
ra homens e mu lheres','ralém de assegurar por lei, salários
iguais para fun~ões iguais. Em segundo lugar, temos que des-
tacar os anos da Grande Recessão, como um período de acomo-
da~ão entre as parcelas que constituíam a oferta de emprego
nos paises industrializados: a mulher, em várias profis-
sões, conseguia alguns empregos principalmente gra~as a uma
remunera~ão menor e ~la era compelida ao mercado de traba-
lho para poder produzir um rendimento que substituísse, no
or~amento do lar, os salários perdidos pelo marido desempre-
gado. A recessão atingiu mais violentamente as fábricas do
que os escritórios e o aparecimento do telefone e da máquina
de escrever abriram espa~os para a mulher no mercado de tra-
balho, justamente naqueles postos em que os homens se desin-
teressavam. Mas, o evento mais relevante foi a Segunda
G~erra Mundial, que e~igiu uma mobili2a~ão feminina para o
trabalho nas potências beligerantes.

"Vimos, e nunca é demais acentuar, que o inicio da indus-
trializa~ão tinha roubado às mulheres as suas ocupações tra-
dicionais, em proveito dos homens, que entraram para as ma-
nufaturas para fabricar estes mesmos produtos, em grande
quantidade. Numa espécie de 'golpe de bumerangue' (é, pelo
menos, o que pareceu aos operários atIngidos), a indJstria,
ao aperfeiçoar-se, criou empregos femininos, que vieram a
substituir os empregos para homens. ~ evidente que nio acon-
teceu assim por pura filoginla. Mas a guerra, que tinha en-
chido as fábricas de pessoal feminino, também proporcionou
aos Industriais ocaSlao para fazerem interessantes expe-
riências. As mulheres revelaram-se muito inferiores aos ho-
mens em todas as produções que exigiam grandes esforços fi-
sico~, sobretudo as de grandes obuses de ~10 quilos. Mas
tornaram-se superIores nas prOduções que e~igiam, sobretu-
do, rapidez.e preCIsa0. Tinham maIS vivacidade. Segundo a
fcirmula de um industrial dessa época, é conveniente exigir
da mulher nio esforços, mas movimentos. Ora, programando o
trabalho a ef~tuar de forma a dividir os esforços, pode-se
empregar pessoal feminino e acumular duas vantagens: maior
rapidez de execução e remuneração inferior! Exemplos? Na in-
dJstria americana de automóveis, um trCllbalho de pintura,
que empregava 22 homens, passou a ser executado I por quatro
mulheres, depois da adoção da pistola. li SULLEROT, E.
[1970iP.147J

\

Alguns pontos devem ser ressaltados quando
s í cão da.mulher no mercado de trabalho: (1)

tratamos da po
até a Segunda
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Guerra Mundial. as chances de ascensio social pelo trabalho
eram ainda bastante restritas. tanto para homens come para
mulheres; ainda nio havia se cristalizado a posição do admi-
nistrador profissional e nio havia ocorrido a definitiva se-
paração entre a figura do capitalista e do administrador;
(2) mesmo nas posições mais lnferiores da hierarquia empre-
sarial, as mulheres só eram aproveitadas quando as tarefas
não ex í s í am grande esforço +í s í co e, mes'mo assim, sempre com
remunerações menores; (3) a abertura de brechas no organo-
grama das empresas que puderam ser aproveitadas pelas mulhe-
res somente vão aparecer com a sofis"ticaç:ão do processo pro-
dutivo e com a emergênCia da "sociedade intelectual" de que
nos fala Peter Drucker.

Assim, somente na segunda metade do 5~cul0 XX e que encon-
tramos as condiç:ões necessárias para o crescimento das mu-
lheres dentro das carreiras profissionais. E interessante
observar que, na última metade do século XX. é reforçada a
tendência de predominio do setor de serviços sobre os de-
mais segmentos da economia. Assim como aconteceu com a agri-
cultura que se viu suplantada pela industria no século XIX,
estamos assistindo a ultrapassagem do setor de serviç:os so-
bre o setor industrial. Não há como se negar a decadência de
setores industriais como a siderurgia e a mecânica pesada
que constituiram. no século XIX. as lideranç:as do progresso
econômico. Além disso, no setor de serviç:os, a presença da
mulher é incomparavelmente mais benvinda do que nos demais
setores. "Sobretudo no setor terciário. há cada vez menos
carreiras destinadas exclusivamente aos homens, ao mesmo
tempo em que a gama das atividades femininas se alarga pro-
gressivamente." SULLEROT. E. U970;p.259J

Uma presença maior feminlna no mercado de trabalho neste fi-
nal de século parece ser um fen6meno resultante de várias
transformaç:ões que estão em andamento: (i) cada vez mais.
como já tivemos oportunidade de assinalar, é o conhecimento
(e n~o o capital ou o trabalho manual) o ingrediente funda-
mental para o proce550 de produçio e, nesta área. as mulhe-
res estão avançando notavel~ente, marcando sua presença nas <.

í ns t t t.uí cõe s 'de ensino formal e em tc::>dosos campos onde o
treinamento especializado seja o ponto de partida para o de-
senvolvimento profissional; (2) também como já foi dito, é
cada vez mais relevante a participac;io do setor de serviços
na composição do Produto Interno Bruto e é precisamente nes-
ta área de atuac;ã~ que antigos preconceitos antifeministas
não conseguem frutificar porque, acima de tudo, nesse setor
o que vale não é a forc;a física, mas sim a força intelec.-
tual; (3) talvez. como nunca, os sistemas econ8micos de
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produ~ão e consumo geraram, simultaneamente, tanta abundân-
cia e tantas necessidades a serem atendidas,' resultando numa
pressão irresistível para a participa~ão de todos os agentes
econômicos na aventura empresarial e no esfor~o de produ~ão
e gera~ão de rendas, sejam eles homens ou mulheres~ (4) os
movimentos sociais normalmente rotulados de "sexuais", que
foram frequentes nas décadas de 60 e 70, acabaram por derru-
bar antigos símbolos de diferenciação sexual, chegando a es-
tabelecer um plano comum entre o homem e a mulher e isto fez
com que mentalidades fossem alteradas, tabus fossem derruba-
dos e, pela primeira vez na história, se chegasse a uma con-
cep~ão muito próxima da igualdade entre papéis econômicos
para o homem e a mulher indistintamente.

Todos esses fatores agindo em conjunto e, surpreendentemen-
te, de forma gradual e natural, ·terminaram por definir no-
vos pontos de referincia social. novos cenários nos quais se
inserem o homem e a mulher, juntos eharmoniosámente combi-
nados. compartilhando da missão produtiva e do desafio da
inova~ão, repartindo deveres e direitos em rela~ão ao pro-
cesso de gera~ão de servi~os e bens finais que atendam nos-
sas necessidades. Ao que tudo indica. não se trata mais de
uma disputa por um peda~o de espa~O dentro do processo pro-
dutivo: na verdade ele é tão intenso e tão desafiador que há
espa~os de sobra para quem queira, homem ou mulher, dele
participar, desde que traga uma zntribui~ãO efetiva para
sua constante evolu~ão e ampliação. Neste capítulo estaremos
principalmente tratando deste fenô eno social e procuraremos
identificar as motiva~ões e as restri~ões a uma participa~ão
da mulher no esforço de produ~ão. Não foi, certamente, este
um fenômeno de fácil e espontânea realiza~ão. Ao contrário,
todo o peso de uma tradi~ão machista, acumulada ao longo de
mil&nios, serviu como rea~ão ao ingresso da mulher no merca-
do de trabalho e. especialmente, nos postos mais avan~ados e
de maior poder decisório da estrutura organfzacional. Acon-
tece.entretanto, que a for~a das transforma~ões sociais e
econômicas há pouco assinaladas foi incomparavelmente maior
e mais decisiva do que velhos mitos sem nenhum fundamento
lógico. O que é mais intrigante é que este confronto entre
mitos e realidades. se chegou realmente a ocorrer, foi ex-
tremamente rápido e resolvido com habilidade pelos que dele
participaram: em pouco mais do que um~ década, estas pres-
sões se compensaram. gerandO uma resultante positiva e prag-
mática.
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.i i .
Motivação e Resistência à Presença Feminina no Trabalho

Nesta parte da dissertação, dirigiremos o foco de nossas
atenções para a motivação que tem servido como fator deter-
minante da saida da mulher de seu lar para o ingresso no
mercado de trabalho. Atuando como força irresistível, essa
motivação para o trabalho fora do lar tem se constituído co-
mo uma das mais notáveis características da mulher moderna.
Pode parecer estranho que esta mulher esteja renunciando à
aparente comodidade e ociosidade da posição de "rainha do
lar", para enfrentar os rigores do clima empresarial, onde
ela terá que se confrontar não apenas com a lei da escassez
mas, também, com toda sorte de preconceitos à sua presença
neste âmbito que, apesar de praticamente vencidos, ainda

~ teimam em subsistir. Não se trata de menosprezar ou desqua-

)

l!itcar ~r~balho doméstico equiparando-o à ociosidade: tra-
~? ta-se de recon~ecer apenas que, da classe média para ci~a, a
~, dona-de-casa nao chega a se preocupar com a manutençao da

família, dever que estava reservado ao marido. Além disso, a
.pr6pria legislação civil protegia a mulher contra a necessi-
L dade de ir buscar o sustento de sua prole fora de casa. Por
\que. então, preferirá a mulher os desafios da realização
\profissional à segurança financeira da posição de esposa?

",

A questão número 57 de nosso questionário revelou que 49
das 51 entrevistadas trabalham po-".:-que"gost.ªm do que fazem"
ou "sentem--se real izadas ". O quadro apresentado na pági na
seguintencls- Y::-eveiii'-característicasmuito semelhantes entre
estes dois tipos de respostas. Apesar destas semelhanças,
vale a pena ressaltar que o nível de renda média mensal da-
quelas que apontaram a realização como motivação para o tra-
balho supera ligeiramente o nivel médio de renda das 51 en-
trevistadas e o nível media de renda daquelas que afirmaram
trabalhar por gostar do trabalho. A tabulação das respostas
à questão 57 de nosso questionário, nos permite arriscar uma
generalização a propósito da motivação que leva a mulher ao
mercado de trabalho: trata-se, sobretudo, de uma necessidade
básica do ser humano, qual seja, a de encontrar no trabalho
uma verdadeira fonte de realização pessoal e até mesmo de
prazer.

"Eu trabalho porque decidi-que eu deveria
tentar; o trabalho para mim é uma fonte de
çio intelectual, porque eu gosto de me

me sus-
realiza-

relacionar
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Questão 57 - Sal:.isj~~o em rclaçãq 'O

~ao trabalho Gosta do que faz Sente-se roa lizuda------

Número d<" Mllhl'r". 51 2<) W
Idade (média em anos) 42 5 42, () 42.8

Universitário Incom)leto m 13 7 17,2 5,u
Grau de Universitário Completo m 51 O 51 7 50, ()
Instrução Pós-l!Taduação Incompleto (\) 23 5 17,2 55,11

Pós-l!Taduacão Completo III 7,8 10,4 S,O
Fala duas ou mais líni,'1.Iasest.runneí.ras J11 74 5 72 ,4 7S.()

Entrou para lIerança J~ ~ 111,3 15,11
Fundadora (%) 21 6 20,7 ZS,Oa Empresa
IOutros motivos m 66 6 b9,0 60,0

Tempo no caruo (média em anos) 3,6 3 7 3,6
Tempo na Empresa (média em anos) 6 4 6 5 b 8

Está no nível mais alto m 64 7 02 1 70 ()

Indústria m 23 5 131; 4lJ O
Setor Comércio _m 23 5 34 5 lO O

da Serviço m 41 2 37 9 40,0
Empresa Mercado Financeiro .1U 7 8 () 9 lU O

Governo (%1 4 O ,. () 9 O
Idade da Emoresa (média 'em anos) 27 3 26 9 29 3

Número médio de empregados na Empresa 2834 3013 '753
Faturamento anual (milhões de BTN - média) 333 40b 245
Pai e mãe brasileiros m 54 9 55 2 55 O
Pai com rrau universitário ou mais m 45 I 48 3 40 O
Mãe com ).'rautmiversitário m 11 8 17,2 5,0

Solteira m ~ 27,b 15,0
Estado Casada ou vivendo mar italm. _~ 56,9 Sl,7 00,0
Civil Divorciaua _.01- r1,~z..---_.~ lO ()

MD!.? __________ -----Í..ti. __1&_._ 3 5 15 11
Temno desta unjl.o (média em anos) ...~- 15 U 18,0
Idade do mariuUméd.ia em anos) .-!l.l"!..,.L ____ o4h \) ~4
Marido com pós-gr3du3ção completo m 3~ ; 40,0 33,:\
Renda mensal média (em IlTN) l2~ 11845_ 111400
Acha Que brasileiro não, sabe votar (t) 50 O 40,4 55,0
Acha Que a década de 80 foi perdida m 36 O 35 7 35 O .
Acha Que vivíamos melhor em 60/70 (%) 54,0 53,6 55,0
Acha Que parlamentarismo é viável no Brasil m 58 O b() 7 55,0
Preferiria viver fora do Brasil .cu 30,0 3<J,~ 15,0
Acha que caminhamo? para o socialismo - m -~º- ____ 11..Jl. 20 O
Concorda com licens;amaternidade de 4 meses (%} 32,0 32 1 30 O

Achniração .C.H 62 O 57 I 70 O --
Ressentimento ill 40 O 39,3 40,0
Confusão ui. ..1Q...L 75 O 75 O

Acha que o Competitividade (t) -ª-1.,O 82 I 9~_
homem vê Atração (~1 40 O 32,1 -45,0com Ceticismo m_ 62 O M,3 55,0

Ansiedade (%) 52 O 42,9 60,0
Órgl,!lho (%)~ 2l 4 35 O

Animosidade (%) ~ 42,9 40 O
Nenhum ill lh2_ . 37 <J 35 U

Um m 13 7 13 8 la U
Número de Dois ill 37 3 44 8 25 O
filhos Três (%) 5 9 O 15 O

\", IQuatro m 7,8 3,5 15,0 ./
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com as pessoas e de aprender coisas novas.
lho é vida."

o traba-

* * * * * * * *

"Nunca tive idéia de não trabalhar. Acho que faz
parte do desenvolvimento da pessoa, do crescimento
da pessoa, faz parte do dia-a-dia. Eu acho que par-
ticipar, trocar idéias, conhecer gente é a forma da
gente crescer e nás temos que aprender a vida intei-
ra. O trabalho faz parte da vida."

* ** * * * * '*

"O trabalho é uma decorrência natural do meu cresci-
mento. É uma consequência de meus estudos na facul-
dade, de fazer psicologia organizacional, de traba-
lhar com grupos e, de repente, estar numa organiza-
ção trabalhando Ê! uma decorrência da minha vida. Eu
não sintb uma divisão entre meu trabalho e o que eu
faço e sou fora do meu trabalho. Eu me sinto perfei-
tamente integrada na minha vida."

* * * * * * * *

"Trabalho porque acho que o trabalho é uma das coi-
sas para qual o ser humano existe, Eu entendo que o
ser humano, não importa se é homem ou mulher, nas-
ceu para o trabalho e para o amor. E o trabalho tem
que ser aquele trabalho, o trabalho de sua vida;
ele tem que ter significado no sentido de criação,
de divinização mesmo: tlPO homemimit"ando Deus como
criador! num processo criativo. O trabalho é uma
fonte de aprendizado e a gente vive para aprender.
Você não aprende s6 quando está na escola; você
aprende no trabalho, nas relações com as pessoas,
na familia principalmente. Acho que a vida é um
aprendizado constante: começa a partir do seu circu-
lo familiar. Eu não encaro o trabalho como um far-
do, como algo que nos foi ensinado e obrigado. Acho
que tem um sentido de prazer, de alegria. O traba-
lho deveria ser algo para eu me desenvolver e apren-
der. Pessoas integralmente desenvolvidas vão poder
construir não só o seu eu individual, mas também o
coletivo. "

**·lt*****
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Esses depoimentos colhidos em nossa pesquisa (p~rgunta aber-
ta: "Por que voce trabaHla?") dão bem a i de ia das razões que
levam a mulher ao trabalho. A anâl(sE'_C:U.tdadosa dos depoi---- . _._._.

\

mentqs co í ru dca nos indica_ ser_g tr~.t_!.aJbD .um e~l:em.enKo~~tal
e, .como tal, indispensável para o equilibrio emocional, a
maturiêiade-e, +í rta Ime nt.e, a realização pessoal. Se é verda-
de que a maternidade é uma das principais missões assumidas

Ipel~ mulher. também é verdade que o trabalho profissional é
'uma das mais importantes fontes de realiza~io para o ser hu-
mano. homem ou mulher.1!'Ilos depolmentos há pouco transcri)-
tos, verifica-se a assotia~ão clara entre trabalho e vida. A
palavra "vida" é usada num contexto que exprime inequivoca-

~ mente a importância fundamental do trabalho para a plena
I realiza~ão intelectual. social e econômica da mulher nos
dias de hoje] Longe de se constituir um fardo e uma obriga-
~ão, os depoimentos revelam que o trabalho é uma preciosa
oportunidade de aprendizado. de conhecimento prático que
complementa ou. às vezes. substitui o conheclmento teórico.
Visto desta forma. o trabalho não pode ser classificado como
algo que conduz ao tédio e à frustra~ão: ao contrário. o
trabalho é visualizado como algo que consegue ser ao mesmo

\tempo alegre e sagrado.

~ preciso salientar também que o processo de comunica~io
com o mundo exterior é suficientemente aprofundado através
do trabalho. Uma mulher que se dedique exclusivamente aos
afazeres domésticos tende, em parte, a ter uma Vlsao super-
ficial da realidade que a cerca, uma vez que as informacões
sobre a realidade exterior lhe chegam através da imprensa e
do marido~que durante séculos representou Q agente exclusi-
vo a proporcionar uma integra,ão entre o lar e Q mundo exte-
rior. Os limites físicos e soclológicos de seu lar tendem a
reduzir seu campo de leitura da realidade: ela nio participa
da realidàde~ simplesmente a observa e a analisa de segunda
mão. Vejamos--'osdepoimentos a seguir transcri'tos que corro-
boram este ponto de vista:

"Trabalho por uma satisfac;ão própria e por realiza-
ção. Eu acho que a mulher, ficando um tempo fora de
casa, de seus afazeres de rotina, fica com a mente
muito mais aberta, fica a par de tudo o que aconte-
ce na economia, na politica s, dessa forma, ela po-
de se sentir à altura para competir com os homens
em qualquer discussão aberta, no clube, numa reu-
nião com amigos ... Enfim. acho que faz muito bem à
mulher trabalhar fora e eu me sinto muito bem. Não
me imagino em casa a curto prazo .li

*.lt-******
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"Trabalho porque gosto. porque me realizo. porque
acho importante para crescer. acho importante estar
atualizada. conviver com a Juventude e. enfim. es-
tar a par do que se passa no mundo e eu acho que so
por intermédio do trabalho eu conseguiria fazer is-
to na minha idade."

* * * * * * * *

üs rasultados de nossa pes8uisa suearam claramente uma in-
fluência do lar paterno de nossas entrevistadas e do lar que
elas mesmas vieram a construir sobre a emergência. as vezes
ainda precoce. c.,.rJ.,eJ)~~,~ptiye,~~oJ\,i,r,n:st~~:)para o trabalho
fora do lar. Na verdade. ~las. [Ia ma ror pªrte dos _c:~~os,
cont~ram com o apoio e a adesão de pais e maridos quando,
espontaneamente. se defrontaram com a decisão mais grave de
suas vidas. ou seja. a decisão sobre os caminhos a serem
percor~f~os em dire~ão à realiza~ão pessoal. Mais do que
adesão. ~muitas contaram com a cumplicidade de seus pais e
maridos na escolha dos desafios profissionais por elas as-
sumidos. Alguns depoimentos por nós colhidos podem ilustrar
convenientemente estas afirma~ões;

"Eu comecei a trabalhar com 17 anos. ajudando meu
pai que trabalhava como representante de 20 firmas.
para as quais ele viajava pelo norte e eu fazia a
parte de secretaria em São Paulo. Eu mantinha o con-
tato entre meu pai e suas representadas. Deste rela-
cionamento eu me especializei na fun~ão de secretá-
ria e acabei trabalhando como secretária por um cer-
to tempo. até chegar ao casamento com 20 anos de
idade. Logo em seguida. minha filha' nasceu um ano
depois e eu comecei a ajudar meu marido na compa-
nhia X. Ele já tinha uma representa~ão. tanto assim
que a companhia X se chama até hoje "Representa-
~ões Ltda. li. Ele precisava de minha ajuda e eu sem-
pre gostei de trabalhari detesto ficar em casa. de-
testo ser somente dona-de-casa. Acho que a mulher
não se realiza o suficiente ... O trabalho de dona-
-de-casa é fatigante. não é compreendido. é mal re-
munerado e mal visto. Neste trabalho. comecei a
aprender tudo porque não 'entendia nada do nosso ra-
mOi foi meu marido quem me enSlnou todo o esquema
de nosso trabalho. Depois que ele morreu. eu contl-
nuei trabalhando tanto quanto eu sempre trabalhei.
Gosto do que fa~o e come~o a contar com a ajuda de
minha nora que estou preparando para me substituir.
um dia. Eu me sinto muito bem. bastante atualizada
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e a unica forma de me manter assim é estar
mente aqui. /I

diaria-

* * * * * * * *

"Trabalho porque eu gosto, porque eu preciso traba-
lhar para uma realiza~ão pessoal minha e. por fim.
porque a empresa e da família. Meu pai se afastou e
designou-me como presidente para terminar o mandato
dele. Fui reeleita em abril para mais dois anos."

* * * * * * * *

"Eu sempre trabalhei. não sei outro jeito de viver.
Eu estudei para trabalhar. Eu queria ser médica co-
mo meu pai. mas. ele me convenceu de que esta era
uma profissão inadequada para a mulher e. naquela
época. ele tinha razão porque eu queria ser cirur-
giã. Então eu optei pela advocacia. mas. para traba-
lhar. Eu não tinha no~ão do que fosse advocacia. eu
entrei mais para poder trabalhar. Na engenharia. eu
não teria chance nenhuma porque eu era mu~to fraca
nas Ciências Exatas. A minha escolha teve que ser
por exclusão. /I

* * * * * * * *
'9~O~ .. \ ,\~o

Evidentemente. a motivação puramente econômica não está au-
sente no conjunto de fatores que levaram nossas entrevista-
das a percorrer a trajetória das carreiras profissionais.
Nota-se. claramente. que a necessidade de dinheiro contri-
buiu de forma imperativa para esta decisão. Mas •. isto ocor-

~

re em alguns casos. não chegando a se constituir numa parce-
la preponderante da amostra.~~alvez mais apropriada seria
se afirmar que a motiva~ão puramente econômica pode estar
presente sem. entretanto. se constituir fator principal; na

1\grande maioria dos casos. é a necessidade de realiza~ã.o pes-
isoal que vem em primeiro lugar] Analisemos os depoimentos a
seguir transcritos para observar com maior acuidade este ân-
gulo da questã.o:

"Primeiro porque preciso como pessoa. como ser huma-
no. mentalmente. eu precisai e. sem duvida nenhuma.
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para meu sustento. para o sustento dos meus dois fi-
lhos. Eu comecei a trabalhar por desejo de realiza-
~ao porque meu pai ainda me sustentava. N~o sou de
família abastada. mas meu. pai me sustentava e eu po-
dia ter continuado assim por mais tempo. Eu saí por-
que tinha necessidade de morar sozinha. ir para a
cidade grande, viajar. essa coisa toda."

*****-11.**

"Trabalha porque preciso me manter, porgue nao te-
nho. renda. marido ou heran~a e também porgue eu gos-
to do meu trabalho. Gostaria de ser "prendas domés-
ticas" para poder ficar em casa e. por exemplo. es-
tudar piano. ler. ouvir música. Gostaria de ter ren-
da para poder fazer o que me desse na cabe~ai não
que eu nio goste do meu trabalho, mas ~.uma auto-im-
posi~ão."

* * * * * * * *

"Trabalho porque 90stOi houve época em gue eu· preci-
sava. mas hoje só fa~o o que eu gosto e quero. Não
há mais uma necessidade básica financeira."

* * * * * * * *

"Inicialmente. trabalhava para dar continuidade a
empresa que estava em fase falimentar e eu achei
que precisava contribuir para que ela não falisse.
Hoje eu trabalho para o meu próprio desenvolvimento
e para o crescimento da empresa."

* * * '* * * * *

"Trabalho porque eu gosto muit.o de trabalhar e tam-
bém porque eu preciso. eu busco uma remunera~ão, é
uma necessidade."

*******.\t

"Trabalho. primeiro.
porque eu gosto. Acho

porque eu
que está.

preciSai segundo.
respondida; não é

uma op~ão. porque eu preciso. mas, eu gosto. /I
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"Trabalho porque eu preciso. porque gosto; porque me
faz uma pessoa mais completa e porque isto me ali-
menta."

* * *' * * * **

"Fundamentalmente, é uma questão de sobrevivência.
Preciso de dinheiro para viver. é mais do que cla-
ro. Mas eu comecei a trabalhar também porque .eu pre-
cisava muito de dinheiro e. independentemente de ho-
je gostar muito ~o que eu faço e achar que hoje eu
seria uma mulher absolutamente infeliz se não traba-
lhasse. o trabalho é fundamental na minha vida e
quero ir trabalhando até onde der. porque eu acho o
trabalho o máximo."

* * *' * * * *' *

"Ê evidente que se eu tivesse outros recureoe , eu
talvez até nio trabalhasse. De qualquer forma. o
trabalho é importante e gratificante e você tem que
ter um objetivo na vida. você tem que ter expectati-
.va de alguma coisa. se não fica dificil viver. Eu
trabalho porque gosto. como eu já dissej se eu ti-
vesse muito dinheiro. talvez eu trabalhasse menos.
mas ainda assim eu não deixaria de trabalhar. Houve
um tempo que até eu pOderia ter mudado de ramo;
mas. hoje. eu acho que acabaria fazendo a mesma coi-
sa; outrora eu queria ser médica ..."

*' * * * * * *' *

"Trabalho porque eu gosto. me sinto bem. não gosta-
ria de ficar sem fazer nada. Já tive condições de
não trabalhar mas nunca quis. "

*****.11-**

"Fui criada com a mentalidade de que eu deveria ser
independente financeiram~nte. trabalhar para ter o
meu próprio sustento. Comecei a fazer estágio em
1981. antes de me formar. no terceiro ano da facul-
dade e ai já vi como continua~ão: trabalhar direto
porque eu acho que a partir do momento que eu fiz o
curso superior. eu não ia parar. Senão. para que te-
ria eu feito a faculdade?"
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"Duas razões fundamentais: uma é que eu acho impor-
tantíssimo ser uma pessoa independente financeira-
mente e outra e porque eu gosto. Desde nova. eu sem-
pre tive vontade de escolher um tipo de profissão,
come~ar a trabalhar e ser uma pessoa independente.
É uma coisa muito importante para mim."

* * * * * * * *

"Trabalho porque eu gosto da realiza~ão que o traba-
lho propiciai o fato de saber pode resolver proble-
mas e usar essa capacidade produtivamente para mim
é fundamental. Eu comecei a trabalhar porque que-
ria, foi um prosseguimento do meu estudai na verda-
de, mesmo na universidade, eu já comecei a esta-
giar. Foi uma coisa que eu quis e. além disso, con-
ciliava trabalho e estudo. Nunca parei para pensar
que só depois que acabasse de estudar, eu iria tra-
balhar. 11.

* * * * * * * *

Gostaríamos, a esta altura, de ressaltar um trecho dos de-
poimentos transcritos: "o ser humano. não importa homem ou
mulher, nasceu para o trabalho e para0 amor". Sinceramen-
te, Jamais lemos ou ouvimos uma frase tão profunda e tão
cheia de conte~do como esta, que se prop5e a responder uma
das indaga~ões mais eternas que povoam o espírito humano
desde os primórdios. É incrível como as grandes quest6es do
pensamento humano, às vezes, podem ser respondidas de forma
tão desconcertantemente singela. Talvez aqui tenhamos uma
orienta~ão básica para os nossos questionamentos e para nos-
sa reflexão: a resposta, há tanto procurada," está em dois
elementos vitais, quais sejam, o trabalho e o amor. A sim-
plicidade com que o destino do homem é resolvido neste de-
poimento lhe dá a legitima~ão da verdade: afinal, quais se-
riam outros propósitos de nossa passagem pela terra a não
ser o trabalho e o amor construtivos? Esse aspecto sentimen-
tal - o amor - ~ violentamente associado a outro aspecto me-
ramente material - o trabalho. Talvez aqui esteja o equacio-
namanto básico da realização humana porque ninguém será fe-
liz se não tiver, ao mesmo tempo. um trabalho realizado a
ostentar e alguém para oferecer à fruto de seus esfor~os.
assim como era na Antiguidade perdida na noite dos tempos,
quando nasce o sentimento da propriedade privada. A busca da
felicidade é a busca do trabalho que'nos liberte e do amor
que nos escravize. Não se pode analisar a questão do traba-
lho sem lembrar que o espírito humano, masculino ou femini-
no, é um ato de amàr. Acima de tudo, cada um de nós. pelo
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próprio ato da procria~ão, é uma aposta no futuro. um ato de
fé. uma promessa. Ê esta semente de amor e fé. que uma vez
plantada pelo próprio ato de procriação. nas profundezas de
nosso espírito. que nos tange para uma atitude naturalmente
otimista. e que nos faz naturalmente cooperativos. Os depoi-
mentos. que a seguir transcrevemos. transmitem esta mensagem
de coopera~ão e nos fazem ver o trabalho como um ato de
amor.

"TrabalhQ PQrgus t:'uachQ fundamental cQntribuir
ra melhorar este mundo. Fundamentalmente pelos
tros e eu me sinto super-realizada porque eu
exatamente aquilo no que acredito e gosto. 11

pa-
01.1-

fal;O

* * * * * * * *

"Trabalho porque gosto do meu trabalho. Gosto de me
sentir realizada com o que eu fal;o. Gosto de me sen-
tir útil. Comecei a trabalhar por minha própria von-
tade .••

* * * * * .•.* *

"O meu trabalho é um trabalho muito especial. A mi-
nha produção está ligada à área de crial;ão. de modo
que eu trabalho porque pretendi e fiz uma carreira
de natureza artística e isto. além de me dar muito
prazer. me cria uma inserção na sociedade. ou seja.
passa a ser uma profissão. Dela eu retiro subsidios
para meu sustento."

* * * * * * * *

"Sinto a necessidade da independência e .de ter uma
obra. uma profissão ..."

* * * * * * * *

"Acho que o trabalho é uma consequencia natural. Co-
mecei a trabalhar com 20 anos como consequencla da
própria vida. O trabalho não deixa de ser uma forma
de vida. "

* * * * * * * *
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Concluimos, portanto, que o traco comum entre as -nossasen-
I tre-v-ista-Ga.-sé uma considerável mo t í vacão para o trabalho,
i não apenas pelos retornos materiais que ele pode produzir
mas, essencialmente, pelo crescimento pessoal, pela realiza-
c;:ãointelectual e pela integrac;:ãoà sociedade que o trabalho
pode proporcionar. Com efeito, nas ~ltimas décadas, as mu-
lheres tim demonstrado uma fort~ motivac;:ão para o trabalho
fora de casa. É como se a vontade de realizac;:ão pelo traba-
lho contida durante séculos fosse, de repente, liberada e
até mesmo estimulada. Com rapidez.·impressionante, a motiva-
ção feminina para o trabalho, sempre represada por tabus e
preconceitos, emerge com intensidade num processo auto-ali-
mentado: cada mulher que consegue vencer o cerco e obter su-
cesso profissional, funciona como paradigma e fator incenti-
vador para milhares de outras mulheres que ainda não saíram
de casa. De qualquer forma, entretanto, essa motivação não
vai encontrar um ambiente completamente propiCio à sua plena
concretizac;:ão. Ao contrário, restric;:õespoderosas ainda so-
brevivem e tendem a abalar a vontade da mulher, quando não a
impedem de prosseguir em sua grave decisão de trabalhar fo-
ra. Apesar de tudo, deve-se reconhecer o enfraquecimento
dessas pressões e desses obstáculos nos ~ltimas anos, face a
rapidez das transformac;:ões que é a própria marca deste fim
de século.

As restric;:õesao ingresso da mulher nas carreiras profis-
sio-nais são de três ordens principais: (1) ela mesma e a
seu complexo de inferioridade que foi plantado e cultivado
em~-seu espírito ao longo das gerações; (2) seu lar que ten-
d~-a atuar como imã que obstrui a atuação de qualquer força
centrifuga que a afaste das afazeres, tarefas e missões do-
mé~t~cas~C)ns~de_rada~--,--desde sempre, de sua exc1us iva res-
ponsabilidade; (3) o ambiente do mundo empresarial e dos ne-
gÓ~~I?_~_q.~~ é,_ ~aTacteristicamente, masculino tende -a identl-
ficar na mulher que trabalha fora um ser diferenciado, um
espécime deslocado, um estranho no ninho. Esses três tipos
de dificuldade estão, na verdade, combinadas e interagem na
gerac;:ãoda angustia da mulher que decide trabalhar fora. Não
se trata de uma sequência de obstáculos a serem paulatina-
mente vencidos: as circunstâncias adversas afloram, ora en-
fatizando o abandono dos filhas e do marido pela mulher que
vai trabalhar fora, ora expondo sua virtual falta de treina-
mento, ora ressaltando a incompatibilidade que se supõe ha-
ver entre a personalidade feminina e a racionalidade dos ne-
gócios.

No âmbito desta dissertac;:ão,
de tratar do conflito entre a

teremos
cultura

ainda a oportunidade
organizacional, mar-
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cadamente machista. e a presença das mulheres nos vários es-
tágios das carreiras profissionais. Esse ângulo da questão
fica mais adequadamente inserido no capitulo seguinte que
tratará. especificamente. da organização empresarial frente
ao desafio de uma presença maior feminina. De qualquer for-
ma, entretanto. podemos desde já abordar esse tema em virtu-
de da sua importância relativa no conjunto de fatores que
restringem a motiva,ão das mulheres para o trabalho fora de
casa.

UIn most organizations the informal 5ystem of relationships
finds both its origins and present function in the male cul-
ture and in the male eHperience. Its forms. its rules of be-
havior, its style of communication and its mode of rela-
tionships grow directl y out of the mede deveJopmental expe-
rience. This cannot be viewed as either good or bad. Men
founded and developed the vast majority of the organiza-
tions we know. Men made them places where they could work
and live and their settings were lntended to be both com-
fortable and familiar. And if organizations in general are
dominated by a male culture. then we need to note that at
the management leveI, and particularly in its higher ranks.
the informal system is t ruLv a bastion of male life-style."
HENNIG. M. & JARDIM, A. [1977ipp.xii-xiiiJ

A cultura masculina que predomina nos ambientes da empr~sa
moderna definiu. ao longo do tempo. padrões de comportamen-
to .e estilos de desenvolvimento de carreiras baseados intei-
ramente na idéia de que o executivo é um homem que tem
atrás de si uma concreta e submissa retaguarda que se en-
carrega da educa,ão de seus filhos e da administra,ão de
seu lar e que lhe permite se entregar totalm~nte a sua car-
'reiradentro da organiza,ão. Em outras palavras, as carrei-
ras profissionais foram desenhadas por homens e para homens
~upondo uma retaguarda que cuidasse da sua família, entran-
do sua mulher no contexto. pela atua,ão nos papéis de sua
esposa e de mãe de seus filhos.

Como na Antiguidade. ainda conti~ua válida a regra seg~ndo
a qual a atividade externa ao lar e reservada ao homem. fi-
cando a mulher em casa. tratando dos afazeres domesticos e
mantendo em funcionamento sua retaguarda. A cultura ociden-
tal consagrou a imagem da mulher discretamente vestida e
portando seu avental. despedindo-se carinhosamente do mari-
do na porta de casa. na primeiras horas da manhã, depois de
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ter preparado e servido o café da manhã para ele e para seus
filhosi durante o dia. estará ela entregue à arruma~io da
casa. ao transporte e assessoramento dos filhos. até que. a
noite. o guerreiro esteja de volta para seus bra~os.

Esse estilo de vida supBe disponibilidade integral do ho-
mem ao 'seu tt-abãlho e a sua emPTe_S,a. A cultura masculina
das organiza~ães cobra de seus membros essa disponibili-
dade: e~ecutivos precisam viajar constantemente. visitar
filiais, clientes, fornecedores e agências financeiras
dentro e fora dopaisi transferências de local de traba-
lho sio frequentes. sujeitando toda a unidade familiar a
se adaptar a novos ambientes. novas comunidades e novos
paises. A esposa e os filhos devem seguir resignadas a
trajet6ria que a carreira do marido lhes impõe até que
ele atinja posiçBes mais elevadas no organograma da orga-
niza~ão e possa. finalmente. abandonar a vida de nômade
que .sua profissão lhe impôs. Viajar a trabalho e. na verda-
de. um simbolo de progresso nas carreiras profissionais,
tendo-se como certo que quanto mais alta for o nivel do exe-
cutlVO maior e a área geográfica de sua atua~ãoj quanto mais
ele sobe na carreira. supBe-se que mais imprescindivel seja
sua presen~a física em cada recanto do mundo. onde seu tra-
balho tenha qualquer influência "Fazer carreira" é. na
maioria das vezes. cumprir uma via sacra de filiais que co-
meça nas regiões mais longínquas e atrasadas. até atingir.
no final da carreira, os grandes centros e a matri~ da orga-
niza~ão. Tudo isso supBe que mulher e filhos se submetam in-
teiramente aos desígnios da carreira do marido.

Como. entao. poderá uma mulher esposa e. mae
sar nestas carreiras e competir em igualdade de
~ães com colegas homens? Como seria possivel marido
.lher se submeterem às imposi~aes de suas respectivas
ras, afastando-se constante e simultaneamente de seus
onde filhos pequenos os aguardam com seus problemas e
das?

ingres-
condi-
e mu-

carrel-
lares.
deman-

Esse estilo que predomina nas carreiras profissionais está
a pressupor que não é apenas o executivo que deva se entre-
gar à organi~ação. Sua esposa e seus filhos estão a ele
unidos e se solidarizam no voto de disponibilidade e entre-
ga à carreira que ele teve que fazer. Consequentemente, a
mulher fica duplam~nte limitada em seus projetos de desen-
volvimento profissional: (1) ela tem que acompanhar o mari-
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do para onde sua organiza,ão o mandar e suprir suas cons-
tantes ausências junto aos filhos; (2) mesmo que fosse pos-
sivel, ela não poderia se entregar a uma carreira cujas mo-
vimenta,5es e deslocamentos se choquem com os deslocamentos
e movimenta,ões ditado~ pela carreira de seu marido. Tudo
parece convergir para tornar as carreiras unicamente acessi-
~eis aos maridos e, eventualmente, às mulheres não casadas e
sem filhos. Em resumo, as carreiras profissionais.' desenha-
das por homens e para homens s6 estariam abertas às mulhe-
res que pudessem agir como homens.

"Ains,i. traditionellement, l'lcJentite sociale de la femme
s'est ancr~e dans la difference. Or ce modele ae la femme
au foyer que s'est impose au XIX Siecle est aujourd'hui re-
mis en cause non seulement par I 'evolution de la relation
conjueale et éducative, mais aussi par une certaine modifi-
cation des rales professionnels de la femme, ae postes su-
balternes à des postes de responsabilité. L'identite temini-
ne aurait alors á se redefinir. Mais n'oubllons pas pOUr au-
tant que, si ici et la des breches S 'ouvt-ent, I 'entrepl'"ise
est avant tout un monde d'hommes, gu'elle n'a eté ni pensee
par des femmes, ni faltes POUI'"elles. Dn POUl'"ralt m~me se
demander; á la suite de Mead (1948). si la suPrematie mascu-
line n'est pas installée au coeul'"m~me de 1 'intl'"eprise-ins-
titution et si, en ciassant les femmas dans une categorie
'naturelJe' de salariees Sous-qualifiées, elIe n'a pas sur-
tout pour fonction de rassul'"er1 'homme SUl'" son identite at
de lui donner les moyens d'entretenir sa superiorité socia-
le erâce à la domination gu'il exerce dans 1 'univers PI'"O-
fessi onnel . li BELLE, F. (1990; p .2]

Aqui come,am poderosas restri,ões a uma presen,a feminina
nas organiza,ões empresariais. Além do dilema "lar ou em-
presa", a mulher se defronta com as dificuldades resultan-
tes ae sua incapacidade em oferecer às organiza,ões a mesma
disponibilidade integral que s6 os homens têm podido ofere-
cerl à custa, naturalmente, do virtual abafamento das aspi-
ra~ões profissionais de suas esposas. O dilema cresce no es-
pirita das mulheres até se transformar na ~ng~stia da esco-
lha: mãe ou executiva; esposa ou prOfissional, como se fos-
sem essas op,õêS mutuamente exclusivas e esse parece ser um

, pre,o muito alto que se cobra da mulher, ou seja, sua re-
I n~ncia à maternidade e ao casamento por uma chance de su-
\cesso profissional':::;"Many o·four young women now s.tr í ve to
become CEDs. No one intended that the ·Pl'"ice for business
success should be indiffel'"enceto family Or the prics of ha-
ving a family should bs to abandon professional ambition. H

RODGERS, F.S. & RODGERS, C. Ci989iP.129J
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Disponibilidade para frequentes deslocamentos e viagens
constantes parece ser o sucedineo moderno para a força físi-
ca, como desculpa da rejeição da mulher em carreiras profis-
sionais.Como na Antiguidade. atualmente ainda se tenta jus-
tificar racionalmente a divisão de papéiS entre o homem e a
mulher impedindo-a ~e competir no setor produtivo da econo-
mia. ~ preciso que compreendamos, na questio da dlsponibili-
dada para Viagens, um aspecto mais relacionaao à tradição e
aos mitos do que propriamente a um impedimento racional pa-
ra o crescimento dentro das organizaç5es. ~ necessário que
façamos um esforço para filtrar as aparancias e retirar des-
sa exigência comum o conteudo ritualistico e simbólico que
associa o sucesso nas carreiras às longas viagens.

Vale a pena questionar se tais oeslocamentos sio realmente
necessárlos numa época em que o processamento de dados em
rede internàcional. a comunica~io via satélite ~ por fibra
ótica, os aparelhos de fax e a televisão empresarial são
instrumentos de comunica~io instantânea cada vei mais dis-
poniveis ao executivo moderno e incomparavelmente mais ba-
ratos do que sua presença fisica em vários pontos do plane-
ta, a todo momento. Na verdade, dentro do espírito da lIem-
presa flewlvel", cujos contornos napresentam a empresa tí-
pica do século XXI, não c~be mais a Exigência descabida dos
deslocamentos constantes dos executivos: eles ocorrem,
quando indispensaveis, de forma a conciliar interesses da
organiaa,io e disponibilidades do EXEcutivo. como um dever
a mais que lhe ~ cobrado e jamais como uma obriaa~io abso-
luta. uma ccnc í cãc "a ine qua nem" par-a sua ascensão.

'Nio há neste diagnóstico nenhuma sugestâo de que as empre-
I sas-devam- ab rande r suas exigéncias -f;.·ffl relac;ão' às execu t í vaa

.~ qu~'sio mies e esposas. O caminho corret~ -parece nio ser
também a reivindica,io de horários e condi,aes especi.ais
que privilegiem a mulher que trabalha. Ao contrario. sio as
próprias empresas que estio tomando a iniciativa oe atrair
mulheres para suas carreiras. conscientes de que nio podem

\ presc:inoir da alta qu.:didade de "performance" e C05 talen-
ltos que elas podem oferecer) Rec:entemente (6 de aaosto de
1990), a revista Business Week apresentou uma matéria (que
lhe serve de capa) sobra o titulo "Wellcome to the Woman-
Fr í end lv Company - Wrlere talent' is valued and rewarded".
Deste artigo extraímos o seguinte trecho para ilustrar esse
ponto de vista: "In indwstries as divt?t-st?as banJdns. com-
puters. and c:hemicals. these companies are smoothing the
wav to get to the topo No one ccmpany ia doing everything.
And there's plenty .of debate oval'"how te go abowt it. Some
companies are trYlng to cu t tsec« t ne t rave I, relocation.
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erva lot1a nou ~-s tha t can ex c 1ude many wOiilsn Wl th fam1 1j es .
Ccmpanies that cffer suen benefits as extended leaves, flex-
times, and eldercare assistancs help womsn balance the fa- •
mily issues that still falI mcst he~vily on their shcul-
ders ... In essence, these companies are finaly aekncwlsd-
gins what wcmen have lcng kncwn: the tcp seneIon cf busi-
ness lS a man wcrld. Wcmsn feel they must work harder tc en-
ter it and talk louder tc be heard ... Nct surprisinaly, the
strcnaest players are in finanee, consume r gocds, ana other
high-grcwtn service business. In steel, chemicals, and other
heavy industdes, few women are on the eaerie . li (p.40).

Entre as interessantes estatísticas reveladas por este ar-
tigo, .vale a pena ressaltar os resultados de uma pesquisa
conduzida por Louis Harris & Associates Inc. entrevistando
450 mulheres executivas que trabalham em empresas norte-a-
mericanas com faturamento anual a U8$ 100 milhões, ou com
mais de 1.500 empregados. Estas executivas,. por exemplo,
foram perguntadas sobre o que tem constituido obstáculo ao
sucesso das mulheres que trabalham em suas empresas (p.44).
O questionario apresentava cinco op~ões para serem escolhi-
das pelas entrevistadas. A op~io mais votada (60% das res-
postas) apontou a cultura empresarial dominada pelos homens
como um obstáculo real ao desenvolvimento das carreiras
profissionais femininas nestas empresas. A seeunda op~iQ
mais indicada (43% das respostas) foi a relutância das
empresas em dar às mulheres igualdade de QPortunid~des pa-
ra avan~ar tanto quanto os homens. A má vontade da admi-
nistra~io em dar às mulheres pagamentos iguais por traba-
lhos iguais foi apontada por 38% das entrevistadas como
obstáculo e a falha em reconhecer as necessioades familia-
res das mulheres recebeu apenas 31% das respostas dadas.
Vale a pena notar que apenas 251. das entrevistadas consi-
deram como obstáculo às carreiras feminina~ a dificuldade
de comunica~io entre homens e mulheres. Como se vi, é a
cultura empresarial dominante nas grandes empresas o prin-
cipal obstáculo ao pleno desenvolvimento das mulheres exe-
cutlvasi a dificuldade de comunica~âo com os homens e a
ausência de reconhecimento das necessidades familiares das
mulheres aparecem em ~ltimo lugar.

Apesar dos progressos notáveis no processo de abertura de
chances para carreiras femininas. ainda parece distante Q
dia em que elas chegaria ao topo das estruturas Organi2a-
cionais das grandes empresas norte-americanas. Solicitadas
a opinar sobre quando as empresas em que trabalham terio
uma mulher na posição de "Chief Executive Offic:er CEO",
as entrevistadas deram as seguintes previsSes: (1) já temos
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uma CEO = 4%; (2) nos próximos anos = 2%;
anos = 20%i (4) vai demorar mais do que
nunca = 20%i (6) não sabe = 5% (p.44).

(3) entre
10 anos

5 e
=49%i

10
(5 )

Ao que tudo indica. as grandes empresas norte-americanas es-
taocompreendendo rapidamente que e de importância estraté-
ai_t:~ IJma alteração FH"'ofundano esti lo que predomi nava nas
carreiras de seus ewecutivos. Antes da década de ao, o exe-
cutivo típico er-a um hom.?ffI'que punha a empresa acima de
seus interesses pessoais e que não vacilava em impor à sua
família os sacrifícios decorrentes de uma dedica,ão plena à
sua carreira profissional. Se as empresas continuassem a
exigir essa atitude de seus .funcionários, acabariam por se
prejudicar no esforço de atração de novos talentos para
seus quaoros funcionais. Os jovens executivos da era pós-
yuppies parecem não estar mais dispostos a se entregar, a
qualquer custo, às-suas carreiras: de repente, as pessoas
estão perceoendo que o trabalho deve ser encarado como uma
atí~idade agradável, prOdutora de realização pessoal e in-
telectual e não como uma opção de vida, que exclua outras
atividades também agradáveis e realizadoras, como a cons-
tru~~o e manutenção de um lar. Especificamente no caso da

~

mUlhs-r-; ã-rieidea da cu í tur-a cr aan i aac í cna í macb í eta 013 dé-
cadas atrás teria como I:onsequanl:iaa perda, pelas empresas
empregadoras, de excelentes talentos disponíveis no merl:ado
de t.r ataa Lho .

A proposito deste assunto. a revista Fortune de 27 013 agos-
to de 1990 traz interessante reportagem de capa sob o titu-
lo "What 25-year-olds Want" escrito por Alan Deutschman. O
artl80 revela uma nova tendincia entre os e"~cutivosque es-
tão cheganOo às empresas gigantes norte-americanas, saindo
das últimas fornadas dos cursos de Administração de Empre-
sas e dos programas de MBA. Uma das entrevistadas (AnseIa
Azaaretli, 25) declara após ter rejeitado uma oportunidade
de promoção na Caterpillar: "Job sat1sfaction 1S the most
important thing to me. In those other jobs. I would have
had less responsability, less of a challenge. The only be-
nefit was more mone)!..." Diante desta e de outras descon-
certantes declarações. o autor observa que "These are the
Employees Who Can Say No. a novel breed that won't be easily
manipulatea into workaholism by the traditional lures mo-
ne)!, titIe. security, and ladder climoing. Let's call them
)l1tt1es, for )loung, individualistic, freedom-minded. ana
few. The busters insist on getting satisfaction from their
jobs but refuse to make personal sacrifi~es for the sake of
the çorPQr~tion. Their attitude: Qther interest lei~urel
familYl lifestylel the pursuit of experience - ~re as lmpor-
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t~nt ~s worh. It's h~rd to figure out wh~t they think 15
most important. They don't seem to have much sense of them-
selves as a distinct generation, and they c~rtainly ar~n't
lmp~ssioneo about political or soci~l issues. Nobody would
describe them as a bunch of activists. U (pp.24-25) Verifi-
ca-se, portanto, ~ue os jovens e~ecutivos (homens e mulhe-
res) n~o est~o mais dispostos as sacerdócio das carreiras
profissionais, algo ~ue fez algum sentido nas décadas de 50
e 60. HOje, há uma consciincia de ~uea vida nio se resume à
profissão. Há outros valores igualmente importantes para se
alcan~ar a plena realiza~ão pessoal.

Entre estes outros valores, naturalmente, a familia repre-
senta uma con~uista importante para a plenitude. Vejamos um
outro depoimento (de Linda Persico) transcrito neste arti-
ao: "Maybe a caree~- lsn't alI it's cr aciiea up to tse. It's
stiJJ important to ma, but it'~ not the No. 1 thine in my
Iife. I have outside interests. Now tnat 1'm eneaeed, 1'm
more concerned about the time I spend with my fi~ncé and
what it's goine to be lihe after ws're married. lf it carne
down to career or relationship, I would h~ve to think that
the reIationship comes first. When I Iook around and see
wh~t people have sacrificed, l'm not sure that a career is
the be-all and end-all. I would always liHe to move up wit-
b i n the camnenv , tsut: not a t that price. I would liHe to be
happily married. I see people here wno have great careers
but are divorceo. In the end 1 don't want to malte a great
statement as a woman ensineer. I want to be happy and con-
tribute in my worh. Vou have to compromise somethine, and
that's ~n individual choice. U (pp.2S-26) As empresas ~ue não
reconhecerem este novo Insulo da realidade podem perder bons
talentos disponíveis no mercaoo.

Na segunda metade da década de 80, as principais e maiores
empresas norte-americanas iniciaram programas internos ~ue
visavam o objetivo de tornar mais facilmente conf..!....U~hl;!?is
as ~reiras prof isslonais e as responsabil idades faJfli1ia-
res de sel.is-·func~onár·ios."Far years, lB~1 has stt=<adily in-
creased i ts efforts to adapt to fami Iy nee de . l t: ts i arieer-e a
child-cart=<and elder-c~re assistance programs. A national
resource and referral service network originallv put to get
her for IBM in 1984 now serves about 900.000 employees Df
more tnan 35 national companies. In 19881 IBM expanded its
flextime prosram to allowemployees to adjust their worH-
days bv as much as two haurs in either direction and adep-
ted ~n extended leave-of-~bsence policy permittine up to a
three-year break from fuI l-time emp!oyment with part-tims
~ork in the second ~nd third years. The company has also
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been experimenting with work-at-home programs. U RODGERS,
F.S. & RÜDGERS. C. [1989jp.i27J

A JC:Lh_n~on&Johnson lancou recentemente um amplo programa
destinado a conciliação entre trabalho e família gue inclui
apo{Qi:lo cuidado de crianças e idosos. parentes de seus fun-
cion,frios. A AT&T também tem ampl í ano consideravelmente pro-
aram~s de supor-te aos pan:íntes dos funcionarias e tamoém
tem-adotado esguemas de horário flexível. A NCNB permite. a
empreaados de t.odos os n í vei s. reduc;ão de seus compromi ssos
com a empresa para tratar de assuntos relativos aos cuida-
dos com seus dependentes, sem prejui~o do futuro desenvol-
vimento de suas r.:arreiras."AppIe ComPI..Jter operates its own
smplQ~ee-staffea child-care center ~nd 9ives 'baby bonuses'
of US$500 to new parents. Du Pont has helped to establish
child-care centers in Delaware with contributions of money
and space. Eastman Hodak has adopted new rules permitting
part-time work. job sharing. and lnformal. situational flex-
time. For reasons partly societal and partl~ strategic. the-
se and scores of other businesses are building work envj-
ronments that let people giva their best to their jobs wit-
hout giving UP the pleasures and responsabilities of famjly
li +e . fi RODGERS I F. S. & RODGERS I C. [1989 ifJ . 127]

. \ .".

-O artigo da Business Week há pouco citado lista 24 empresas
líderes da economia norte-americana gue estão implementando
programas orientados para facilitar carreiras profissionais
e·vidas familiares. Entre elas (além daguelas gue já cita-
mos) estão a Avon, CBS, Dayton-Hudson, U.S.West, American
Express. Hon;;Wsll," ';'lonsantol Reader's Digest. Digital
Equipmentl Hewlett-Packard. 3M e Xero)(. Perceoe-se clara-
mente ~ue estas transformações estao ocorrendo principal-
mente nas empresas de alta tecnologia e do setor de servi-
ços: nio se trata apenas de uma mentalidade mais avançada do
que nas ind~strias traoir.:ionais.mas, trata-se da buscaI por
essas empresas. dos melhores talentos oferecidos no mercado
de trabalho.

'

Evidentemente. estas transformaç6es estia ocorrendo em pai-
ses já industrializados. como uma consequência natural da
intensa moderni~açia que ora se opera nas nações mais adian-
tadas da eccnom í a mundial. Não dispomos de dados sobre a im-

I plantac;ao destas transformações nas empresas brasileiras~
lmas as respostas dadas por nossas entrevistadas em rela~io à
implanta~ão de jornadas flexíveis (pergunta aberta n~mero
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nove) podem nos dar uma idéia de como essas mudan~as são por
elas encaradas. Surpreendentemente, nossa pesquisa revelou
não haver unanimidade de opini5es favoráveis às jornadas
flexíveis entre nossas entrevistadas. Apesar de constitui-
rem uma minoria no imbito da amostra. sete das 51 entrevis-
tadas são contrárias ao horário flexível. Alguns depoimen-
tos, que a seeuir transcrevemos, nos ajudam a compreender as
razões da discordancia em rela~ão a esse moderno sistema de
trabalho:

"Aqui no Brasil, é um conceito muito arrojado ain-
da, alguns funcionários confundem liberdade com li-
be rel í dace . além disso existe um sistema I sindical
agreSsiVoi tudo que ~ democrático neste pais ~ ava-
calhado. Seria sensacional numa faixa de idade de
a5 a 40 anos para a mulher poder cuidar dos filhos
pequenOa sem culpa. Não sou favorável a beneficios
obrigatórios da empresa como creche, vale transpor-
te, vale refei~ão e outros vales ... Sou favorável a
um bom salário e critérios de trabalho bem defini-
dos e honestos. O horário flexivel deve atender a
determinados cargos e tipos de empresas. 11

•• •• •• •• •• •• •• ••

IIDepende do cargo. Se ela estiver lidando com o pú-
blico e há um horário determinado de atendimento,
ela não pode ter horário flexível. Se, entretanto,
for um trabalho individual, que ela s6 deve prestar
contas, sou a favor do horário flet<Ível.11

•• 11- * * .• * .• .•

liAobriga~ão vem na frente. A empresa é uma coisa,
as pessoas outra. Se ela cumprir a obriga~ão, tudo
bem. Na produ~ão é muito difícil. Em alguns seto-
res, pode ser. Teria que ser estudado caso a caso. 11

* .• .• .• .• .• .• .•

"Não ·sou a favor porque as pessoas que pOderiam
fruir desse horário não seriam bem interpretadas
los colegas que não pudessem fa~i-lo. Eu já
duas pessoas que s6 trabalhavam meio períodO por
cessidade e não deu certo. Não daria certo pelos

usu-
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legas que se sentiriam prejudicados. Não sou a fa-
vaI"'.11

* * * * * * * *

"Acho que isto ainda é uma piada porque nunca encon-
trei na minha vida um emprego de meio período que
fosse sério. Eu acho que seria ótimo voci .ter meio
período para se dedicar a um estudo maior, uma coi-
sa ewtra. Mas eu não vejo isto como realidadei se-
ria muito bom. Se você é dona do seu ne96cio. voei
pode criar uma flewibilidade maior. Numa empresa,
uma pessoa ter horario especial, eu sou contra.
Mas, se existe flewibilidade a partir de um certo
nível. tudo bem, desde que se cumpra o trabalho do
dia. 11

* * .•.* * * * *

"Sou totalmente confraria porque eu acho que se a
mulher quer se postar no mesmo nivel do homem numa
empresa, falando sempre de eKecutivos, ela não pode
ewi9ir beneficios que nlo podem ser dados ao homem.
Ela tem que competir em isualdade de posi~ões com o
homemi e, se ela deseja isso. ela não deve ewisir
resalias. Ela tem que se estruturari ela Ja tem a
resalia dos quatro meses de licen~a-maternidade,
que eu acho que está certo. Ela não pode querer
sair do trabalho porque tem que amamentar o filho,
ou faltar uma tarde. Se ela tem que faltar, falta.
Mas horário +í ex í ve l nã'o, porque senão nós não tere-
mos isualdade de condi~ões com os homens e reclamar
os mesmos salarios.1I

* * * * * * * *

"Eu acho que se é uma carreira. não existe meio pe-
riodo. De uma forma geral, eu não sou muito a favor
de um dia chegar mais tarde, outro dia sair mais ce-
do. Na minha profissão, o cliente precisa contar
com VOCêi então, se ele liga num horário. depois,
noutro dia. ele liga noutro horário e eu também não
estou, ele vai procurar outro, porque não pode con-
tar camisa. 11

* .•..•.* .•..•..•.*

206



Como vimos na pergunta fechada do questionário, a maioria
de nossas entrevistadas ~ favorável à implantaçio do horário
flexível. Apesar disso, entretanto, nos depoimentos colhidos
na pergunta aberta, pode-se constatar que a ideia ainda soa
como algo remoto e de dificil realiza,io prática a curto
prazo. Pode-se jnterpr~tar, ~na visâo revelada pelas entre-
vistadaSsob-re este' assunto, q~e a economia brasileira, 'coino
um todo, ainda não atineiu as condições de produtividade e
reduçio da jornada de trabalho que caracterizam as socieda-
des pôs-industriais do Ocidente e que, por isso mesmo, ainda
nio temos condi,aes minimas para um passo moderniaante como
este~ A análise dos depoimentos, a seguir transcritos, pode
nos ajudar a compreender melhor este ponto de vista:

"No caso de executivos, isto não existe, porque
eles trabalham dez horas por dia mesmo. No caso do
nival médio, isto seria um facilitador. A jornada
flexlvel.e trabalhar por resultado. Vai exigir que
as organizações percorram um longo caminho para che-
gar lá. O trabalho ainda é infantiliaador, controla-
dor. O caminho e de dois lados: precisa amadurecer
o funcionário e amadurecer a organii!ação."

"* * "* * "* "* * *

"Sou plenamente favorável, em todos os níveis. O
meu pessoal de loja tem que cumprir um horário,
mas, se um precisa sair, o outro cobre. Acho nor-
mal, delego responsabilidades e acho até mais fá-
c i 1 . 11

**.******

liA mulher deve poder sair e atender sua família.
Acho dificil o brasileiro ser responsável; sendo ir-
responsável, ele está enganando a si próprio. Acho
que no futuro deve ser assim."

IIEuacho que o horário flexível ajuda muito a mu-
lher que traDalha fora. mas nem todas as profiss5es
permitem isto. Eu nlo posso trabalhar a hora que eu
quero, porque tenho horários de fechamento de jor-
nal a cumprir ~ tenho que entregar o material im-
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pressa, fechamento do jornal da TV, tenho horários
de equipamento, muita coisa envolvida; então não dá
para fazer uma jornada flexível. Se eu tenho um fi-
lho doente, muitas veles eu nio posso sair... ~ meu
marido, que tem um horario mais flexível do' que o
meu, quem vai. Acho que sempre que puder, para dimi-
nuir este tipo de problema que toda mulher que tra-
balha fora enfrenta, que tem filho, eu acho ótimo."

* * * * * * * *

"Sou super a favor. Eu acho que é um grande lance
para as organiaaç5es e para a sociedade como um to-
do, porque não eKiste organização sem gente. Se não
houver individuos felizes, não há organizações feli-
aes. Então eu acho que é fundamental as organiza-
ç5es prestarem um pouco mais de atenção nos indivi-
ouos. Eu acho que a 'revolução é individual e· a par-
tir dai se revoluciona o social."

* * * * * * * *

"Sou completamente contra o horário rígido de traba-
lho. Sou a favor do trabalho e não das horas/cadei-
ra; sou a favor da produção. Acho que isto precisa-
va ser mais considerado. Eu assumo isso para mim,
para as pessoas que trabalham comigo, seja em casa
ou aqui no escritório. Acho que tem um trabalho a
ser feito: se a pessoa s mais rapida, ela pode ir
embora mais cedo; devia ser combinado assim naquilo
que for possivel. Tem certos trabalhos que exigem
um tempo determinado e aí é muito difícil. Em nossa
classe, temos muita liberdade para fazer isto; nas
classes de nível sócio-econ8mico mais baixo, a coi-
sa já fica bem mais complicada. Mas se as empresas
começassem a pensar numa dinâmica mais matricial do
que piramidal, talvez funcionasse melhori acho que
é a tendência atual e deve-se chegar lá."

* "* "* * "* "* "* "*

"Eu sou do signo de aquário e vivo um pouquinho
adiante do meu tempo. Acho que esta flexibilidade
nio deveria ser só exclusivamente para a mulher em
virtude de sua função biológica. O trabalho deveria
ser acomodado de tal forma que todo mundo produzis-
se dentro de suas possibilidades, como e quando pu-
desse, desde que rendesse. ~ uma utopia porque
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ewistem casos em que se ceve trabalhar dentro de
uma rotina. A~ vezes, a própria paS50a tem caracte-
riE,tic~s de tri"b~1tH:l, como n í a o ameri cano , "f rem
nine to f ive 11 e antil.o se ençjuadra na r ct i na. /"!as eu.
acho que se fosse mais livre, mais fls~ivel. seria
melhor em termos de produ~âo. Produzo muito mai5
guando eu quero do que '1uando sou obrigada. 11

'* '* * * '* '* * '*

"Sou supet- a favor. Eu acho que isto resol v e um mon-
te da coisas para a mulher: sabe, ter gus ir ao co-
légio de manhi para' uma reunlao e outros compromis-
sos deste tipo. Aliás, eu n~o seu favorável ao horá-
rio flexível; na verdade, nlo estou falando em oito
horas diárias móveis. Estou falando em cumprir o
gue se prop5e/ Q que é sHieido. Cumprir o trabalho
e não o her-ário."

* * * * * * * '*

"Sou favorável. Acho que é mais democrático e ate,
de uma certa forma, aumenta o rendimento da produ-
~io. Se pudesse ss fazer horários flexivais que
atendessem também as outras necessidades do indivi-
duo, tenho a impressio que a produ~io aumentaria.
po~que haveria um melhor ajustamento. Eu nio sei oe
que forma isto poderia ser feito, mas acredito que
possa ser feito. Podenoo, eu acho que deve ter o ho-
rário flexível. 11

"Sou a favor. Entretanto acho que precisa ewistir o
"horário núcleo", í!'{ue S o hor á ric em que todo mundo
tem que estar na empresa. mas tem a parte da manhã
bem cedo e-o final da tarde que fica flexível a ca-
da um optar ~or isto. Obviamente. esse tipo de horá-
rio eu pude vivenciar em uma lnstitui,io de pesqul-
saonde trabalhei. O "horário núc t eo " ar,,, das iO
hs. às 17:30 hs. Todcsdeveriam estar na empresa na
quale horário. Voei podia chegar às 8. 9 ou 10 hs.
ao seu livre arbitrioi da mesma forma, sair às
17:30 hs ou às 20 h5. O importante era cumprir. ao
lon90 domis. o número de heras contratadas. Esse
sistema eu acho excelents."

*******1('
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"Varia um pouco segundo o tipo de empresa. Na empre-
sa em que trabalho, não posso ter isso. Aliás, eu
poderia ter um horário flexível. mas apenas flexí-
vel na entrada e na saída por~ue as coisas aconte-
cem todos os dias pelo telefone. pelo telex. pelo
fax e as pessoas tim que estar presentes na empresa
para poder trabalhar."

* * * * * * * *

"SOu totalme::ontefavorave::ol,tanto que::oa minha area é
a única do banco que dispõe de um horário flexível,
porque eu implantei aqui uma jornada, não dieo fle::o-
xivel, mas é a mais flexível do banco. Não porque
eu tenha mulheres que trabalham e tim filhosi na
verdade, eu tenho muitos alunos de universidades. A
flexibilidade e o horário de entrada e de saída. 11

* * * '* * '* '* *

"Depende muito ca +uncão . A flexibilidade pode per-
turbar muito. Nu~a indústria, por exemplo, uma coi-
sa está ligada à outra, desde o início até o fin~l'
da produl;ão. Se se tratar de uma empresa de servi-
I;OS, ela pode ser flexíve::ol.desde que o cliente não
se sinta prejudicado. Eu sou sempre a favor da jor-
nada flexível, desde que não atrapalhe: o funciona-
mento da empresa. Acho que tanto pode ser flexível
por períodO. como por horário de entrada e saída,
dependendo da organizal;ão e desde que haja um nível
de colaboral;ão muito maior. Eu já tive pessoal tra-
balhando' meio período e um dava sequência às tare-
fas do outro. Havia um entrosamento muito grande en-
tre eles, para não deixar nada sem andamento. Eu
sou a favor do m~io período. Tem épocas e servi 1;05

em que o meio períOdO é o ideal."

'* '* '* '* '* '* '* *

"Sou favorável não 50 para mulher, mas também para
o.homem ..Isso já está evoluindo nos países mais
avanl;ados, na Europa e nds Estados Unidos. Eu sei,
por exemplo, que na l~ália já ha várias empresas
que adotaram o horário flexlvel. principalmente, pa-
ra escritorios. O que não pode ser é na indústria
por causa da linha de produl;io e no comercio também
não seria adequado. s6 em empresas muito erandes é
que pode ser adotado o horárlo flexível. Asora, no
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escritório, porque você nio pode medir o trabalho da
pessoa. o que conta e a boa vontaOe e a eficisncia
se mostra ~elo entusiasmo, sendo o entusiasmo mai-
o~, quando a pessoa pode atender uma consulta médi-
ca com o filho ou pessoal, no horário de trabalho.
Mas, é para determinadas áreas, apenas."

* * * * * * * *

"Sou totalmente favorável à jornada flexlvel, por
dois motivos: o primeiro é que as pessoas têm um
bioritmo e elas sabem que horário elas proouzem
mais. Para mim. a maior difi~uldade de trabalhar em
uma empresa sueca foi que eles eram extremamente rí-
Sidos quanto a horários. ~s 8 hs da manhã. desde o
presidente, todo mundo tinha que estar lá. Eu não
Basto de fazer nada no horário que todo mundo fazj
eu jamais entraria num sistema de carona proeramada
porque eu gosto de fazer as coisas na hora que eu
tenho vontade. até a hora que significa que eu te-
nha que entrar meia hora mais cedo, às vezes sair
duas horas mais tarde, às vezes trabalhar no fim de
semana e se eu sou assim comigo mesma, eu também
sou assim com meus funcionários, embora aqui não
possa ser muito flexivel, porque nós temos livro Oe
ponto. Eu não vejo. em determi~ados cargos, determi-
nadas tarefas, nenhum problema, a não ser aqueles
que dependam de uma integração para o próprio traba-
lho. Muitas veies é possivel se fazer um trabalho
em casa e trazê-lo pronto para a empresa. De repen-
te, você pensa melhor e produz mais na beira da pis-
cina da sua casa... Desde que o trabalho venha,
qual é o problema? Eu não consigo resolver um pro-
blema aqui no escrit6rio. Antes de dormir, em casa,
gosto de elaborar as soluções, mas isso e pessoal,
me~: Mas, sempre que possivel, você d~veria ter jor-
nada flexivel. porque isto deve casar também com
seu próprio bioritmo. Tem gente que gosta de sair
ceda, tem gente que gosta de dormir até mais tardei
então. as coisas ficam um pouco forçadas. Acho que
num nivel de trabalho mais elevado, a quantificação
de trabalho não deveria ser por horas trabalhadas,
mas por resultados alcançados. Aqui, em São Paulo,
a carga excessiva de trabalho faz com que seus pro-
blemas pessoais fiquem relegados. O volume de traba-
lho e o nível de responsabilldade são consideráveis
e, a maioria das empresas lhe dá uma estrutura de
trabalho insatisfatório, tornando suas obrigações
muito pesadas. O executivo brasileiro é sobrecarre-
gado, diferentemente do que ocorre em uma empresa
sueca, por exemplo. Lá, o executivo entra às 8 hs e
sai às 17:30 hs mas, a estrutura que você tem para
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trabalhar, e a própria mentalidade da
diferenciadas. Aqui, o executivo que
trabalha das 8 hs da manhã às 10 hs da
servi~o para fazer em casa no fim de
maioria das vezes, ele nio conta com
ra na empresa. Tudo isso sobrecarrega muito a gente
e á por isso que eu sou favorável à flexibilidade
dehorárlos.1I

eiflpresa são
tem futuro,
no i te , leva

semana, e na
infra-estrutu-

* "* "* * * * * *

"Eu so trabalho cinco horas por dia. Não é a quanti-
dade de horas mas o quanto e o como voc:i trabalha,
como você se organiza e o que você fa~ á que real-
mente importa. Minhas funcionárias casadas, por
exemplo, eu sempre insistl que elas entrassem mais
tarde, às 11 hs, quando os filhos Ja estio prontos
para ir para a escola. Dessa forma, de manhã, elas
estio em casa para ajudar e depois podem trabalhar
direto até às 7 hs da noite. Fazem as mesmas horas
datrabalh6 e estio socegadas porque já deixaram tu-
do arranjado em casa. Se elas entram às 8 hs, saem
ao meio-dia e voltam às 14 hs, nio funciona. Em to-
das as nossas doze lojas, as funcionárias solteiras
t8m o horário comercial normal e as casadas, eu sem-
pre tento que elas tenham um horário flexível para
facilitar a vida delas, porque eu dependo po bom
trabalho delas. /I

* * * * * * * *

IA questio do horário flexível á antes de mais nada uma ques-
'(tãO_de -t-emp.o.Um pouco de ref 1exão em torno dd agi tada vida
das metrópoles e das grandes cidades do interior será sufi-
cTsntepara- que cheguemos à conclusão de que alguma co-isa
està errada. Afinal, o homàm não pode ter trilhado o cami-
rihO 'dã pesquisa científica e da tecnologia, durante sécu-
los, para acabar comprimido nas filas ou nos ônibus e
trens, durante horas de seu dia. ~ realmente insensato o fa-
to de não termos ainda conseguido nos organizar para cum-
prir nossas jornadas de trabalho e é inadmissivel que o nos-
so destino seja os mega-engarrafamentos de trânsito_ Não
defendemos uma presen~a contundente do Estado na organiza,ão
das vidas dos individuos das grandes metrópoles, porque isto
corresponderla a legitimar o modelo segundo o qual Q governo
é composto de uma elite de rrcmens iluminados, que sabe me í s
de que o homem comum das ruas, e que por isso tem a prerro-
gativa de impor a todos Q estilo de vida mais adequadO para
ca~a um. Preferimos imaginar que problemas deste tipo sejam
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equaci ona ríoa pelo simples nem senso, mai.s na linha da "revo-
·lw;<'ioí nd í ví dua l" tão apr·Oj:iri;4damsrll.ec 1. tada por uma da nos-
sas entrevlstadas. Cremos muito mais na força 00 mercado e
no pr6prio bom senso das pessoas do que na capacidade dos
burocratas.

Horários rígidas e comuns para todos os trabalhadores cJO
sistema econômico sio, na verdade, resquícios da Revcluçâo
Industrial, vestígios de uma civilização industrial que
ocorreu nos países adiantados, na primeira metade deste sé-
culc. De fato, relógics de ponto e chaminés poluidoras pa-
recem estar harmoniiados num mesmo cenário. Assim como as
viagens de executivos, transferências de gerentes de um pon-
to ~ outro do pais e do mundo, deslocamentos de familias em
função da trabalho, tamb~m c horário rigido é. sobretudo, um
ritual da cultura da sociedade industrial. Esses mitos n:o
sobreviver~o na economia da infQrmaç~el de conhecimento e da
inteligincia, onde ao setor de serviços e do desenvolvimen-
to cientifico estão reservados papéis nucleares e que nio
pressup5em a aglomeração de pessoas num mesmo local, numa
mesma hora. para executarem suas tarefas produtivas.

o norário flexível será típico de uma organizaçio f1e~ivel.
formato ideal para as empresas do futuro. Enquanto transi-
tamos de um modelo convencional para um modelo mais moder-
no, podemos perceber os contornos desta nova empresa pelas
providências que as organizaç5es lideres Ja estie adotando
para conciliar demandas do trabalho com as exiQsncias da vi-
da privada que requer tempo, tanto do homem quanto da mu-
lher. para SI? dedicar do filhos e pais. idosos) IIUtltil tlOW,
most compatlies hava lookea at job flewibilltv on a ca-
se-by-c:ase basi sana have of +er e d i t spa rrn91'7Ito \ia 1Ui:'d em-
ploYi:'esas a favor. But inc:reasing ccmpetiticn fcr thi:' Dest
i:'mplO~ee5 wilJ make such flexibilitv commonplaci:' ... Seme pa-
rents are turning aaun PF"I."lirlCtionsthat they tse I i eve: might
put a strain on familv 11fe. Womi:'n report more trace-afis
than men, but evetl thi:' maIs numbers ara sisnificant and ap
pear to be increasing. In our studtl nearly 251 of men witn
~oung children had told their bosses thev wowld not reloca-
te. Interestingly enough, few emplcyees saem angry about
t:iwch t.r eae=ai i«, Th~y va Jue thi: ri;'lwal'"i.j~~of f.ami.l"l lift=1 .anal
by ano lan;je, thsv aon't set?ifl to. sxpe-f:t parity with those
willitl9 to sacrifice thair family llVS5 for their car-
·reers ... lt would be wrotlS to suppose tnat thes~ emplcyees
are any less talented or 1e55 ambiticu5 than thCSi:? whc acn't
make the family trade-cff ... Bince tawer and iewer people in
our diversa labor force arD willlns te pay tne pric~ for
traaitlanal SUCC( te ln5ist on it is enly narrow the fun-
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nel of opportunity and, eventually,
the talent pool trom which we draw
F.S. & RODGERS, C. [1989iP.i26J

to lower the qUality of
ou r Iea de rs .» RODGERS I

Também parece ser uma ilusão o axioma segundo o qual execu-
tivos não deveriam ter acesso ao horário flexível, princi-
palmente pelo exemplo que eles devem dar aos seus subordi-
nados e pelas fun~5es de supervisão que lhes são comuns. A
propósito, alguns depoimentos colhidos em nossas entrevlS-
tas refletem claramente esta distin~ão de niveis hierárqui-
cos na eventual implementac;ão do horário flexível. ".Anothet-
a~lom i5 that supervlsory and managerial personnel must al-
ways be fuI l-time, sinceit is a manager's role 'to be the-
re' for subordinates. This article of faith ignores the
fact that managers traveI, attend meetines, cIose their
aoors, and are otherwlse unavailable for a eooa part of
even' weelt.1/ RODGERS, F. S. & RODGERS, C. (1989 j p.127]

Esta se~ão do quinto capítulo tratou basicamente da motiva-
c;~o e das restric;ões a uma presenc;a maior das mulheres nio
apenas na forc;a de trabalho da nac;ão, mas principalmente,
da atribuic;ão ás mulheres de papéiS de comando nos mais al-
tos níveis da organiaa~ão empresarial. Propositalmente, dei-
xamos de tratar de um aspecto relevante referente aos ga-
nhos da mulher em comparac;ão com os ganhos do homem nas mes-
mas func;5es. Este tem sido um fator de discriminac;ão muito
grande entre as diversas reac;ões que a mulher enfrenta ainda
para poder se inserir nas organizac;ões empresariais. Esta
questio especifica será tratada na próxima sec;io deste capi-
tulo: De qualquer forma, entretanto, desejamos ressaltar
que, como sug~re nossa pesquisa, a mulher está pronta e to-
talmente mot ivada para enf rentar .-'em' cond ic;õe'sde iaua Idane I

os' ºê.§Af(Çlsda aventura empresarial e as lutas da carreira
profissional. por mais que as culturas que envolvem as orga-
n iaac;ees-de hoje seja01 notadamente mact-.i stas. Por ou-tro 4 Ia-
do.-constatamos que as profundas müdificac;õÊis trazidas pela
soc ie,iade--p6s':"i ndus tr ia1 nos encam í nham para um perf i1 or-
ganizacional muito mais propício ~ara o' ingresso d~ mulher
no merc-ado oe trabal ho. Neste contexto de transformações I o
horari'CIfiexlveié -não apenas um fator novo que tende a hu-
manizar Q trabalho e torna-lo mais rentável ei:onomicamente.
mas um fator que facilita e viabiliza a outrora imposslvel
conciliac;io dos papéis de esposa, mie e dona-de-casa e da
executiva de SUi:esso.
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A estrutura convencional da empresa tipica da sociedade in-
dustrial tinha, na entrega total do e~ecutivo a sua carrei-
ra e na rigidez dos horários, dois postulados que estavam
fora de questionamentos. O custo da cega adesio a estes
principias recaia prinCipalmente sobre a esposa e a familia
do executivo, sem nos referirmos ao stress que este excesso
de pressões pode gerar sobre o próprio executivo. Acima as
tUdo, tais condi~5es tornavam a presen~a feminina nas em-
presas algo extremamente raro. Afinal, à esposa estavam
atrfbuidas as fun~5es de cuidar dos bebis e aos parentes
idosos. Também as esposas ficavam reservadas às missões de
atender as emergincias e os eventos nio previsiveis que fa-
zem parte da vida diária das familias. /lThefll0Stcommon t-es-
pon~e te beth neeas has been flextime. Flextime can be nar-
t-owlY designed to penllit permanent a Iteratiens Df a oa5i-
caUy r-lgid uor « schedule by, Sã)', hàlf an hOI..n- 0;-- an nou r.
or it can 019 more broadlv aefined to al10w freewheelins va-
riàtions from one workaay to the next. Pioneerea in thls
countrv by Hewlett-Packard, flextime is now used bv 12% Df
allU.B. workers, whil~ hàlf the country's large employers
offer some kind of flextime arrangements. Its effects on là-
teness, absenteeism, and employee morale have been hiahlv
positive. The effects on the family are not àS easily meàsu-
reD, out most employees say thev find lt helpful, and the
more scheduling latitude it o11ers, the more helpful thev
seem to find :it. 11 RODGERS, F. S. & RODGERS, C. [1989iP.126J

.iii.A Discriminação da Mulher no Trabalho·

o processo de inser,ão das mulheres no mercado de trabalho,
apesar de prestes a se consolidar nos anos 90. nio foi um
fen8meno simples e de resultados facilmente alcan,áveis.
Lester Thurow, um dOS mais contundentes criticas do capita-
lismo norte-americano, em seu livro "The Zero-Sum Society"
aponta vários angulos negativos oa recente ascensão das mu-
lheres ao mercado de trabalho. "From 194B to 1978 ths dls-
tribution Df earnings grew more inequal. In i939 the average
vear-t-ound, fuI l-time femaIe wc:wlier eat-ned just. 61 pt?r-cent
Qf what the equivaIent male maae. By 1977 she made just 57
psrcent as much. Forty years of rapid t?conomic grQwth, yst
women wer-e fat-tht?rbehi nd a t the ena than a t the begi nni fH3. H

THUROW, L. C. C19BOíP·i9J
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Certamente, a diferenciaç.ão salarial e a mais grave entre
as várias discrimina~6es que pesaram contra a presen~a fe-
minina no mercado de trabalho e, praticamente, toda a lite-
ratura consultada sobre a mulher e o trabalho revela que a
discriminação salarial e ainda um ponto importante que nio
foi convenientemente resolvido pelas for~as de mercado. Es-
ta diferenciaçao salarial tem provocado impactos considerá-
veis sobre a distribuição de renda nos Estados Unidos. ~Un-
der the impact cf femaIe liberation and the general !cng-run
trend tcward femaIe work, femaIe participaticn rates are now
rising mcst rapidly for wives cf high-inccme husbands. Bince
participaticn rates hava farthest tc rise for wives of high-
inccme husbands, high-income families stand to 9ain the mcst
tram future increases in femaIe participatian ratas. lf yau
beljeva in selactive mating (man ara married tc wcman whc
make tha same amount in a nondiscriminatory, equal partici-
paticn wOrldl, then participation effects are apt tc be mag-
nifiea bV largar earnings sains far wives af high-earnings
husbands. At the moment, tha earnings differences fOr wives
of hish-earnings husbands and wives of law-earnings husbands
are not substantial. WOrking wives contribute to equality
since their aarnings are much more equallv distributed than
tnose Df their husbands. In a nondiscriminating, equal par-
ticipation world, female earnings are apt to bs as unequal
as tncse Df men. The net result - a mcre unequal distribu-
tion of household income. 1/THUROW, L. C. [1980iP.161J "Be-
causa Df famale work patterns, we are probably entering a
period Df risins inccme inequality where the second and
third quintiles cf the pcpulation are 9cins tc lcse ground
in their earnines. 1/THURCW. L. C. [1980iP.i77l

Analisando o contexto da economia americana nos anos 70,
Lester Thurow conclui que uma par~icipa~ão maior feminina
no mercado de trabalho dependeu, em grande parte, de uma
presen~a mais acentuada do Estado na economiâ. "In .1976 go-
vernment5 (federalJ state, and local) directly employed
.18,4 percent cf all thcse work~rs who worked. Df these .19.7
million individuaIs, 2 ..1 million were federal military em-
ployee5, 3.4 million were federalcivilian employees, and
14.2 million were state and local employees. Gevernment em
ploved 21 percent of all women, .16 percent cf aIl men, 25
percent cf alI blacksJ and .15 percent of alI those cf Bpa-
nish origin ... Government emplcys 34,5 percent of alI male
prcfessionals and 49.9 percent of alI female professicnals.
When vou ccn5ider alI of the female schoclteachers. welfare
workers, and nurses on pubIie pavrclls, this result i5 nct
as surPrising as it first seems, but it means that hishlv
educated women are heavily dependenton sovernment expandi-
tUres fOr their job opportunities.1/ THUROW. L. C.
[1980iP.i63]
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A tônica da literatura sobre o tema da presença da mulher
no mercado de trabalho na década de 70 foi, sobretudo, a
conceituação das mulheres como mais uma minoria discrimina-
da no âmbito da economia norte-americana. "Females consti-
tute the otner major economic minority. Many of them may 1i-
ve in fami1ies with hiah incomesJ but when it comes to ea/"'-
ninas opportunities, thev do not partieipate in the sama
eeonomie ball game as men ... In 1955 both black males and
females earned 56 percent of their white counterpartS. By
1977 this had risen to 69 percent for males and 93 percent
for females. While black females maoe sood progress in cat-
chlng up with white females, this has to be vieweo in a con-
teHtwhere white females are slippins slightlv relative to
white males. li blaek males were to continue their relative
proSress at tne paee of the last twentv yearS - five percen-
tage points every ten years it would take black males
another sixtv yt:oan=jto ca t cn up with white males." THUROW,
L. C. C1980iP.185J "FemaIe workers hold the dubious distlnc-
tion of havine made the leasf: progr&SS in the labor market.
In 1939 iull-time, full-year women earned ~J pereent of what
men earned. In 1977 they earned 57 p~reent as mueh. Bince
black women have gained relative to black men, white women
have falIen aven more in relation to white men over this
iort y-yeat- per-.iDa. fi THUROW, L. C. [1980 j p.187]

A questão da discriminação salarial está intimamente rela-
cionada à questão da qualificaçio dos homens e das mulheres
para a realização das várias tarefas que cónstituem um pro-
cesso produtivo. Um viés cultural tende a reconhecer nas mu-
lheres uma qualificação menor do que os homens podem natu-
ralmente ostentar. "La qualification: tout part ae lá.
Tout, csst-á-dire les 'qualitss' que 1 'on aecorde ou que
1 'on rf:'fuseà un t rava í ! et; aonc , le salaire; la pos.it.iot1
dans la hi~rarchie socio-profassionalle; la statut au tra-
va í L. Analysat- la constt-uction das diffén?ncs's as sexa aans
le trav..:Iil,c'est don~ se panchar SUl'" les processus de pro-
duction - d'invention - da 1..:1qualification. Cal'" c'est a..:lfJS
la définition mªme da 1..:1qualification que ss créent Iss
discrlminations: au nom de Guoi et de GUl dscrete-t-on que
tel travail est qualifié et que telle tiche ne 1 'est pas?
Comment se fait-il GUS 1 'essentiel dss mátiers qU..:I1ifies
soient masculins alors que la plupart des trav..:Iuxfsminins
sont 'sans qualitá'? En 1988 le salaíre annuel moysn est de
110800 francs pour Iss hommss et ds 84100 francs pour 1f:'s
femmas. Dans le ssctsur privé et semi-public; lss salairas
moyens des hommss sont de 32~ plus élevés que csux dss fem-
ines ('toutes professions confonduesj." MARUANI I M. & NICOLE,
C. [i989;P.15, inclusive rodapé]
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Nos anos 70, uma presença maior governamental na economia e
a emereincia dos contratos oe trabalho por tempo parcial
constituíram eventos que, de alguma forma, facilitaram o in-
gresso mais representativo da mulher no mercado de traba-
lho. De qualquer forma, esses dois eventos têm sido larga-
mente apontados na bibliografia especializada como determi-
nantes deste maior acesso: "As well as the more obvioLislv
historieal faetors there are other conditions which have af-
feeted women's positions on the labour market and whieh I
suOsume under the composite headins of 'social develop-
ments'. Chief among these factors are, for example, the ex-
pansion Df the public seetor and a variety of social re-
forms which have ~ade it possible for women to work part ti-
me. Perhaps the greatest event for women on the labour mar-
ket during the 1970s was that each year aoout 35000 of them
aequlred joos in the local government sector. Many of these
women had not previously had jobs at alI, but many others
were recruited from the private sector. As in inoustry, the
occupations which thus came to be dominated by women tended
to beIona to the traditionalJy female domains such as tea-
china, medi cal care and so on. In other wcrds, women are
bUllding up thelr own tradition in profes5ional life on the
basis of their earlier experience of caring protessions and
slmilar activities which were conducteo in the home. Tha
step from this to decision-making position in industry is,
ot coun')e, a lar.se one . /I ASPLUND, G. [1988iP.12J

Principalmente nos países mais desenvolvidos. o Estado tem
desempenhado um papel que acaba por facilitar enormemente o
ingresso da mulher no mercado de trabalho. não apenas como
o grande empregador de mulheres mas. sobretudo. como patro-
cinador de instituições e serviço5 que ajudam as mies na
ecuce cãc dos filhos. Alem disso, os- t raba lnca de tempo par--
cial têm favorecido uma resolução mais fácil e natural para
o conflito" profissão versus lar" que e tio comum nas mulhe-
res modernas. Apesar disso, entretanto, alguns autores da
literatura especializada nio reconhecem tais fatores como
avanços. Ao contrário. eles enKergam no contrato de traba-
lho por tempo parcial mais uma fonte ae di5criminat;:io con-
tra a mulher trabalhadora. "Ttve expatlsiotlof par·t-time worlt
IS probablv another factor blockins women's aovancement to
supervisory positions. aven in sectors where they dominate
numerical1y. Mu2h can - and has teen - said about part-time
work in this contexto From one point Df view, part~time worH
Can be claimed as a positiva developmant for women, allowing
themto nave both a family and a worltins life. However,
part-tlme work can also hinder a woman's career. since mana-
gerial positiotl5 call for alI her time, while the part-timer
i5 also excluded from further training and other important
activities that would help tier to mount t.ne careet- ledde r:"
ASPLUND, G. [1988ipp.12-13J
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o mesmo tipo de opiniio sobre trabalho parçial também
ser encontrada em autores francsses. Na Franc;:a,HB3X des
tifs à temps part1el, aujourd'hui, sont des femmes.
les salari~(e)s, une femme sur cing et un homms sur
te-aewx travaillent à temps partiel. On peut retowrner
chiffrss comme on veut. le temps partiel est réservJ
femmes. Cetts féminisation est wne constante. Dans
temps. tout d'aoord: en 1975 déjá. 78t aes actifs ~
partieJ ~talent des femmes. En se d~veloppant, le temps
tiel n'a fait gu'accentuer cette hégémonie féminine.
1 'espace awssi: chsz nos vOlsins europé~ns, guelle gue
1 'importance de 1 'activité á temps partisl, les femmes
.nent." MARUANI, M. & NICOLE, C. C1989iP.98-99J
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Ao que tudo indica, a questão da defasagem salarial entre
os sexos foi um tema central na bibliografia especializada
até meados dos anos 80. Dessa época em diante, o assunto
tem sido analisado çom menor pessimismo pelos autores. Uma
recente pesquisa conduzida por James P. Smith e Michael
lija.-dsobre defasaeem de rendimentos no trabalho errt re t"10-

mens e mulheres conclui que o "sap" vem se estreitando.
"Our pur-pose het-e í s to pt-ovide dn dntidote to this pessi-
mism. We shall argue that the usual intsrpretation of ths
wage gdp 15 flawed. The constdnc~ of women'5 relative wages
at the 60 percent leveI turns out to Oe a fflyth. Women's wa-
ges have in fact risen in response to their expanded
skills. When PrOperly interpreted, women's wages have been
rising much faster than men's wages thrOUghowt the twen-
tieth century and will continue to doso in the foreseable
future. Our thesis rests on a series of rec~nt studies
that, while based on guite different methedologies, collec-
t í ve l v contain a similat- theme. cSee Smith ana Ward, 1985;
Goldin, 1986; O'Neil. 1985; Moulton, 1985). To unaerstand
the nature of the arg~ment these stwdies make, alI emphasi-
zet: that it is ill1portantto di.sti'ngwish Oetw'een the femalt3
workforce and the famaIe population. The rsason is that, as
the fraction of women who work inçreasad from 20 percant le-
veIs that prevdiled in 1980 to those over ~O PSrcent that
exist today. the average wage of the workforct3 is being cal-
culated over a changed group. lf ths new labor market en-
trants had leSEi skill (that i6, Iower waaes) than the women
who are alreaay working, they will artificially lower the
average wage of working women. 11 SMITH. J. P. & WARD, M.
[i989iPP.iO-iiJ

Acreditamos que a oiscriminac;:iosalarial esteja senOo, aos
poucos, resolvida pelas pr6prias forças de mercado. Não há
d~vlda, porém, que este é um longo caminho a ser percorri-
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do,porque estamos diante de uma tradicional diferenciação
entre os sexos, que somente asora ~ostra sinais de enfraque-
cimento e uma das manifestações mais claras desta diferen-
ciaçio está, justamente, na remuneraçio do trabalho. Também
acreditamos que a transformação estrutural que atualmente
está em operação no sistema produtivo acabe por privilesiar
o encurtamento do IIsap" salarial. em virtude da proeminên-
cia do setor de serviços e da emerg&ncia da'economia da in-
formaçio: neste novo ambiente, onde a força. fisica vem sen-
do substituida pela força intelectual, tornar-se-â mais res-
peitada a lei de mercado que relaciona produtividade e sa-
lários. Parece ser extremamente difícil. hoje em dia, a jus-
tificação de disparidades salariais baseadas exclusivamente
no sexo: cada vez mais salários e preparo intelectual ten-
dem a caminhar juntos.

Infelizmente no Brasil nio dispomos de pesquisas que possam
identificar claramente a intensidade do "gap" salarial
principalmente nos escalBes mais altos da estrutura empre-
sarial, sesmento que nos interessa mais de perto no âmbito
desta dissertação. Por outro lado, não podemos perder de
vista a critica distribuição de renda que prevalece na po-
pulação brasileira como um todo. o que também dificulta uma
locallzaçio mais precisa das disparidades de rendimento. De
qualquer formai entretanto, na escassa bibliosrafia nacio-
nal sobre o assunto pudemos colher alsumas reflexões im-
portantes na otrr a de Cr ist i na Brusch ini ("Mu1her e Traba-
lho"). Este depoimento nos dá uma dimensão da dramática
conjuntura atravessada na atualidade pelas trabalhadoras
brasileiras, mas, infelizmente, não revela indicias da va-
riação do "gap" salarial no nível de executivos das empre-
sas brasileiras.

"Na medi da em que a procura de mão-de-obra fi?minina se
restringe a um pequeno número de empregos, enquanto a
of~rta d~ trabalhadoras tende a cr~sc~r, os salarios f~mi-
ninas continuam a ser proporcionalmente ffl~nores do que os
dos homens porque há grande quantidaa~ d~ mio-da-obra con-
'centrada ~m pequeno número de 'trabalhos de mulh~r', que
por sua v~z são os d~ menor prestigio, porque refletem a
posição do sexo feminino na sociedade... Mais grave ainda
e o fato de que as mulheres recebem m~nos do que o homem
mesmo em condições semelhantes de escolaridade, idade e
ocupa,~o, como apontam várias pesquisas. Um estude dO Mi-
nistério do Trabalho em 1976, por exemplo, mostra que 05
diferenciais de salários masculinos e femininos são ainda
mais acentuados entre traDalhadores de níveis médio e su-
per-ior de instrut;ãcJ,suger-indi;:jque os r-stldimentos da mãü-
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de-obra n~o qualificada são tão bai~os que se torna inviá-
vel a ex i s tsnc ia de ma is di sCt-iminação. .. Em .1. 9'70, .as pro-
fessor.as, qwe represent.av.am 85% do magistério brasileiro,
ganhavam o eqwiv.alente a 43" aos salários masculinos'." BRUS-
CHINl. c. C196SiPP.50-53J

Tomando-se por base a Tabela 32 do livro de Cristina Brus-
chini em referincia (p.134) e complementando-a com os dados
do PNAD de 1987, pode-se chegar a uma conclusão um pouco
mais otimista a respeito dos progressos recentes das tra-
balhadoras brasileiras, especialmente. as pauli~tas. se é
que é possível ser otimista diante do trágiCO guadro da dis-
tribuil;ão de renda no Brasil, o qual constitui um grand~
problema nacional já sobejamente conhecido de tOdOS Os es-
tudiosos ...

Em 1970. apenas 5,3% dos homens economicamente ativos e
1,9% das mulheres economicamente ativas no Brasil atingiam
as faixas mais elevadas de rendimento mensal equivalente a
mais de 5 salários minimos. Em 1976. estas participal;5es se
ampliaram, respectivamente. para 12.4% e 4.1%. Em 1980, o
indice dos homens cresce ligeiramente para 12.9%, enquanto
que o indice das mulheres se eleva para 5.9%. Em 1983. um
ano negro para a economia brasileira quando ocorre uma que-
da do PIB de mais de 3%. a porcentagem de homens que atin-
giam niveis de rendimento mensal superiores a 5 salários
mínimos foi de 14.4%. enquanto que o indice feminino sofria
uma ligeira queda. situando-se no patamar de 5.6%. Usando-se
a Tabela 3.5 do PNAD, conclui-se que em 1987 a porcentagem
de trabalhadores masculinos nos mais altos níveis de rendi-
mento mensal era de 19,7%. enquanto que o indice das mulhe-
res atingia 9.7%.

Verifica-se. portanto, malgrado o reduzido nível de rendi-
mento mensa 1 aqu i cons iderauo como "e1evado" I que a 1gurll
progresso vem sendo conseguido por ambos os setores de nos-
sa população economicamente ativa e que esse progresso foi
muito maior no caso das mulheres. as quais conseguiram mul-
tiplicar por cinco aparticipaçâci percentual nos mais altos
niveis de renda. No caso da popula,ão economicamente ativa
do Estado de São Paulo. este indicador revela um avanço
ainda mai~ considerável, tanto para os homens como para as
mulheres Em 1970. tínhamos um indice de 10,4% para homens
e 3.1% para mulheres; em 1976. atingimos 22,1% e 7,5%, res-
pectivamente; em 1980. esses indices obtiveram a marca de
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21.0% e 7.7%.

Em 1983. 23,9% dos homens que constituíam a populaçâo eco-
nomicamente ativa do Estado de São Paulo localiiavam-se na
faixa de rendimento m~nsal superior a cinco salários míni-
mos; as mulheres tinham um indice de 8.8%. Em 1987. (~ltimo
dado disponivel',os homens alcançaram um indice de 32,4% e
as mulheres conseguiram uma ampliaçâo realmente notável
neste ínoice: 14.5% delas estavam nas mais altas 1a1"as de
rendimento. Estes dados confirmam nessa vislo de que há um
longo caminho a ser percorrido pelas trabalhadoras brasi-
leiras para alcan~ar uma derrubada dos mitos e preconcei-
tos que cercam a questão salariali mas, esse caminho já
come~ou a ser trilhada e algum progresso Ja é visível.
Especialmente os indicadores estatísticos do Estado de São
Paulo dão conta de que o IIgap" salarial está sendo reverti-
do justamente numa região de maior dinamismo s6cio-econBmi-
co e que sempre liderou o processo de modernização da so-
ciedade brasileira.

A esta altura torna-se oportuno o estudo dos depoimentos
que colhemos de nossas entrevistadas com respeito à discrl-
mina~ão salarial nos níveis mais elevados das estruturas
organizacionais. Em primeiro lugar salientamos que 58;5%
das entrevistadas. ao responder a pergunta aberta n~mero 12
(você acredita que um homem. ocupando o mesmo cargo que vo-
ci. ganharia um salário maior? Explique', declararam que
não concordam quanto á existência de disparidades salariais
nos seus respectivos niveis hierárqUiCOS, com respeito ao
sexo. Apenas 41.5% delas reconhecem a existência de discri-
minação salarial. o que é, até certo ponto, surpreendente e
representa uma d í ecordâ nc í a em rela~ão às te'ses pessimistas
desenvolvidas na literatura nacional e internacional a res-
peito do assunto. A alta porcentagem das respostas negati-
vas à pergunta aberta n~mero 12 de nosso questionário con-
firma nosso ponto de vista, já esbo~ado. de que uma trans-
formação considerável está em marcha. desde meados da década
de 801 cujo efeito final tem sido o encurtafflsnto do "gap"
salarial, principalmente. nos niveis mais altos da organiza-
ção. o que nos faz participar do otimismo Ooa pesquisadores
James Smith e Michael Ward.

Analisemos. em primeiro lU9~rl alguns depoimentos selecio-
nados de entrevistadas que concordaram com a eHist@ncia de
discrimina~ão salatial:

222



••Atualmente ainda e assim, e uma realidade; eu cons-
tato isto. Este é um principio cat611co onde a mu-
lher deve ser submissa e obedecer a vontade do ho-
memj é um princípio de desvalori2a~ão da mUlher. Ti-
nham que achar uma valorizaçio para o homem porque.
pela natureza, a mulher é superior a ele. As mulhe-
res têm que ser entio duas vezes mais eficientes pa-
ra suplantar estes principias. 11

* * * * * * '* '*

"Sim, ainda acho que eles ganham mais; mas
feren,a está diminuindo bastante. Antesl

esta diferen,a era da ordem de 30%; agora,
diminuiu no caso das grandes empresas. \I

esta
acho

ela
di-
'1uejá

'* .•. * * 'li' * * *

"Penso que simj o homem é mais agressivo em sua lu-
ta por salários maiores. Ele cobra mais, ele preci-
sa mais."

* * '* * * * * *

IINama í or í a das vezes. sim. Hoje é muito difícil is-
to acontecer aqui na empresa X. Mas eu entendo que
s6 fui aumentada no meu salário quando um homem, do ,
mesmo nível, fez pressão. Nio é uma coisa na tura í • :J(
eles s6 dio na ~ltima hora, quandO vai f~car ~uito
descarada a coisa ... ai vem."

* * '* * '* '* * '*

"Ainda sim. Chegaremos lá... Mesmo numa prof.issão
liberal como a minha, eu acho que ainda este modelo
da competência masculina está imposto. Para amu-
lher, lidar com o dinheiro é muito mais difícil por-
que ela não é muito materialista e acaba abrindo
mão. li

'* * * '* '* '* '* '*

"Hoie a inda eu acho que sim. Iri+e Ii zme nt.e, eu acho.
·0 homem ainda tem a slndrbme d@. ganhar mais. 11
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"Acreditai ainda é discriminado; ganha siri-I,princi-
palmente nas classes trabalhadoras. A operária tem
sempre uma pequena desvantagem em relação ao operá-
rio. Em profissões de outra natureza, acho que ai,
nio; uma médica ganha igual a um médico, no serviço
p~blicoi uma hora de uma boa advogada é igual à de
um advogado."

"* "* "* "* "* * "* *

"Gemera Iiaando , acho que acontece isso sim. Não co-
nheço muito bem outras empresas, mas eu acho que
tem muito isso sim. Não e o caso da empresa V, não
é mesmo. Existe ainda uma discriminação salarial pe-
lo pouco que eu vejo."

11- "* "* "* "* "* "* "*

"Acredi to piamente. Eu vivi esta experiênCia ..
ferença nunca é muito grande, oscila entre
20%, não sendo uma coisa extraordinária. De uma
ma geral é o que existe. Acredito que venha a mu-
dar. Prefiro nem ficar sabendo, porque fico posses-

A di-
10 a
for-

sa!"

"* "* "* "* "* "* "* "*

Vejamos agora as argumentações apresentadas pelas entrevis-
tadas Cjue negaram a existência do "gap" salarial em suas
empresas:

"Nesta posição Cjueeu estou agora. não. Nenhum ho-
mem ganharia mais do que eU porCjue meuS sócios me
reconhecem, me cuidam, eu não poderia ter uma posi-
ção me Inor . Numa outra oraan i zscão , tenno c:erte~a
que um homem ganha mais do que uma mulher. Quando
tem um chefe Cjueacredita na mulher, a situação é
diferente. Se eu ma colocasse no mercado hoje seria
capaz de negociar um salário melhor do Cjue há dez
anos atrás, porque hoje eu seria reonhecida pela
competênCia. As mulheres que têm passado por um pro-
cesso de seleção e têm se colocado com determina-
ção, têm conseguido."

I
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"Não. Eu me faria vale." por mim iilesma.Quando eu ca-
sei, por acaso, ganhava mais do qus meu mar-ido."

11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11-

"Não, não acredito. No meu caso, acho ate ao contrá-
rioi é um grande charme eu ser mulher e estar falan-
do para um p~blico mais masculino e sobre coisas
consideradas 'sérias'. A diferen,a de sexo, neste
caso, se pesou, pesou a meu favor. Acho que me oes-
taquei pelo fato de ser mulher."

11- 11- 11- '* 11- '* 11- '*

"Não, acho que não, porque hoje existe justic;a nas
empresas e o mercado está ai: os bons executivos
são conhecidos no mercado e a todo momento há sonda-
gens, não diria convites, para ver se se pode tirar
um bom executivo oe uma empresa para outra. Se uma
empresa tem uma mulher executiva eficiente e quer
continuar mantendo-a, vai ter que pagar igual ao
que paga ao homem. A nossa empresa aqui é muito jus-
ta neste ponto; existem faiHas, niveis salariais,
existem meritos avaliados uma vez por ano, assim co-
mo bônus. de acordo com a satisfação dos superiores >(
em relac;io ao desempenho do executivo. Nestes b8nus
e no mérito pode haver diferenc;as oe um para outro.
mas as faixas salariais são praticamente iguais.
Não acredito que uma mulher, no nível de altos exe-
cutivos seja explorada. A própria mulher não se res-
peita se ela aceitar uma coisa dessas. Ela tem que
saber quanto vale, tem que ter consclencia disso,
tem que saber o que ela quer ganhar por aquilo qua
está fazendo, ou seja, o que satisfaz' a ela. A pior
coisa que existe é vocs trabalhar insatisfeita, des-
motivada. Nio há realizac;io. Eu nio acredito que o
homem esteja ganhando mais. A mulher tem que ganhar
mais; tem que chegar à presidsncia das empresas."

11- 11- 11- 11- 11- 11- * 11-

"Não. Nas grandes empres'as, os primeiros escalões
sio bastante estruturados e nio vejo porque oeva o
homem ganhar mais do que a mulher. Nas empresas me-
nores, até acho que quando a mulher vai negociar o
seu salário ela tenha oferta de niveis menores.
Mas. isto também tende a sumir com o tempo. Já tem
muitas pessoas aparecendo nesta área de Recursos Hu-
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manos que est~o modificando esta ~ituaç~o. Se a
lher for equivalente, ela vai ser contratada
mesma remuneração."

*******iI'

mu-
pela

"Não. Salários para chf?ff?sClf?seção. no meu nível.
são todos iauais. homens e mulheres. A ~nica dife-
rença que existe. um pouco a mais, um pouco a menos
no salário de cada um. é o tempo de serviço que ca-
da um tem. Eu tenho dOie anos; meu colega aqui do
lado tem quinze. então ele tem quinze anu8niosi por
quinze anos. ele tem um pouco mais na participação
especial que é dada parceladamente em tris meses.
Agora. os niveis salariai~ são equivalentes, mas an-
tes não era assim. Não era propriamente uma discri-
minação contra a mulher; era o próprio cargo... não
havia chance das mulheres ocuparem postos malS ele-
vados nas administraçSes anteriores. Esta adminis-
tra,ão é que admitiu mais a mulher em postos-chave
e postos de chefia. Na área de comunica,ão só traba-
lham mulheres. todas elas são gerentes. chefes de
seção e superintendentes."

* * * "* * * * *

"Não, acho que depende um pouco da profissão mas a
tendincia á a equipara,ão. No meu ramo não tem uma
faixa definida. o desvio é muito grande e não dá pa-
ra saber se eu estou ganhando mais ou menos do que
o mercado. Cada operador tem um salário diferente
do outro, dependendo da sua habilidade; mas. não é
por discriminação feminina; é pelo valor de cada
LJ.iO. Já existem mulheres bem pagas no' mercado finan-
ceiro. principalmente em bancos. Tem mulheres qUf?
já ocupam posi,ão de diretoria, especialmente, nos
bancos f?strangeiros."

* * * * * ** *

"Poderia ocorrer esta diferenciação. mas não neces-
sariamente. Acho que na média do mercado brasilei-
rOI a não ser que a mulher se destaque muito, em
cargos iguais e condi,ões semelhantes, ainda a mu-
lher ganha um pouco menos do que o homem; mas. aqui
no banco, não. Eu gerencio faixas e não tenho fai-
xas para hcme ns e mulheres. 11

* * * * * * * *
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"No meu caso. eu não posso dizer que houve diSCrimi-
nação. pois. quando eu entrei. eles nio esperavam.
nio me conheciam como eu sou. eles iam me testar.
Eu acho que me dei muito bem e não aCredito que um
homem ganharia mais. Eu entrei ganhando muito bem.
eles pagaram o que eu pedi e é um pouco difícil de
eu comparar porque o meu nivel de atuaçio aqui é di-
ferente dos outros. Até aqui ainda existe a mentali-
dade de que a mulher nio precisa ganhar tanto por-
que ela tem marido, tem isso. tem aquilo. e nio pre-
cisa tanto. Pode até ser que exista essa interpreta-
ção. mas não no meu caso. Nas outras mulheres aqui.
eu também não vejo diferenças. nem insatisfação por
parte delas. /I

"* * * * * * * *

"Isto nio existe no serviço público onde a isonomia
é de lei. é do cargo. Numa empresa privada. ainda
existe diferença de salário pelo fato de ser mu-
lher: eles mudam o nome do cargo ..."

* * * * * * * *

"Acho que está mudando, mas nio mudou completamen-
te. Outra vez vou dizer: se deixarem para resolver
entre quatro paredes, provavelmente o homem_vai con-
tinuar ganhando mais do que a mulher que ocupa o
mesmo cargo que ele. No meu caso, realmente. nio dá
par.a fazer isso ..."

* * * * * * * *

Como vemos, para uma grande parte de nossas entrevistadas.
a discriminação salarial em relação às mulheres, atualmente
e no nivel hierárquiCO em que elas trabalham. é muito malS
um mito do que uma realidade. Quando as entrevistadas re-
conhecem a exia t.ê nc í a de um "gap" salarial. geralfYlente, é
no passado. em outras empresas e por ouvir falar e, mesmo
assim. a diferença é considerada residual e decrescente.
Acima de tudo. em suas opini6es. ·que são o reflexo de suas
experiências; nio há cabimento para a discriminaçio sala-
rial e ela não pOde ser sequer admitida ao nível racional.
Isto quer dizer que, aos poucos; qualquer discrimina~ão sa-
larial será rechaçada e não será possivel manti-la diante
das cegas leis do mercado. onde o que efetivamente conta é
Q talento. a preparação e a motivação para o trabalho.
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·iv.
Elas estão chegando.

Os resultados da sondagem que reali~amos, o teor dOS oepoi-
mentos colhidos e a reflexão de todo o materlal bibliográ-
fico consultado nos tem levado a uma constatação básica pa-
ra os propósitos desta dissertação: por mais fortes que se-
Jam as restri,ões a uma maior presença femlnina nos diver-
sos setores produtivos da economia s, por mais relevantes
que ainda sejam os residuos de discriminação presentes na
sociedade, tem sido impossível a reversão do processo de-
sencadeado nas ~ltimas décadas que está a empurrar a mulher
moderna para as empresas e nelas. para posições de comande.
Duas forças distintas e igualmente importantes faaem com
que a potincia da resultante anule e se sobreponha às res-
triçSes ainda presentes. Por um lado, ~ motivação feminina
para o trabalho criativo, há tanto abafada e contida, á su-
ficientemente intensa e consistente para negar completamen-
te os mitos da inferioridade feminina no trabalho. As mu-
lheres estão provando que a capacidade e o ixito nas pro-
fissões não estão relacionados ao sexo do trabalhador. Por
outro lado, a moderna economia de mercado em que estamos
ingressando requer um esforço conjunto da unidade familiar
para se alcançar um padrão de vida mais elevado e mais dig-
no para a pessoa humana.

Ao que tudo indica, a mulher típica que respondeu ao nosso
questionário é um prOduto dessas duas forças apontadas. EI~
'tem, em média, 43 anos, nasceu e sempre morou em São Paulo,
tem grau universitário, fala duas ou mais línguas, é casada
ou vive maritalmente e é mãe. Entrou para a empresa a con-
vite do empregador ou através de um processo' de seleção ou
concurso. Trabalha principalmente no setor de serviços, e
está nesta empresa há seis anos e meio e neste cargo há
tris anos e meio. Sua empresa é uma Socied~de An8nima de
Capital Aberto, com 2.800 empregados, faturamento anual d~
333 m i Ihões de ETNs e que ex iste há 27 anos. NOS~ii§~r!tre-
vistadas participam do primeiro escalão das organizações ..em
que tt-abaiharn e se 'cons ideram prepa~-ãdas . para o desempenho
desuas atuais funções. Não partt"é:(pam da atividade síndi-
ca1 mas reconhecem'a imPQr-t-;~fr,i:ra- das errt idades - de c1asse.Seu rendimento mensal é s-a-Q..f=..dein~de--i-2-:-6áG-=B+Nse conside-
~am que maridos e esposas devem partilhar a responsabilida-
de do su~~ento do lar. ~ importante ressaltar que elas vêem
suas remunerações auferidas no trabalho como elemento fun-
damental na composiçXo do orçamento familiar.
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A posi~ic politica tipic~ __ºessas mulheres_favorece uma
ídeolc,gia capitalista moderna/. pelo menos, anti-socialista.
Não há re í v í nd í cacê ea explicitas com respeito a mudaricae no
ambiente e nas atuais condi~ões que servem de referência
para as carreiras profissionais. Elas discordam da licen-
~a-maternidade de quatro meses recentemente aprovada pela
~ova Constitui~ic Brasileira. Acreditam que. o custo final
da mio-de-obra feminina é mais elevado do gueo da masculi-
na, em fun~io dos beneficios e encargos sociais trazidos pe-
la nova legisla~io, o que poderia explicar as diferen~as sa-
lariais entre homens e mulheres que ainda possam existir.
Elas concordam que a fertilidade constitui um obstáculo pa-
ra o desenvolvimento normal das carreiras profissionais e
acreditam que a mulher trabalhadora deva discutir com a em-
presa a época e a dura~ão de sua licen~a maternal.

Elas estie confiantes na intui~ie feminina como elemento
precioso para a eficiincia das decis5es no mundo dos ne96-
cios. Acreditam também que o charme e um instrumento legi-
timo_l:leatua cão e que está a sua disposi~ão. Praticamente
todas elas concordam que a presen~a feminina nas empre,sas
huma'nj,zaos relacionamentos profissionais. Acham elas que
os hOff.er.sas ·"!à-em com--admiral;ão e discor-dam que hai a por
parte deles ressentimentos, embora concordem que a visão
masculina sobre maior presenl;a da mulher nas organiza~6es
ainda é confusa, o que causa a eles alguma ansiedade. Pra-
ticamente todas concordam na necessidade de uma retaguarda
que lhes di cobertura na administra~ão do lar. O horário
fl-e-x{velé por elas visto como uma possibilic:iade real ele
concilia~io-de suas carreiras com os afazeres domesticos.

Como se vi, o ingresso das mulheres nas c~rreiras profis-
sionas tem sido o fruto da emergincia de uma forte motiva-'ª-º- profissional (até pOderíamos dizer amb í cão profissio-
nal) que se io-;p'5ecomo um dado da real idade e não uma expe-
riincia exótica de nenhuma consequgncia social consistente.
A mulher não está na empresa para se distrair ou ocupar seu
tempo ocioso e nem seu rendimento está sendo canali~ado pa-
ra a CObertura de suas compras de supérfluos ou para o pa-
gamento de frivolidades. Será mais exato enfocar este in-
gresso como uma das mais importantes transforma~ões sociais,
que aqueles que vivem 05 derrade ír oa anos do segundo milê-
nio têm o privilégio de assistir e participar.

~ realmente notável o avanço quantitativo e qualitativo da
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mio-de-obra feminina no âmbito co mercado de trabalho.
tatisticas disponiveis nos mostram que esse fen6meno
versal também é uma realidade no 8rasil. Reunindo os
do Censo Demográfico de 1970 e do PNAD de 1987.
organizar a Tabela mostrada na página seguinte.

E-<=-.-
uni-
dados

podemos

A Tabela considera dois universos - o Brasil e o Estado de
8~0 Paulo - em dois anos, ao nosso ver, tipicos para ° ba-
lizamento da evolu~io da presen~a feminina na popula~âo
economicamente ativa do pais e do estado (1970 e 1987). Co-
mo veremos, sio notáveis os pregressos registrados pelas
mulheres nO,mercado de trabalho. no pais e no estado. nas
últimas duas décadas. A' Tabela mostra as reparti~ões da
for~a de trabalho masculina e feminina entre os setores que
integram a economia nacional, através de participações per-
centuais. Assim, por exemplo, podemos constatar que, em
1970, 50,6% da força de trabalho masculina estava empregada
no setor primário e que 69,3% da força de trabalho feminina
tinham seus empregos no setor terciário. As últimas linhas
da Tabela (Totais em milh5es) nos trazem os números de ho-
mens e mulheres que intearavam a popula~io economicamente
ativa. sob os quais as respectivas porcentagens foram cal-
culadas. A divisio setorial da economia usada nesta Tabela
é a mesma dos relatórios padronizados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística IBGE. Vale a pena
esclarecer que nesta classificação setorial as "atividades
sociais" correspondem ao segmento do setor terciário dedi-
cado aos serviços de saúde, educação e assistência social.
Dentro do setor terciário, o sw.bsetor "outras atividades"
incluem instituições de credito e seguros.
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DISTRIBUICaO DA POPULACaO ECONOMICAMENTE ATIVA MASCULINA E
FEMININA POR SETOR D~ ATIVIDADE

Setor de Atlvid~de
PRIMARIO
-Atividades Agrope-
cuárias. extraçâo.
pesca

SECUNDARIO

Sexo

Homens
Mulheres

Homens
Mulheres

-Ind. Transformaçio Homens
Mulheres

-Ind. Construção

-Out.Ativ.lndustr.

TERCIÂRIO

-Comércio

Homens
Mulheres
Homens
I"lulheres
Homens
Mulheres
Homens
Mulheres

-Transp.e Comunico Homens
f"lu Lhe res

-Serviços Homens
Mulheres

-Atividades Sociais Homens
Mulheres

-Administr.P~blica Homens
Mulheres

-Outras Homens
Mulheres

TOTAIS(em milh5es)

BRASIL
.1970 1987

50.6%
20.4

19, ri
TO;3

7.3
0.2
1,3
0.2

29-L.5
69.3

~.

8.1
6.0

5.1
i,O

5.3
38,8

2,1
16.1

4,7
4.8

29.5%
15.4

29,4-
13.1

9,9
0.4

2,0
0,5

41.1
71,5
iL8
11.2

5,3
0,9

12.5
35,4

3,2'
17,5

5,2
3,7

3. i
2,8

Homens 23,4 37,6
Mulheres '6,2 19. li
Totais 29.6 57.5

s~o PAULO
1970 1987

24,6%
7,3

35,2
19.9

24.4
19,4

1.3
0,2

40.2
72.8

... X'"

10.6
7.4

7.9
41, O

1~3.7

4.5
.2,4

7,8
7.1

4,8
1,6
ó,4

10,8%
5,4

43.0
22,2

31.9
21,1

9.9
0,6

1,2
0.5

46.2
72,4
13,1
12.1

.;
"

3.6
16,5

4,4
3,0

4,1
4,5

8.8
4,8
13,6

------------------------------------------------------------
Fonte: IBGE-INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATiSTICA

Censo Demográfico de 1970
PNAD-Pl~no Nacional de Amostra de Domicilias de 1987
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Algumas evidências sâo reveladsspor esta Tabela.
uma classificação destas constatações:

Façamos

(1) em 1970, 79,1% da Pcpulaç~o Económicamsnte Ativa
(PEA) eram constituidos por homens. No Estado de São
Paulo, esta participaç~o percentual já era significati-
vamente menor (75,0%). Em outras palavras. consideran-
do-se a participação percentual das mulheres na PEA co-
mo um dOS indicadores de modernidade. verifica-se que o
Estado de 8~o Paulo, que lidera economicamente os de-
mais Estados brasileiros. já acusava em 1970 uma inte-
gração maior das mulheres às atividades econômicas
(25,0%cont~a 20~9X):

(2) a PEA do Brasil cresceu, entre 1970 e 1987. 94,3%,
definindo uma taxa anual de expansão da ordem de 4,0%.
Deve-se enfatiaar que esta é uma taxa realmente expres-
siva em comparação com a de outros países e que resulta
do fato da pirimide etéria brasileira estar concentrada
nos jovens menores de 19 anos. que representa~ mais de
50% da populaç~Q total. Isto nos garante não apenas um
dos mais altos níveis de crescimento da demanda agrega-
da interna, como representa um verdadeiro desafio à ca-
pacidade de absorção do sistema produtivo de contingen-
tes crescentes de mão-de-Obra. a cada ano, que precisam
ingressar na PEA. Este fenômeno pode ser constatado pe-
la relação entre a taxa de crescimento anual média da
PEA e a taxa de expansão demográfica: essa relação e da
ordem de 1.5 vezes, o que atesta a capacidade de absor-
ção do sistema produtivo nacional. neste período. dos
grandes contingentes que anualmente fluíram para o mer-
cado de trabalho. no lado da oferta.
(3) no mesmo período, a PEA do Estado de são Paulo cres-
ceu 112,5%. definindo uma taxa de cresctmento anual de
4.5%. o que comprova a dinSmica excepcional que prevale-
ceu no mercado de trabalho paulista, durante o periodo
analisado. o qual suportou uma tawa de ewpansâo de ofer-
ta para os trabalhadores. bem superior à tawa media na-
cional.

(4) o contingente de mulheres trabalhadoras cresceu. en-
tre 1970 e 1987, 221%, portanto, mais do que o dobro da
tawa de crescimento da PEA. O total oas mulheres inte-
grantes da PEA cresceu, nest~ periodo,
7.1%. ou seja, uma taxa de crescimento
do qwe a média nacional.

nada menos do que
1.8 V82es maior

(5) no Estado de Sâo Paulo esta relaçio se mantém. uma
vez que a PEA feminina cresceu 200% neste periodo. A ta-
xa anual de ewpansão da PEA nos Estado de Sâo Paulo fel
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de 6,7%. ou seja, uma expansio anual que equivale a 1,5
vezes a taxa de crescimento anual média do Estado. En-
quanto que os homens expandiram sua presença na PEA nu-
ma taxa anual de apenas 3,6%, as mulheres conseguiram
uma expansão significativamente maior.

(6) diante destas diferenciaç5es de taxas Oe crescimen-
to, observa-se que a participação percentual das mulhe-
res na PEA brasileira em 1970 era de 20,9%, evoluindo
em 1987 para 34;6%. Este crescimento da participação
percentual das mulhres na PEA é realmente s19nificativo
porque sua expansio entre um ano e outro foi da ordem
de 66%.

(7) no Estado de São Paulo, em 1970, as mulheres repre-]
sentavam 25% da PEA.Em 1987, o índice de participação
das mulheres cresce para 85%, registrando um aumento de
cerca de 41%. Verifica-se, portanto, que a expansio da
fatia destinaOa às mulheres no mercado oe trabalho em
São Paulo cresceu menos do que a média nacional e isto
pode ser explicado pelo fato de que as trabalhaooras
paulistas já partem de uma fatia maior em 1970. O que
deve ser ressaltado é o fato de que em São Paulo, em
1987, 35,3% da PEA era constituída por mulheres. em con-
traste com a média nacional oe 34,7%. Isto nos permite
concluir que o processo de expansio da partlcipaçio fe-
mInIna na PEA é hoje nio apenas um fen6meno paulista,
mas, sobretudo, um fen8meno nacional. Daqui para fren-
te, pode-se antecipar que tanto a PEA de Sio Paulo como
a Pea nacional devam seguir crescendo paralelamente.

(B) O' processo de industrializa,âo da economia brasi-
leira pOde ser avaliado pela tendªncia de reouç~o da
participa~io da PEA no setor primário: entre 1970 e
1987, a fra~âo da PEA masculina empregada no mercado
primário correspondia a 50.6%; em 1987, este índice cai
para 29,5%. Em 1970, 20,4% das mulheres economicamente
ativas estavam empregadas no setor produt'ivo j este indi >

ce declina para 15,4% em 1987.

(9) a migração setorial é um fato indiscutível revelado
pela Tabela. Para os homens economicamente atlvos, o se-
tor terciário tem sido o destino predominante: em 1970,
29,5% dos homens estavam empregados no setor terclarlo;
em 1987, este indice cresce para 41,1%. As' mulheres re-
velam um crescimento menor que é plenamente j~stificada
pela magnltude do indice que Já haviam conquistado em
1970 na participaçâa nas atividades do setor terciário:
elas crescem de 69,3% para 71.5%.

(10) a taxa de participaçâo percentual das mulheres no
setor de servi~os em 1987 é de 35,4% e deve-se ressal-
tar que este indice declinou de 1970 para cá. Isto reve-
la que as brasileiras nio estâo apenas se dirigindo pa-
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ra o sub-setor serviços mas. de uma
presença tende a se ampliar por todos
economia.

fo~ma geral. sua
os segmentos da

(11) na economia paulista. também é no
ços que a maloria das mulheres exercem
35.2%. Tamb~m de acordo com a tendincia
indice de participa~io vem decrescendo.

setor de serVl-
suas atividades:

naciünal. este

(12) em termos nacionais. a propor,ao de mulheres que
se dirigem para o setor de comércio cresceu, no perio-
do, de 6,0% para 11.2%. Na economia paulista, este indi-
ce evoluiu da 7,4% para 12.1%, mostrando uma nítida ten-
dincia de amplia~ao da preBen~a feminina no comércio.
um setor que, no come~o do século. estava reservado aos
homens.

Estas observa~ões devem ser enquadradas na re~lidade brasi-
leira. na qual um expressivo contingente da PEA nao é ofi-
cialmente considerado. Há. na verdade. um grande n~mero de
t.r a tie Lhedorea e t rabe Lnatio raa "lue, no Brasil, participam era ~
chamada economia informal. cujos contornos quantitativos
sio de dificil mensuraçao. De qualquer fürma. entretanto;
püdemos cünsiderar os indices revelados pelo IBGE como "pro-
x í es /I conservadores dos pal'"âmetrosque e f e t; ivame nte v i goraifl
na eccnomla informal. Aliás. um pouco de reflexao em torno
deste tema nos levaria a imaginar que os parâmetros relati-
vos à participaçao feminina que realmente vigoram na desco-
nhecida economia informal. provavelmente. sejam superiores
ao da economia formal. pelo simples fato de que os homens
tim menos restri~5es ao Ingresso na economia formal do que
as mu 1he res..

A esta altura é oportuno registrar os depoimentos colhidos
em nossa sondagem como respostas à pergunta aberta n~mero
sete (Cemo voci vê n aumente da participa~io feminina na
populaçao economicamente ativa?)

"Está acontecendo porque os homens sozinhos não es-
tão conseguindo arcar com a responsabilidade do lar
e tamb~m porque aumentou o nivel de escolaridade de
homens e mulheres e porque a mulher quer uma reali-
:z a ~ão pr6pr1a ."
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"Isto ocorre por necessidade eccinô m í ca pai-a ,com- ,
plementar a manuten~âo da família, principaimente
numa crise como esta que o pais atravessa. Além dis-
so, na classe alta, trabalhar dá status e na classe
média é necessário para a manuten~io Co padtio de
v i da. "

* '* '* * '* '** *

"Esta é uma consequência da maior 1 í berdade da Ii!W- 7
lher nos ~ltimos tempos e seu acesso aos cursos su-
periores, fatores que fazem com que a mulher nio
aceite mais uma posiçio passiva: ela quer partici- ~
par. Ela tem condições e capacidade e a consequên-
cia é o aumento de sua participaçio na populaç~o
eccricmí camente atiVã ."

"Isto é muito importf.intepara a juventude, para as
mulheres que vim agora. Elas estio estudando e vio
poder pôr tudo em pt-ática ."

.•. '* .•. * * * * 11-

"Pena que a política. que ainda é muito patriar-cal,
nio percebeu que para o país isto é extremamente im-
portante. Não 56 é importante em nível econômico,
como tãmbém psicologicamente é muito saudável. As
escolas p~blicas dever.iam ser de periodo integral
parã que as mies pUdessem levar seus filhos de ma-
nhi, irem para o trabalho e pegá-los ~ tarde. A mu-
lher precisa colaborar. mas deixa os filhos tranca-
dos em caSã, acarretando graves problemas. Algu~as
provldincias deveriam ser tomadas porque a mulher.,
neste ponto, é muito sofrida, maltratada, porque a
cat-ga dos filhos é dela."

* '* * * '* 11- 11- *

"Isto é importante sob dois aspectos: E'm primeiro
lugar, a participaçio feminina hoje é fundamental
para a sobrevivincia da familiai em segundO lugar,
a mulher nio se considera mais escrava da ninauém e
através da ihstru~io está buscando uma re~li3açio
pessoal e individual, que é na verdade, uffiPrinci-
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PlfJ protestante e não católico."

'* '* '* '* 11- '* '* 1t

IiÉcada vez maior esta participat;.ão porque não s6
os homens já não estão tendO aquele preconceito em
relat;.ãoao fato da mulher trabalhar fora. como hOJe
eles estão precisando desta colaborat;.ão da mulher
para complementar o que falta dentro de casa. Esta
participat;.iodeve ser. daqui para frente. cada vez
maior. /I

'* '* '* * 11- '* * *

"Vejo com um pouco de apreensão porque a v irada foi
muito grande e corre-se o ri~co de ir para o outro
extremo. Há o perlgo da mulher achar que a casa é o
lugar da empregada e da criant;.a e que é um lugar
horrivel e a solução é sair para se tornar indepen-
dente."

1t '* '* '* '* * 1t 1t

liAentrada da mulher naeconofliia mudou a forma de
se tratar 05 recursos humanos na empresai alterou a
relat;.ãodela como consumidora porque ela não está
mais discutindo o salário do marido nas suas com-
pras. mas o seu pr6prio salário. ou seja •. ela inte-
gra a demanda do mercado de forma diferente. e~a es-
tá pagando com o que ela ganha e por isso exige
maior qualidade."

* '* * '* '* * '* '*

"Isto se torna necessário por fort;:ada sociedade de
consumo. Acho que tem que haver umaintegrat;.ão maior
do homem no lar ~ da mulher na força de trabalho.
Mudaram os tempos. mudaram as oemandas."

'* '* '* '* '* * *' *'

IiI~to é muito positivo. Há muito espat;:o para a mu-:
lhar crescer; ela deixou ae ser somente professora
(que era permitido) e hoje ela tem atividades das
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ma í a variadas em todos os t-amos."

* 11- 11- * 11- * * -li-

liDeum ponto de vista político. trata-se de uma
questio muito desfavorável porque eu acho que a mu-
lher foi muito manipulada pelo sistema. Trouxeram /
as mulheres pa~mpeti r com osPrifprfos homens e
baratear o custo da mio-de-obra. Vamos ter mais um
contingente que engrossará a oferta e com isso se
prejudica o ser humano como um todo. Foi uma venda
ilus6ria de que trabalhar era bom. ~s vezes voci
tem uma funçio tio mecânica. tio 1diotizante, que
te limita. Se voci estivesse em ca.a costurando, in-
ventando receitas e solu~5ee de limpeza, voei esta-
ria se desenvolvendo muito mais. Seu desenvolvimen-
to seria muito mais integral do que passar o dia in-
teiro fazendo cOpia numa máquina de escrever. Acho
que sair para trabalhar nio é para aceitar qualquer
coisa. Ela acha que, como nio foi reconhecida no
lar, trabalhar fora lhe dá status. A participaçio
da mulher na populal;âo economicamente ativa vem
crescendo mesmo; é um caminho sem volta; e este ca-
minho é às vezes doloroso porque a mUlher nio está
satisfeita com o qui está fazendo, mas, de qualquer
+orma , é benéf i co, porque está lhe dando a chance
de se conhecer melhor. 11

* * * -li- * * * *

"Eu vejo este processo com muita satisfa~ão porque
a mulher tem muito a colaborar e vejo com muita
tristeza por causa da discriminal;ão. Acho que a gen-
te deu um avanl;O pela Constituição, rrfasa Constitui-
,ão em si não segura as coisas ... A mulher não saiu
Oe casa porque ela quisia gente levanta a bandeira
da conquista, mas não foi bem assIm. Ela foi chama-
da ao mercado ne pós-guerra por uma questio de redu-
ção de custo da mão-de-obra. Ai ela se viu e ai co-
meçaram as conquistas, mas ela ainda sofre os efei-
tos da origem do processe que é .~ questão da mâo-de~
obra mais barata."

11- * 11- "* 11- 11- "* *

"Vejo que está aumentando. Primeiro, que nas clas-
ses mais baiwas e mesmo na classe média, a mulher
eatá cada vez trabalhando mais por uma necessidade
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e mesmo o marido machio braslleiro, que acha que a
mulher nio precisaria trabalhar, ele est~ precisan-
do desse ~uplem_e!1fÕ)financeiro dentro oe casa. Isto ~
abriu o caminho. Por outro lado, eu sinto nas gera-
~6es mais novas um pouco da volta ao lar. Tem uma
certa tendência. Talvei haja um equilíbrioi nio pre-
cIsa ser tio taxativa; mas acho muito i~portante
economicamente que a mulher tenha uma participação
ativa fora do lar. Acho que poucas mulheres v~o com
profissionalismo, proc:uranoo liberdade de trabalho,
liberdaoe pessoal, muito poucas v~o por oecisão pes-
soal: via por necessidade financeira e deixam de
trabalhar quanoo acham que n~o precisam mais .. Tem
algumas que se apaiMonam pelo trabalhoi aqui no es-
critór-io, a maioria é "vidrada" pelo t raba Lhc : pre-
cisar todas precisam, mas já melhoraram de vida e
continuaram. No inicio, precisa ter uma coisa que
te empurra, que eu acho qu~ é a necessidade finan-
ceira e oepois você assume ou n~o." t/

'* '* * '* * * 11- .11-

"Acho que está crescendo, ainda vai crescer mais;
ainda tem muita mulher que l'2 lidolar"i acho que as
mulheres têm que tomar consc:igncia Oe que elas não
podem ser dependentes. Tocas ~= mulheres têm que
ser independentes economicamente e que os casamen-
tos nio são estáveis. Antigamente, mulheres e ho-
mens mantinham c casamento até o fim da vida porque
não tinham o peito de assumir que o casamento não
deu certc : e as mulheres, principa,lmente, tinham
muito medo dessa quebra, porque elas ficavam na
mão. Acho que as mulheres tim Qbriga~ão mesmo de se
realizar através do trabalho, se alimentar do traba-
lho, de provar que sio capazes. Acho que o prazer é
fundamental no t raba í no , eu busco' mais pra2er e
mais dinheiro."

**.******

"Acho importantíssimo do ponto de vista da produ-
~~o. Eu nio vejo porque uma mulher tem que ser ocio-
sa e alguém tenha que trabalhar em dobro para sus-
tentá-la, quando ela tem oportunidade de participar
do processo de crescimento de um país. Acho que é
quase obrigat6rio. Acho que isto tende a se expan-
dir e que essas resistincias estão diminuindo em to-
das as áreas .. a mulher pode ocupar qualquer cargo
que ela queira. Talve2. em algumas profissões haja
uma certa dificuldade, mas se ela é capaz de arcar
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com os requisitos necessários, ela que assuma."

"* "* "* "* "* "* -li- "*

liA medida que o mundo cresce, que há progresso e
mesmo o crescimento pessoal da mulher, o aumento do
mercado de trabalho leva à necessidade de nio ter
mais um cheque só em casa. Está cada vez mais difí-
clI, em qualquer lugar do mundo e isso eu acho que
sio duas coisas que se interligam; quer dizer, à me-
dida que a mulher também é mais dona de si, as rela-
,ões seria melhores, eu nao tenho a menor d~vida.
Acho que a mulher teve uma conquista que nio ~ai
dar. nunca mais para voltar atrás. A gente não vai
deiHar de cas~r, a gente nio vai deiHar de ter fi-
lho, nao val deixar de cuidar do lar, mas não dá pa-
ra ter malS aquela dependêncIa. Teve uma matéria na
revista Playboy qu~ dizia q~e a mulher quer deixar
de trabalhar e voltar para casa,.. eu não acredito
nisso. Depois que voei sabe que pode ser dona de si
e só você é responsável por você, nio dá mais para
voltar atrás. Nos Estados Unldos tem um movimento
"Quero vol tar para casa", Acho que é um esfot-'o
enorme da midia e eu nio sel porquê. Aliás, acho
que sei: é porque a mulher está galgandO em pouco
t~mpo posi,ões que os homens levaram anos para con-
seguir, Algumas revistas estão defendendo a mulher
"A t\JovaTradicionalista", iÍlaSé um movimento que es-
tá 'I/indode cima pa,-a ba í xo . A mídia, isto é. filme
de televisao. de cinema, formadores de opinião p~-
blica. que é isto? ~ um perigo. Isto não pode ser
assim. Não tem volta! Acho que va i crescer. tem que
cresce',.,"

"* "* '* "* * * * *

"VeJo de forma muito positiva porque está trazendo
à mulher a oportunidade de ter mais op~ões na vida.
Acho que trabalh6r, independentemente da necessida-
de de cada um participar do or~amento familiar e po-
der assim ter uma vida melhor para si mesMo, para
filhos e marido, todb mundo, traz à mulher mais se-
guran~a. porque ela vê e ela, sente. na verdade,
qual é a contribui~ão dela dentro daquela família.
Eu acho que isso. mesmo do ponto de vista afetivo,
dá muito mais seguran~a também; ela tem op~6es e
aquela família é uma op,ãoi aquela, familia, algum
oia, pode ser estruturada de outra forma e ela pode
deixá-la e tentar construir outra, Acho que é muito
positivo embora, de alguma tOrma, deva assustar as
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mulheres constatar que esta é uma possibilidadereal. 11

'* '* '* '* '* '* '* '*

"Eu vejo com bons olhos, estou investindo para is-
Sai tenho uma filha e tenho certe~a de que a sente
vai ter uma participa~âo crescente. Porque hoje vo-
cê nio tem uma diterencia~io muito grande na educa-
~~o que é dada para um menino da que é dada para a
menina. A mulher é parte da comunidadei como é que
s6 os homens podem decidir sem ouvi-las, se elas fa-
aem parte. são integrant~s da comunicade? Elas tim
que ter sua representa~ão. Nesse sentido. acho que
elas t.êm que i?st~.•- presentes. A mulher et-a mu i to
submissão, ela estava para servir. Hoje ela já se
sent.e ativa. participativa. õI

ilIn'iportanteisso. Acho que a mu lner está sendo acei-
ta porque elas estão contribuindo muito. Hoje eu vi
no Diário Oficial um proj~to de altera~io do Código
Civil que fala do estatuto da mulher casada. que
era considerada relativamente incapa~ e que precisa-
va da autoriza~ão do marido para trabalhár. Acho
que a mulher que trabalha tem uma outra visão da vi-
da. da sociedade, consesue educár os filhos melhor.
~ fundamental a participação da mulher. 11

* * * * '* * '* '*

"Vejo com mui ta nat.uraLidade porque o país até ago-
ra tem crescido. a taxas caiwas mas tem crescido.
não há mão-de-obra masculina suficiente e eu vejo
até no nivel da empresada doméstica, ela quer sair
de ser doméstica a ir para uma fábrica, porque dá
status. É parte do processo de industrializaç;ãoj
num pais como o Marrocos, no noteI todo mundO é ho-
mem, até o faxineiro é homem. Paises com muito su-
bemprego, eles aproveitam primeiro a fort;a de traba-
lho masculina. O que está acontecendo no Brasil é
totalmente dentro dos padr5es de desenvolvimento.
Acho que é irreversivel~ é a realidade da mio-de-o-
bra e da mercado brasileiro: precisa de pessoas qua-
lificadas ... isso abriu muito campo para a mulher e
val seguir assim, porque tem pouco talento e muitos
postos mais altos e é natural que a mulher venha a
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ocupá-los. "

* * 1t * * * * *

"NiJ~iEstados uru dcs .8 n.lSUéC!d, eUV1VeH\Clei 'iUt:! a
p,-,r1.icipat;ãofeminina €! urna cc i se perfeitamente nor-
mal no trabalha. ninguém contesta. No Brasil. acho
~ue tem oois níveis: quando a mulher saiu por neces-
sidade econômica e aquela em que a mulher saiu por
seu desejo pessoal. Acho que a saida da mulher para
o trabalho é sem volta. Acha que vamos chegar num
ponta. na Brasil. em que isso passa a ser um Desejo
efetivamente; .ela quer aprender. quer estudar e po-
defalsr uma opt;ão. Mas eu acho que acima de tudo!
elas via querer traDalnar pelo arau de liberdade,
de n:?alllação t:ILleo t raha Lno acaba propiciando.
Acno que o traDalhorealmente muda muito o comporta-
mento da mulher frente ao homem! muda as possibili-
dades de papel que ela desempenha. Também imagino
que tem aquela mulher acomodada, que o trabalho pa-
ra ela nunca vai ser fonte de nada. vai ser uma amo-
lação se ela tiver ~ue fazer. Mas de um modo geral
acno que isto vai ser inevitável pela necessidade
e.-con6mica."

'k*******

"Acho que só tende a aumentar. Vol ta ao La r não
existe mais. Depois que você abre uma Perestroika.
n~o volta mais. MInha avó já trabalhava e acho que
slo reivindicat;5es antigas! principalmente na Euro-
pa. Acho que as mulheres estão procurando seu cami-
nho! mas acho que fazem mal em querer competir com
o homem! porque elas nunca via alcanç~r o mesmo ni-
vel, por for-mação feminina. PIcho que elas acr-escerl--
f.iil1'muitoao bem-estar. Nós, filulher-es,hoje, tr-aba-
lhamos o trlploi as mulheres reivindicaram direitos
iguais, mas para alcançá-los elas trabalham tris ~e-
zes mais: dona-ae-casa, mãe e protlssionais. O ho-
mem! não; ele e c! profissional. Se ele for bom pai
já é muita coisa •.porque às vezes nem com isto ele
se preocupa. As mulheres estão pagando este pret;ü
no mundo í nte í ro . Achar que o homem ter ..que e í v í d i r
com a mulher as tarefas do lar e muito (~tópic~ Tal-
vez noa paises mais adiantados, os maridb's-':\iã~ bus--
car as crianças na escola. dividem as funções cen-
tro de casa, mas é tudo muito esporádicoi na hora
de ir para a maternidade quem vai ~ a mie, quando a
criança chora de noite, é a mãe. Aqui no Brasil, a
mie tem o dlreito da faltar se o filho Está com sa-

241



rampo; o pai, nio. Nio adianta lutarmos contra cci- t
sas que sio feitas pela natureza. O que é anti-natu- ~
ral acaba nio funcIonando. Mesmo assim acho que es-
tamos ganhando uma batalha grande, somos mais valo-
rizadas. a mulher tem muitas fun,6es que ela pode
fazeri se ela nio for id~ntlca ao homem, ela tem ou-
tras vantagens. As vezes acho preferivel ela ter um
cargo nio tio alto numa casa feliz. da que ela ter
um cargo de alto eabarlto eas coisas desandarem pe-
lo cu t ro lado."

"Acho que é urna participaçâo 'que veio para ficar,
mas é uma partici~açio incipiente ainda. Nâo acno
que ela seja economIcamente aInda m~ito representa-
t i va , nesse alto nivelo altos postos, altos salá-
rios. ~ apenas o começo de tudo, está muito inci-
piente ainda. Por outro lado, acho que e~iste uma
nova mulher, me parece que ·eXlste um retorno ao ca-
samento, ao casamento entre aspas, à institui,io fa-
miliar estruturada ... me parece que há um retorno
na nova geraçâ~. Mas acho que para as mulheres que
chegaram lá, é um caminho sem volta. Duvido que
elas consigam voltar e se adaPtar a uma vida de
lar, sem qualquer tipo de recompensa, porque eu des-
considero o que existe por ai chamado de recompensa
para as mulheres do lar. 11

* * * * * '* '* 1t

John Naisbitt e Pa t r í c í a Aburdene, no "bes't-seller" r"1ega-
trends 2000. apresentam estatisticas abundantes sobre o
crescimento da presença feminina no mercado de trabalho
norte-americano, principalmente nos setores mais dinâmicos
e avançados da economia. Segunda os autores. nas ~ltimas
duas décadas. as mulheres americanas absorveram dois terços
dos milh5es de empregos criados na era da informação. Atu-
almente. 74% dos homens trabalham em comparação com 79% das \<
mulheres sem filhos menores de 18 anos e 67% das mulheres f
com filhos menores. Os autores mostram que a revista "Wor-
l<in8 Woman" que tinha tiragem de 450.000 eKemplares em 1981
tem. hoje. uma tiragem de 900.000 exemplares. ultrapassando
as revistas Fortune, Forbes e a Business Week, perdendo ape-
nas, entre os periÓdicos empresarIais, para o "Wall Street
Journal". "As mu t rie r ee: ocupam 39,3% dOS .14.2 milhi5es de em-
pregos executIVOS, aomlnistratlvos e eeF"enCials. segundo o
Departamento ae Estatísticas do Trabalho aos EUA. Isso é
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guasc:;>w aatsra das crrr-as de .1972. úuast? um tet-ço dos cien--
tistas em C:Ofr1Putaçaosão mu lber ee . Nas i i nervcee , as mu ltier ee:

.atingiram o meio dw caminho. Mais da metade de tOdos os exe-
cutivos ae c~puIa, gerentes e profissionais qUalltlc:ados aos
50 maiores bancos comerciais aos EstadOS Unidos S.30 mulhe-
re~. As mulheres sio 49,6% dos contadores contra eJ,7~ em
1972. Cer-ca de um guar-to dOS pt-ofissionais financeir-os de
Wall Btn?et sâo mulheres." NAISBITT, J. & ABURDENE, P.
Ci990;pp.262-263)

Segundo as estatisticas reveladas em Megatrends 2000. em
1975. apenas 17,7% dos diplomas de mestrado em administra-
~ão (MBA) eram endere~ados a mulheres; hoje, esta porcenta-
gem é de 33%. Segundo a Associa~io Americana de Sociedades
de Engenharia o n~mero de mulheres gue recebem diplomas de
engenharia hoje é 13 vezes maior do que em 1975. Atualmen-
te, 20% de todos os médicos e advog~dos nos Estados UnidOS
são mulheres. Em 1966. apenas 7% dos diplomas de medicina
eram entregues a mulheres; hoje,· essa porcentagem é de
32,3%; no mesmo periodo. a porcentagem de mulheres que al-
cançavam diplomas em Oireito cresceu de 3,5% para 40%. "Na
AppIe Computer-, 30% aos ger-entes sao mulher-es, assim como
40% dos pr-ofissionais de alta guallficação. 'Muitas empre-
.sas de computação não se aio ao trabalho ae 1azer pr-ogr-amas
de recrutamento direcionados exclusivamente par-a mulheres.
A atitude é: Vamos obt~r- os melhores talentos. Ponto Fi-
nal, 'diz Phyllis Swer-sky, vice-presidente executivo e Pt-in-
cipal dir-etor financeiro da Artificial Intelligence Corpo-
ration, empresa gue desenvol~e software para os mainframes
da IBM. 'Como elllpregadoe como empt-egadot-. qescobt-i gue o
sexo da pessoa é in-elevante· ". NAI88ITT, J. & ABURDENE, P.
(i990;p.264)

A Associa~io de Peguenas Empresas dos Estados Unidos esti-
mam que 30% das pequenas empresas pertencem a mulheres e
que. nos ~ltimos 15 anos, entre quatro e cinco milh5es de
novas proprietátias de empresas entraram na economia. As
mulheres estio assumindo postos cada vez mais destacados,
não apenas como executivas e empresárias, mas também no
campo da arte e da politica. Nos ~ltlmos dez anos, o mundo
conheceu e passou a respeitar a presença feminina na poli-
tica, principalmente em virtude de mulheres lideres que
ocuparam posi~5es de mando e de influ&ncia sobre os destI-
nos do munOo. Desde Coraz6n Aguino, Violeta Chamorro., Bena-
zir 8hutto, Gro Harlem Bruntland, Takako Doi. Mayúmi Moriya-
ma até Mareareth Thatcher. nos principais paises do primeiro
e segundo mundos. as mulheres t&m demonstrado capacidade ad-
ministrativa, liderança entre a populaçio, e talento para o
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exercicio do poder. Certam~nte, longe oe ser um efimero mo-
dismo, a caminhada das mulheres em dire~io aos centros de
decisão e de poder, nos mais diversos niveis da economia, do
mundo acadªmico e da pOlítica, é antes de mais nada um pro-
cesso irreversível que decorre do conjunto de transformac;ões
sócio-econômicas, que caracterilam este final de século.

Desejamos encerrar este capitulo com o seguinte pensamento
de John Naisbitt e Patricia Anu rdane : "Se a sociedade in-
Clwstt-ialt:H-awm 'mundo Clt:'rlomens', a socledâde da lnfot-ma-
ç~o S o mundo dos instruidos e aos tecnicamente competen-
tes, sejam homens ou mulheres ... Se o homem foi o protóti-
po ao tt-abalh'adot- industt-ial J o trabalhador Cla et-a da in-
iOrmac;l~ J tiPIcamente uma ~ulht:'r... Dt:'pois ae duas d~ca-

.das de preparac;io silenciosa, depois de ganharem experlen-
cia e sentiYem frwstrac;io com o Predominio mascwlino, as
mulheres que trabalham estio á beira de uma mudanc;a revo-
lucionJrla. MaIS velhas, mais sensatas, mais numerosas e
bem representadas em setores de ponta como cOffiputac;lo, fi-
nanças e publicidade, as mulheres estiD prontas para rom-
per o 'teto de vidro', aquela barreira invisível que as
1tllpedla de chega r ao topo. À medi Cla que a dfÉ:.lcadade 90
prosredir, o senso comum admitird que mulheres e homens
atuam igualmente bem como lideres no trabalho, e as ~ulhe-
res al cançario as poa i C;Des d~ 1 i det-anc;aque lhes fot-am ne-
gaClas no passaoo. 11 NAISBITT. J . & ABURDENE I P.
(i990;pp.6i.255,257)
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VI. A MULHER E A ORGANIZAC~O

.i.
Cultura Or~anizacional

o processo de industriali~a~ão das sociedades ocidentais,
que teve início no século XVIII e cuja asonia pode ser per-
cebida em meados do século XX. tornou as orsaniza~ões em-
presariais institui~ões nucleares que determinam, em grande
parte, 05 destinos dos homens e mulheres que nelas traba-
lham. Duis séculos atrás, as lideran~as e as senialidades
encontravam maior campo de expressão nas artes, na ciincia,
na política e até mesmo na religião. Estes eram campos pre-
feridos por aqueles que pretendiam liderar transformações ou
simplesmente ewpor suas idéias originais e novas formas de
interpretação da realidade. Estes campos, tradicionalmente
vedados A participa~ão feminina, serviam de fértil solo para
a produ~ão de gintos, lideres e celebridades. O advento da
industrializa~ão coincide com a crescente escassez deste ti-
po de consagração humana: já não temos mais a mesma profusão
de s3ni05 na literatura, na música, na pintura, como aquela
que caracteriaa o século XIX, um periodo que pode ser consi-
derado como a fase terminal da sociedade pré-industrial.

o esforço criativo do homem no século XX tem sido preponde-
rantemente canalizado para as organizações e, especialmen-
te. para as organizações empresariais. Da mesma forma como
antigamente alguém dedicava sua existência' à mUSlca, hoje,
milhões de homens criativos e inovadores dedicam toda sua
existência ao sucesso das organizações onde eles trabalham.
Até certo ponto, o papel das oreani3a~aes na vida dos indi-
víduos pode ser comparado ao papel desempenhado pela reli-
gião, nos séculos que antecedem o processo de industrializa-.
~ão: "Af.i reliaiões tradicionais devem sua falência atual à
sua incapacidade em traduzir a vida cotidiana da sociedade
industrial para o plano espiritual. Elas são coerentes com
as sociedades agrárias, onde os homens ainda são muito do-
minados pela natureza, da qual recebem o essencial necessá-
rio à sua sobrevivência ... Poderiamos. então, nos entreter
estabelecendo um paralelo entre os mecanismos de inculcação
ideológica da empresa e os ritos religiosos que asseguram a
difusão da fé: - a confissão: as entrevistas de avaliação;
- a missa: os encontros; - o batismo: a admissão; - o cate-
Fismo: a formação; - a liturgia: as regras; - o direito ca-
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nônico: -os manuais. U PAGES, M. & OUTROS C1986;pp.78-84J

Gareth Morgan em seu livro clássico "Images of Organiza-
tion" nos oferece uma interessante retrospectiva da evolu-
~ão das teorias sobre as organiza~ões. Ele come~a por asso-
ciar o conceito de organiza~ão ao de ferramenta ou instru-
mento, através da etmologia da palavra que tem sua origem
no termo grego "organon" (ferramenta ou instrumento). Há,
portanto, uma liga~ão clara entre o conceito de organiza~ão
e o conceito de instrumentos mecânicos que nos ajudam a
atingir determinado objetivo. "Drganizations that used ma-
chines became more and more lihe machines." MORGAN, G.
[1986;p.24J Dessa forma, as primeiras teorias a respeito
das orBaniza~ões real~aram 05 aspectos mecânicos do fluMo
de ordens, subordina~ões e comando, que formam a estrutura
de uma organi2a~ão empresarial. Após esta primeira visão
das orQ~niaa~~es, aareth Morsan sugere a imagem de organis-
mos vivos para o estudo das organi2a~ões: neste novo enfo-
que, a orQaniia~ão burocrÂtica somente pode sobreviver em
ambientes estÂveis. "Just as wa find polar bear in artic re-
gions, camels in deserts, and alligators in swamps, we no-
tice that certain species of organization are better 'adap-
ted' to specific environmental conditions than others." MOR-
GAN, G. t1986iP.39J

Na sequência de imagens a respeito da organi2a~ão, o autor
identifica a organiza~ão como um cérebro, como um sistema
político, como uma prisão fisica, como um fluKo de trans-
forma~5es, como instrumentos de domina~ão e, finalmente,
como culturas. "But what is this phenomenon we call cultu-
re? The wora has been derived metaphorically from the idea
of cultivation, the proce55 of tilline ando developine laná.
When we talh about culture, we are typically referring to
the pattern of devalopment reflected in a society's system
af hnowledge, ideology, values, law5, and day-ta-day ri-
tual." MORGAN, G. [1986iP.112J A considera~ão das organiza-
~ões como culturas representa uma das mais recentes evolu-
~ões da teoria de Organi2a~ões e sua emergência coincide
com a preocupa~ão acadêmica crescente nas décadas de 70 e
80 a regpeito da virtual ultrapassagem da economia japonesa
sobre a economia norte-americana, em termos de produtivida-
de e avan~o tecnológico. Robert B. Reich foi um dos pionei-
ros neste tipo de análise e seu livro "A Próxima Fronteira
Americana" constitui uma importante refleM~o sobre as cau-
sas da decadência econômica dos Estados Unidos, depois do
primeiro choqwe do petróleo, no inicio dos anos 70.
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Apesar da decadência econômica dos Estados Unidos estar ho-
je sendo posta em questionamento por estudos mais recentes,
o esfor~o de reflexão de autores como Reich, na busca de ex-
plica~ões para a superioridade japonesa, deu origem a uma
série de reformula~ões teóricas na análise das organi2a-
~ões. Entre estas novas visões, o enfoque cultural tem sido
colocado como uma das mais eficientes respostas às indaga-
~ões teóricas a propósito das organiza~ões. seus funciona-
mentos, suas estratégias e seus objetivos. É curioso obser-
var a liga~ão do conceito de cultura com o estilo coopera-
tivo dos trabalhadores e executivos japoneses. Na verdade.
uma das explica~ões para o melhor desempenho da economia ja-
ponesa em rela~ão ao ocidente está nas variáveis culturais
que caracterizam a na~ão japonesa. Gareth Morgan desenha com
habilidade esta ponte conceitual:

URice growing in Japan has always been a precariou5 acti-
vity becaU5e of the 5carcity of land and the 5hort grnwing
season. In retrospecti the process of building a civiliza-
tion on thi5 crop appear5 to be a prototype of the Japane-
se ability to take on projects that seem impossible. Above
alI else, traditional rice cultivation is a cooperative af-
fair. As Sayle has observed, there is. no sueh thins as a
soJitary, independent, pioneerins rice farmer. The srowing
process ealls for intensive teamworh in short bach-breahins
burst5 of planting, transplanting, and harvest. Every-one
is expected to perform to the best of their ability to en-
5ure that the colJective outcome i5 as good as it can be.
lf one family fails to maintain their irrigation ditches in
good repair, the whole system suffers. When the crop fails,
as it often doss becauss of di5astrous wsather conditions,
the whole group i5 punished. There are no individual win-
ners or losers. Under such circumstances, conformity and
tradition is favored over opportunism and individuality.
Respect for and dependence on 'one another are central to
the way of life. It is this rice culture that we now aee in
the Japanese factory. Rica farmers in Japan have always
been willing ta share their crop with those wha are able to
look after them. SucM was the case in relation to the samu-
rai, the 'men of se. ce' wha depended on the farmers for
thsir ri ce and PhYSL I eXÍstence. They played an important
role in Japanese mijitary and bureaucratic hiatory and are
naw paraleled in the mangerial 'clans' ar elites that run
Japanese society. Protection of one's employees, service to
eaeh other, and acceptance of one's place in and dependence
an the averal] 5ystem are dominant characteristics. This
serviee orientation extends to relations between organiza-
tions and the wider society, as reflected in the Marsushita
philosophy. It is also crucial in explaining the cIose and
coJJaborative reJations between the banking system and Ja-
panese industry. In contrast with the West, where the banhs

247



tend to act as independent judges and controllers of corpo-
rate investment, in Japan they assume a responsability to
provide help when and where it 1s needed." MORGAN. G.
[1986,PP.114 a 116]

As ~requentes comparações entre organizações empresariais
japonesas e norte-americanas, que fizeram parte do~ estudos
acadimicos em admini~traç~o de empresas durante as décadas
de 70 e 80, tiveram como consequência principal uma mudança
de infase do~ aspectos quantitativos e mecânicos da orQani-
zação~para os seus ângulos mais subjetivos e igualmente im-
portantes. Os autores desta fase da teoria das organizações
cOnvergem na aceitação de que varlaveis culturais desempe-
nham funções importantes na arquitetura e no funcionamento
das organizações. Muitas vezes, visitando organizações ou
dela particip~ndo reconhecemos imediatamente comportamentos
característicos que identificam estas varlaveis culturais.
Como diz Edgard H. Schein. no seu clássico livro "Organiza-
tional Culture and Leadership"; "Anyone who has ever trave-
led hno~~ how potent the impact Df different cultures can
be. We encounter a new language. strange customs, unfamiliar
sights, sounds, and smells. and unpredictable behavioral
responses from 'locals' that make it hard to relaH. Typi-
callv. alI our senses andsensibilities become involved im-
mediately when we enter a new culture. What we encounter are
the culture's 'artifacts', its visible and feelable manifes-
tations, and these have powerful impacts." SCHEIN. E. H.
[1985;PP.24-25]

A parte visível de uma cultura organizacional, entretanto,
não constitui o elemento mais fundamental deste esquema de
influ~ncias, que molda a estrutura informal, que está atrás
dos organogramas. Para Terrence E. Oeal & Allen A. kennedy,
dois dos mais consagrados autores sobre este tema, os ele-
mentos de uma cultura são. basicamente, o ambiente no qual
a empresa opera. as crenças e valores que formam a alma da
cultura organizacional. os heróis da organização que as pes-
soas aprenderam a respeitar e amar, os rituais aos quais to-
dos se sujeitam e a rede de comunicações informais que está
subjacente à própria cultura organizacional. É importante
salientar que, até recentemente, as culturas organizacionais
eram construídas e mantidas por homens. para satisfazer ob-
jetivos e! propósitos que estavam direta ou indiretamente co-
nectados à noção de di~erenciação de papéiS entre os sewos.
Sob este ponto de vista, as mulheres que saíram de seus la-
res e se encaminharam para a luta pela realização profissio-
nal, encontraram, como primeira e mais resistente barreira,
a cultura machista que molda os relacionamentos. recompensas
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e compromissos, que formam a estrutura informal das empre-
sas. Estas mulheres pioneiras, repentinamente, foram lança-
das numa ecologia que lhes era sutilmente adversa: não ne-
cessariamente a reação cul tural das ors'anii.ações foi a
agressão às recem-cheeadasi pior do que isto, estas culturas
as trataram como estranhas raridades. que jamais poderiam
desfrutar de uma convivência normal nesses ambientes.

Esta sutil rea~ão começava pela virtual exclusão das mulhe-
res em rituais consagrados pelas culturas e indispensáveis
para a socialização dos "calouros", "When the nawcomer- is
different - a woman in a man's world. or a black in a white
managerial echelon - no rituaIs exist to socialize this in-
dividual. In the place of comtortable rituaIs ar-e taboos:
'Don't hustle that woman'; ... For women, the primary ini-
tial exclusion was trom after-wor-H socializing. A common
work-r-elated social r-itual - 'let's 90 have a brew after-
work' - wasn't available to them ..The men who worhed around
them alI day were presumably concerned that an invitation
for a drinh would be a s1gn of a come-on. So they s1mply
didn't make the r-equest. lf women wanted to drink after
worH, they did so with other women. Excluslon from or-dinary
corporate life, was not just an entry-level experience of
the women, howeve,r. Most complained this exclusion conti-
nued throughout their careers. And m05t - glVen the senior
leveI of the women we talked to - were particularlY concer-
ned by exclusion from impertant, substantive events occur-
ring around them. As one woman said: 'Most decisions are
rea11y not made on a 901f cour5e or in a 10cker- room. So
beins cut oft frem social events 15 not really my concern.
AlI decisions, however. tend to be made or intluenced in-
formally. And 1 do mind not being invlted into or even ac-
cepted in informal hallway conversations about real busi-
ness matters. But Iam, because the males around me in the
power structure just aren't comfortable behaving 'informally
with a woman present. So if 1 join the hallway meetins, the
subject switches off busines5 and on to chit chato Now I
ask you, howam 1 supposed to do my job if 1'm not made
part of the informal se5sions?U DEAL. T. E. & KENNEDY. A.
A, ~i989iPP.78-79-80J

'Neste presente capitulo da dissertação pretendemos concen-
trar nossa atenção na análise do processo de ingresso das
mulheres nas empresas, nos ~ltimos dei anos, e a forma pela
qual elas conseguiram superar as barreiras culturais que se
levantaram à sua frente. Vale a pena ressaltar, entretanto,
que estamos assistindo a profundas transforma~ões nas tra-
dicionais culturas machistas. que durante tanto tempo pre-
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dominaram nas organiza,ões empresariais. A economia da in-
forma,ão, de que nos fala Peter Drucker, John Naisbitt e
Patricia Aburdene, provoca altera,5es comportamentais no
âmbito da empresa, levando-a a se caracterizar, em primeiro
lugar, pela ~le~ibilidade administrativa. Atuando em am-
bientes esti~vlados pela concorrência mundial, tendo que
converter ra~ldam.~~e tecnologia em produtos cada vez me-
lhores e mais baratos, controlando custos que são cada vez
mais custos fixas e não-monetários. administrando ciclos de
vida de produtos cada vez mais curtos. e tendo que ir bus-
car os melhores talentos di~poniveis no mercado de traba-
lho, a empresa moderna não pode mais tolerar um estilo de
comportamento rígido, muitas vezes fundamentado apenas em
mitos e preconceitos. ~ uma questão de sobrevivãncia: em
uma palavra. as organiza,aes empresariais tim que se moder-
ni~ar. Inova,ão e flexibilidade são as palavras-chave para
se alcançar o sucesso neste nova clima econômico.

o importante diagnóstico realiza·do nos últimos ao anos so-
bre as causas da decadência americana apontaram para a ri-
gidez das organizações como um dos fatores relevantes que
inibiam a inovação e a expansão das atividades operacio-
nais. A resposta a estes desafios está intimamente ligada •
concepção de estruturas organizacionais mais leves e ágeis,
evitando-se o tradicional organograma da era industrial,
onde o tamanho das empresas podia ser avaliado pelo número
de camadas que se superpunham verticalmente. A empresa mo-
derna terá que se equipar de um sistema de comunicaçaes tão
ágil e ~ápido quanto a velocidade das transformaçaes e das
mudanças no mercado a que se destinam seus produtos. Horá-
rios rígidOS e organogramas verticalmente compridos são ca-
racterísticas que cada vez mais se limitam aos setores deca-
dentes de nossa economia. A flexibilidade organizacional é
um aspe~to que foi ricamente analisado por Alvin Toffler em
seu lí,(rl)"A Empresa Flexível".

Os diagnósticos mais lúcidos e mais recentes sobre a deca-
dência dos Estados Unidos apontam para um renascimento in-
dustrial neste país na última década do século xx. Há uma
ênfase em dois pontos principais deste renascimento: inova-
ção e recursos humanos. Afinal. a empresa moderna. mais do
que ativos tangíveiS, aplica,ões financeiras e investimen-
tos é formada essencialmente por gente e este é o seu prin-
cipa.l ativo.
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Rosabeth Moss Kanter, em seu livro "The Change Masters" nos
oferece uma interessante interpreta~ão dos pressupostos do
renascimento industrial norte-americano: "If Ameriea is to
build on its past competi tive strengths and to secure a bet-
ter future for itself, innovation - and the rish and ehanee
that it implies - is a neeessity not beeause it produees mo-
re profits, but because it aIone ensures our survival Cand
ultimately, therefore, profit). To Bet more innovation, we
need to reinfuse more American oreanizations with the entre-
preneurial spirit respensible fer America's 5ucess in the
pasto keep in mind, however, that in the past entrepreneurs
and the entrepreneurial spirit have for the most part been
as existine eutside of and apart frem the corporationj tech-
nological invention, for example, has largely derived from
the small enterprise. Thus, it is stil1 an open question
whether laree organizatians can accommodate, 1et alone tahe
advantaee of, individuaIs with entrepreneurial spirit, espe-
cially where there has been a tradition of subordinating in-
dividuaIs to the routines and rules of bureaucratic
systems ... Whereas short-term preductivity can be affected
by purely mechanical systems, innovation requires intellec-
tual effart. And that, in turn, means peop1e. AlI people. On
alI fronts. In the finance department, the purchasine de-
partment, and the secretarial peol as well as the R & D
group. People at alI leveIs, includine ordinary people at
the grass roots and middIe manaeers at the heads of depart-
ments, can contribute to 50Ivine organizational problems, to
inventine new methods or pieces of strateeies." KANTER, R.
M. C1983;p.23J

Ê importante ressaltar que, durante a reflewão desenvolvida
para a prepara~ão desta disserta~ão, estivemos frequente-
mente confrontadas com uma contradi~ão espacial e temporal.
Por um lado, estamos procurando identificar as caracterís-
ticas da trajetória que vem sendo desenvolvida pelas mulhe-
res de alto nível profissional, na cidade de São Paulo,
mas, a maior parte da referência teórica temos tido que im-
portar de sociedades mais desenvolvidas, situadas acima do
Equador. Por outro lado, este plano de referência • domina-
do por textos escritos ao final da d'cada de 70 e no início
dos anos 80 e, por mais estranho que possa parecer, eles fo-
ram precocemente sucateados pela intensa velocidade de
transformação social e política dos ultimos anos da década
de 80. O fato de estarmos escrevendo no primeiro ano da dé-
cada de 90 ., ao mesmo tempo, uma vantagem e uma desvanta-
gem: não se dispõe de textos em quantidade suficiente para
analisar as consequências de transformações tão importantes
como o repentino crepusculo do socialismo e a rápida emer-
gência da economia da informaçãoi por outro lado, talvez
nunca como agora, o ingresso da mulher nos ·setores produti-
vos da sociedade está sendo tão aceito e estimulado, como
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uma possibilidade de ampliação da oferta de bens e serviços,
que constituem o produto interno de um país.

Conhecer a forma pela qual o ingresso das mulheres no mer-
cado de trabalho, nos altos postos das organiza~5es, fo~
realizado há dez anos atrás nos Estados Unidos. na Europa e
no Japão. talvez seja de extrema utilidade para o estudo da
realidade atual brasileira com respeito à presença feminina
na economia. Desta forma. mesmo os textos que foram preco-
cemente ultrapassados nas sociedades industriais serão ain-
da atuais para a realidade brasileira. De qualquer forma,
entretanto, deve-se lamentar a escassez de bibliografia
nacional a respeito de temas como a economia da informaç~o,
cultura organizacional e, naturalmente, a ascensão feminina
nas organizaç5es, além da análise da forma pela qual estes
temas se relacionam. Mesmo diante de tais limitaçaes. fare-
mos, a seguir, um diagnóstico da conciliação das culturas
organizacionais predominantes e da ascensão das mulheres
aos mais elevados postos da organização, contando, nesta
empreitada. com o apoio dos resultados e dos depoimentos
trazidos pela pesquisa realizada .

.i i.
Mitos e Estereótipos

A força de reação contrária à presença feminina nos mais
altos escal5es das organiza~5es deriva. acima de tudo, de
uma visão machista da realidade e se manifesta, principal-
mente, através de posturas culturais. É necessário que não
vejamos nesta reação um conflito insolúvel. que coloca ho-
mens e mulheres em posi~ões opostas e irreconciliáveis. Não
podemos ceder à tentação de adotar o atalho que define este
conflito como mais um dos desdobramentos da luta de clas-
ses, tão enfatizada por Karl Marx, e que foi tão explorada
por seus seguidores durante boa parte do século XX, para an-
tagonizar os mais diferentes grupos da sociedade. Também
acreditamos que o caminho dos movimentos sociais reivindi-
catórios, que buscam no amparo legal a solução dos proble-
mas das minorias, não seja o mais adequado para a conquista
de mais espaço para a mulher na sociedade: O enfoque do con-
flito entre homem e mulher, como desdobramento da luta de
classes, é simplista demais, além de produzir mais atrito
do que propriamente solu~ões. "Mar>! concentrated on anal)'-
sin9 the major contradictions envolded in the l09ic of capi-
tal accumulation. This analysis is perfectly consistent ~ith
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the idea that there may be many leveIs or nests of contra-
dictions within the major contradictions, producing nume-
rous sets of dialectical oppositions shaping the detailed
patterns of development that unfold. Thus in a society sha-
ped by the pursuit of surplus value, which pits labor
against capital, we also find labor pitted against labor,
capital against capital, men aeain5t women, white people
again5t black, nation against nation, and 50 on. The domi-
nant contradiction between labor and capital creates a fra-
mework within which other oppositions occur. II MORGAN, G.
C1986iP.263l

Preferimos enfocar esta reação sob uma ótica mais humana e
realista: cremos que ela surge e se expande principalmente
em função de serem as organizações artefatos sociais arma-
dos pelos homens durante séculos e que serviram, até ao ní-
vel do inconsciente, para preservar seus estilos de vida,
interesses e poder, com o qual eles sempre subjugaram a
mulher, além, naturalmente, dos' propósitos produtivos que
justificam a própria existincia das organizaçSes .. A armaç~o
de uma cultura machista n~o nasceu de uma conspiraç~o dos
homens contra as mulheres; a orientaç~o machista das cultu-
ras organizacionais deriva e reflete a forma pela qual, du-
rante milênios, o homem vê a mulher, suas funções biológi-
cas, seus papéis na produção e, também, como ele a conside-
ra em seus relacionamentos afetivos com o seKO oposto: a
mulher, na tradição machista, é'o objetivo do amor do ho-
mem, de sua proteção, e de seu respeito e, ao mesmo tempo,
ela' a causa e a solução para seu apetite sexual. O arran-
jo pelo qual os elementos deste relacionamento foram dis-
postos ao longo dos séculos acabaram por criar padrões de
comportamento, nem sempre consistentes, que balizam '0 rela-
cionamento entre os sexos. Mais especificamente, esses con-
dicionantes comportamentais são, no mínimo, contraditórios
para o homem. O espírito feminino é para ele um leve traço
de união que junta figuras tão diferenciadas e distantes co-
mo a da mãe, da esposa, da filha e da neta. Como irá ele en-
tão considerar e conviver com a colega de trabalho ai prin-
cipalmente, com a mulher que ocupa uma posição hierárquica
acima da sua?

"What makes this particularly threatening to the future of
women in management is that the informal system is at the
heart of the middle management function and grows stilJ mo-
re criticaI with every step upward. Few women are a part of
this system and most women don't even recognize it exists."
HENNIG, H. & JARDIM, A. C1977iP.xiiiJ São variaveis cultu-
rais que reagiram contra o ingresso das mulheres nas orga-
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niza~ões e não propriamente extensões de um movimento cons-
pirat6rio masculino, a ser combatido nas grandes passeatas
ou pelo brandimento dos postulados marxistas.

Qualquer análise da rea~ão cultural das organiza~ões contra
a presen~a feminina terá que partir da Vlsao tradicional
que o homem tinha da mulher no ambiente de trabalho e,
aqui, duas personagens -femininas'da organi2a~ão nos servem
de ponto de partida: a secretária e a esposa do chefe. Estas
foram, afinal, as únicas imagens -femininas disponíveis nos
escalões mais altos das organiaa~ões até poucos anos atrás e
não se deve estranhar o fato destes estere6tipos terem go-
vernado, durante tanto tempo, a forma de relacionamento de
homens e mulheres no trabalho. Esse comportamento não era,
de qualquer forma. generalizado entre os homens. Rosabeth
MOS5 Kanter analisando uma grande organiia~ão industrial
norte-americana (por ela denominada lndsco), em seu clássico
livro "Men e Women o-f the Corporation" assim descreve este
fenômeno: "Some managers were reaav to relaxo at any sign of
progress and say, 'The problem is solved. Women are here to
stay. So what's alI the fuss? Stop giving them preferential
treatment. ' However, 'great signs of progress at Indsco
meant a change in the number of exempt women in one division
from 4 percent to B percent - and most of those were in tra-
ditional women's jobs such as personnel and advertising. Dt-
hers d~d not hnow how to respond to this change in their
world. Some of them - the ones who went to all-made techni-
cal schools, for eHample - had literally never interacted
with a woman who was anything but a secretary or a wifa. So-
metimes they did not know how to behave. (The wife demanded
one thing, the women at worh another.' So they avoidad the
new woman or acted in an old-fashioned, chivalrous manner.
Dther men were more sophisticated. A few were even eager to
support enlareed opportuni ties +or women in the company be-
cause they believed in Indsco's commitment'to be 'progressi-
ve' and because they had dauehters they would like to see
have a chance ....Indsco's 'woman problem' is no worse' than
that of otherlaree organizations. and it is much closer to
resolution than in some. li KANTER. R. M. [1977; pp.42-43J

Temos que reconhecer que, para o homem comum das organiza-
~ões tradicionais. deve ter sido muito difícil compreender
e aceitar a mulher nas organi2a~ões desempenhando papéis
que não fossem os das secretárias. A cultura oreanizacional
machista, essencialmente o reflexo da estrutura de poder e
da configura~ão social então prevalescentes, teria que rea-
gir instintivamente à novidade. Essa rea~ão foi da mesma
natureza daquela que caracterizou o ceticismo com que ho-
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mens e mulheres estupefatos viram, ao final
uma mulher galgar o posto de primeiro ministro
ra. Não foi um sentimento de revoltai foi um
da novidade.

dos anos 70,
da Inglater-

natural receio

A fieura da secretária tem um especial interesse no tipo de
análise que estamos desenvolvendo porque, desde a inven~ão
da máquina de escrever, ela tem sido a presen~a feminina
mais visível e constante no âmbito dos escalões mais eleva-
dos das organi~aç5es. A se~retária s, antes de mais nada,
uma assistente que apóia o lider em suas atividades mais
rotineiras, abrindo tempo em sua carregada agenda para que
ele se dedique eKclusivamente às tarefas rela~ionadas ao po-
der. Vários âneulos deste papel assisten~ial devem ser ob-
servados. Em primeiro lugar, a secretária representa. no âm-
bito do trabalho, a reprodu~ão do relacionamento afetivo que
o chefe desfruta no lar. com sua esposa. Em segundo lugar. a
profissão de secretária é virtualmente limitada à carreira
do seu chefe, não chegando ela a desenvolver uma carreira
profissional própria. Na verdade, boas e eficientes secretá-
rias continuarão secretárias pelo resto de suas vidas, sen-
do-lhes vedadas oportunidades de deslo~amentos tanto late-
rais como. principalmente. promocionais em dire~ão a postos
mais importantes na organiza~ão. A carreira de secretária s,
provavelmente, a mais limitada de todas as carreiras profis-
sionai s ex istentes na organi zação. "Despi te the fact tha t
bosses could derive some informal status from characteris-
tics of their secretaries. status contingency operated in
largely oon-reciprocal ways. It was the boss's formal posi-
tion that gave the secretary formal ranki hei in turn, wan-
ted to choose someone whose personal atributes made her sui-
table for the status he would be conferring. As in· the pa-
trimonial official '5 private ownership of his servants. the
secretary was seen by the boss as 'my girl' li. KANTER, R. M.
r1977iP.77J

Rosabeth Moss Kanter sugere a existência de uma metáfora de
casamento a governar os relacionamentos entre o chefe e a
secretária. Esta metáfora nos leva a conclusão de que o che-
fe vê, na secretária, sua esposa do escritório. Afinal, a
mesma assistência que ele exige de sua esposa no lar, ele
espera de sua secretária no âmbito do escritório. Com efei-
to. o chefe espera que sua secretária trate com carinho de
seus assuntos corriqueiros e pessoais. como por exemplo, o
acompanhamento de suas contas bancárias. a compra de pre-
sentes, livros. cadernos. e outros itens que geralmente são
solicitados por seus filhos, que lhe a~onselhe em suas apre-
senta~ões em reuniões, que lhe prepare refrescos e cafe-
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zinhos e esteja atenta aos detalhes de sua apresenta~ão pes-
soal. É curioso observar que um relacionamento tão intimo e
pessoal como este é geralmente bem aceito e cultivado pelas
próprias secretárias. UBut the marriage metaphor is not just
a catehy description used by crities. It was also implicit
in the way many people at lndsco talked about the relations-
hips between secretaries and bosses. Dver time, a serious
emotionaJ bond could develop. Dne executive secretary promo-
ted into management described leaving her old boss as a 'di-
vor ce ", '1 worhed wi th a reall y t'ine man before this slot
opened, whieh is one of the hazards of a secretarial job.
Vou worh for truJy fine peopJe, and YOu get 50 identified
with them that you really don't have a eareer that's your
own. l'm sure 1 reaIly felt a marriage was ending when we
both taIhed about my moving. It was almost as sad as getting
a divoree. 1 was as emotionaJly involved in it. WhiIe in my
eHPlanations to myself 1 said it was fear if 90ina to a new
job, 1 think it was also fear of ending a relationship with
a man I really enjoyed.' For the first few months after her
promotion, she stopped in to see him every mornins, hanains
her coat in her old office instead of the new one, and fin-
dins herseIf concerned if he had ~ eold or looked unhappy ...
Compare this deseription of Euaene McCarthy's secretary,
Jean 5taek, his 'protective alter ego', with the Victorian
wife: '5he hnew his reactions so well that his staff went to
her for guidance. 5he paid family bílIs, scheduled his spea-
king dates and negotiated fees for him, protected him, anti-
cipated his orders - and even took his clothes to the clea-
ner's. 5he was aIways careful to note, however, that she was
not an advi ser, and her favori te 1ine was, 'When nr .
McCarthy hired me, he told me he wasn't hirins me to think.'
5he worhed for him for i8 years, and she never ealled him by
his first name. U KANTER, R. M. C1977;PP.89-90J

o estereótipo da secretária serviu durante ~écadas como pa-
drão de referência para a visão dos homens com respeito à
presen~a feminina no âmbito das organi2a~ões. Certamente.
isto serviu para que eles incorporassem a esta visão uma na-
tural reprodu~ão do relacionamento de submissão que carac-
terizava a convivência deles com suas esposa,s e filhas no
lar. Esta primeira leitura de uma realidade que se transfor-
mava levou o homem a interpretar a mulher que trabalha como
um agente passivo, limitado em suas ambi~ões profissionais,
tecnicamente despreparado e acima de tudo disponível para
suas necessidades de apoio e assistência. uAinsi, analyser
1 'arrivée, dans I 'entreprise, de femmes investies d'un cer-
tain niveau de responsabilité, et donc désasées des tradi-
tionnels schémas de soumission qui pesent encore sur les se-
crétaires et Iesouvriêres, revient à comprendre les méca-
nismes sur lesquels reposent la production de la différence
hommes/femmes dans le monde du travail." BELLE, F.
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C1990iP.2J

A reação dos dirigentes empresariais à presença crescente
das mulheres nas organizações também foi guiada por um ou-
tro estereótipo, ou seja, o papel desempenhado por suas es-
posa, informalmente. tanto no desenvolvimento de suas car-
reiras profissionais. como no âmbito da própria organiza-
ção. "In Indsco offices were some obvious manifestations of
the wives'jnvolvement with the organization. Photographs of
wives and children adorned men's offices 50 commonly that
they seemed almost mandatory. Wives were automatically men-
tioned oy name in articles in company newsletters aoout hus-
bands'accomplishments: 'Joseph Jones lives with his wife,
Margaret, and their three children in Anytown Heights.'
Being a 'family man' was a clear sign of staoiJity and ma-
turity and was tahen into account in promotion decision ...
Because corporate wives were generally seen to oe content
to operate oehind the scenes and to oe amoitious for their
husoands rather than themselves'and oecause they made use
of social rather than intellectual shills in their hostess
role, the image of women that emereed for some manaeement
men from hnowine their own and other wives reinforced the
view that career women were an anomaly, that they were ynu-
syal or could not really oe amoitious, or that their ta-
lents must oe primarily social and emotional rather than
cognitive and managerial. Some men, espeçially those who
had attended eneineerine schools and were accustomed to an
all-male colleague environment, eHPlicitly said they took
their sense of how to treat professlonal and management wo-
men from the wives'preferences - often leading to awhward
and uncomfortaole situations. " KANTER, R. M.
C1977iPP.105-106J

:Gareth Morgan (in "Images of Organization" 1986ip.179)
.descreve brilhantemente os estereótipos masculinos e femi-
ninos que servem de padrão para as culturas organizacionais
machistas. Segundo ele. o homem é visto como um agente ra-
cional, enquanto que a mulher é caracterizada pela sua in-
tuição. As atitudes do homem são. por pressuposto. racio-
nais e as das mulheres, emocionais. Do homem se espera um
comportamento agressivo. enquanto que das mulheres se espe-
ra submissão. Enquanto o homem é guiado por uma visão estra-
tégica da realidade, supostamente, as mulheres tendem a ser
mais espontâneas em suas atitudes. O homem é visto em sua
independência e a mulher dificilmente consegue superar sua
imagem de amamentadora. O homem se distingue pelo seu espí-
rito competitivo, enquanto que a mulher se caracteriza pelo
espírito cooperativo. Em resumo. o homem é identificado como
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um lider e um tomador de decisões. enquanto que à mulher se
reservam as características de apoio leal ao lider e de sua
seguidora. Para o autor, a dificuldade ou facilidade com que
a mulher consegue se inserir na organização vai depender, em
grande parte, do tipo de cultura predominante que privilegia
ou a lógica e a racionalidade ou a intuição e a empatia. Na-
turalmente, na economia da informação é a flexibilidade e
não a rigidez que pode conduzir as organizações ao sucesso:
não é à toa que as mulheres hoje lideram setores de serviços
e de tecnologia de ponta, onde a flexibilidade empresarial,
a inovação e a intuição constituem valurosos fatores de su-
cesso empresarial. Trata-se, portanto, de fatores nitidamen-
te culturais aqueles que alimentam o processo de reação ao
ingresso da mulher nas organizações.

liSO lone as organizations arfO' dominatfO'd 0)1 patriarcal va-
lufO'sand structurfO's,thfO' rolfO's cf women in organizations
will always oe played out on 'male' terms. Hence, the view
Df many feminist critics Df the· modfO'rn corpcration: that
the real challenee facing women who want to succeed in the
organizational world is to change organizational values in
the most fundamental sense.1/ MOR6AN, 6. C1986iP.212J Os su-
cessos alcançados pelas mulheres na sua decidida caminhada
em direção às organizações empresariais, nos últimos cinco
anos, estão a demonstrar que os obstáculos ao seu ingresso
no setor produtivo não passam de tigres de papel. Essa re-
sistência está fragilmente apoiada em mitos e estereótipos;
não passam de crenças transmitidas de geração a geração que
não resistem ao exame da racionalidade. São, na verdade,
dogmas inculcados sem nenhuma explicação razoável e racio-
nal. Ocorre, entretanto, que a doutrinação ideológica ba-
seada em dogmas está com seus dias contados e, por isso mes-
mo, pode-se traçar um paralelo entre as resistências à pre-
sença feminina na empresa e na religião. Tanto lá, como
aqui, são apenas variáveis culturais apoiadas em tradições
sem cabimento que fundamentam a lógica da exclusão da mu-
lher. IIComa rejeit;ão da ciência como religião, surge a as-
censão do feminino na mais patriarcal das instituit;ões; as
igrejas. Hoje, 84 igrejas de diferentes denominações orde-
nam mulheres e já há êi.OOO ministras em igrejas nos EUA.
Apesar de 1989 ter sido o ano da ordenação da primeira bis-
pa episcopal, as feministas cristãs, entre elas freiras ca-
tólicas e teólogas protestantes, dizem que o que elas procu-
ram não é a ascensão através da estrutura de poder dominada
pelos homens. Elas querem expor a profundidade do sexismo
na religião tradicional, através do questionamento de toda a
linguagem, símbolos, rituais e textos que rfO'jeitam ou mini-
mizam o pOder do feminino. Por que, perguntam elas, falar de
Deus Pai, sem reconhecer Deus também como Mãe?" NAISBITT, J.& ABUROENE, P. C1990iP.3EOJ
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Embora seja um simples tigre de papel, a barreira cultural
é um obstáculo difícil de ser removido pelas mulheres que
desejam conquistar mais espaços nas organizacões porque o
poder das crencas e das ideologias, embora transitório, su-
pera durante longo tempo a racionalidade. Quanto mais in-
fleKível e rígida for a estrutura da organizacão e, portan-
to, mais estável for sua cultura, menores ser~o as chances
da mulher. É importante ressaltar que o caminho aberto pe-
las mulheres nas organizações tem sido uma tarefa incompa-
ravelmente mais fácil nas organizacões voltadas para a tec-
nologia e a sofisticacão da producão de servicos e bens fi-
nais. Não é à toa que o progresso que as mulheres estão al-
cancando coincide com a emergência da economia da informa-
cão e de sua irmã mais próKima, a empresa fleKível. A rigi-
dez de organizações tradicionais como a igreja e o eKército
são antídotos poderosos que agem no sentido de inibir e pos-
terear o reingresso da mulher na sociedade. "Remarquons que
las organizations las plus durablas at las plus sol idas,
1 'armée et l'église, furant longtamps entierement masculi-
nas. Da m§ma, lorsque 1 'organization ne peut mettra totale-
ment à part un des seHes, elle a jusqu'ici nié la différen-
ce des seKes ou établi un clivage rigoureuH entre les deuH."
BELLE, F. C1990iP.13J

Depois que assistimos a elei,ão de um Papa polonês, podemos
compreender que os mitos não podem resistir para sempre.
Afinal, são eles essencialmente frágeis e não passam de mo-
léculas de um teto de vidro. Tudo não passa de uma questão
de tempo. "Nas primei ras décadas do tercei ro mi lênio, nós a
'nossos fi lhos olharemos para trás, para a segunda metade do
século XX, e acharemos muito estranha essa época em que as
mulheres eram sKcluidas dos escalões mais altos da lideran-
,a empresarial e política, da mesma forma como hoje nos lem-
bramos de quando as mulheres n~o podiam votar. Como eram in-
g§nuos os homens e as mulheres da década' de BO, diremos,
pessoas que acreditavam em algo chamado 'teto de vidro' e
que pensavam que isso eHcluiria para sempre as mulheres das
pOSl,oes de c~pula," NAISBITT. J. & ABURDENE. P.
[1990iP.282J

,iii.* A Mulher e o Poder nas Organizacões

\
Até recentemente, como vimos, a presença feminina nas orga-
nizacões se resumia, praticamente, na figura da secretária,
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um agente passivo e de suporte logístico aos verdadeiros de-
tentores do poder. Apesar de se constituir uma posl~ao es-
sencialmente submissa, as secretárias foram as primeiras mu-
lheres a experimentarem o poder nas organiza~ões. Os princi-
pais autores, que tratam da cultura organizacional, enfati-
zam sobremaneira a relevante função da rede de comunica~ões
e informa~ões. que é informalmente tecida através dos esca-
lões da organiza~ão. Por esta rede vão e voltam preciosas
informa~ões indispensáveis para a manuten~ão e expansão do
poder. em cada nó da gigantesca malha informal. É a "rá-
dio-peão" em franca atividade. As secretárias sempre tive-
ram um papel decisivo neste sistema informacional: por um
lado, elas funcionavam como uma espécie de sacerdotiza, que
monopoli~a o sistema de comunica~ão com a divindade; por ou-
tro. é através delas que chegam ao poder as informa~ões tra-
zidas por uma eHtensa rede de espionagem, onda as secreta-
rias. unidas pelo "esprit de corps" trocam dados e segredos
("fofocas") que estão ocorrendo nas mais altas esferas do
poder. Na verdade, elas funcionam como potentes filtros.
que faci 1itam ou obstruem a f' r:alada de subal ternos que es-
tão ligados ao seu chefe.

o tipo de poder exercido pela~ secretárias está enquadrado
nas rela~ões complexas que unem o padrinho. ou pistolão, e
seu afilhado. Por mais estranho que possa parecer. a fun~ão
de padrinho é algo muito comum nas organiza~ões. Líderes
que abriram os próprios caminhos em suas ascensões profis-
sionais sentem uma necessidade irresistível de reproduzir,
em subordinados escolhidos. a trajetória de sucesso que eles
foram capazes de administrar. É quase uma necessidade exis-
tencial para eles poder. de alguma forma. fazer repetir sua
história de sucesso. A atuação dos padrinhos é um _elemento
pitoresco da cultura organizacional, que é frequentemente
muito bem explorado pelos autores que se dedicam ao estudo
da cultura, como fator de explicação nas ~ransformações das
organizações. "When women acquired sponsors, the reasons we-
re often different from the male sponsor-protégé situation.
In ene case, officers were leOking for a high-performing wo-
man they could make into a showpiece to demonstrate the or-
ganization's openness to good women. In another instance, an
eHecutive was thouaht to have 'hung his hat on a womanl (de-
cided to sponsor her) to demonstrate that he could handle a
'tricky' manaeement situation and solve a preclem for the
corporation." KANTER, R. M. [1977;p.184J

Em geral, as mulheres que estão chegando às organizações,
não estão à procura, e mesmo não apreciam, os favores de um
padrinho. Afinal, para cada mulher que chega à empresa para
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seu primeiro dia de trabalho existe toda uma responsabili-
dade de comptova~ãa de sua capacidade. Cada uma delas é uma
demonstra~ão viva de que a mulher esteve tanto tempo ausen-
te do setor produtivo apenas por um monstruoso mal-entendi-
do. --.Emprincípio, ela tem;te a rekitar q.uaI9u_~relemento que
po.§..safacilitªr sua cam-i..nhad.ª_i.~.la...-nã.oluta por privilé-
9'~0.?_,_ela luta por .i9ualdade__ de__c.ondtç:_õ~1L.Jlaconc.o~Y:e.n.c..(a
entre outros hom~.ns._emul.hfitres.UAnyone who is protected 10-
EiS$-'powsr,tO~UCCSEiEiSEi at-e thsn attributsd to ths helpful
actions of otherEi, rathsr than tha person's own actions. Wo-
men complained about the 'people who want to move walls for
me instead of sayine, -Hey, here's a wall. Let's strateeize
world ne throueh i t- '. Anothst- sai di 'Vou need a lot of eHpo-
sure to get ahead, a broad base of aHperience. I don't want
to be protected, given the easy management situations. the
sas)' cU5tomers, the sure-fira p05ition." KANTER, R. M.
(1977jp.188l

Rosabeth Moss Kanter analisa profundamente a questão das re-
la~ões entre a mulher e o poder nas organiza~ões em seu li-
vrQ "Men and Women of the CQrporationll (1977jpp.i97 a 2051.
Através dos estudos comentados pela autora, percebemos que o
pressuposto de que a mulher tem menos condi~ões do que o ho-
mem para o exercício da lideran~a não passa, também, de um
mero IIclichê", largamente difundido. Ê interessante observar
a rea~ão de mulheres contra a subordina~ão a chefes mulhe-
res. Estas impressões foram coletadas logo depois da Segunda
Guerra Mundial por Donald Laird, numa pesquisa envolvendo
52i jovens trabalhadoras. Essa sondagem revelou que 99,8i~
das entrevistadas declararam preferir chefes homens por uma
série de raa5es, entre as quais pOdemos destacar: (i) chefes
mulheres são muito ciumentas, seus cargos lhes sobem às ca-
be~as; (2) chefes mulheres tratam tudo de forma pessoal e
não comercialj (3) chefes mulheres se concentram demais em
detalhes rotineiros e se escravizam ao sistema; (4) chefes
mulheres exercem uma supervisão cerrada e apenas delegam o
que é superficiali (5) chefes mulheres descobrem mais os er-
ros, porque elas são excessivamente críticas e (6) chefes
mulheres gritam demais para impressionar as pessoas a res-
peito da importância de seus cargos.

Êcurioso observar que esta pesquisa, que jj tem mais de 40
anos, ainda é bastante atual para as condições específicas
da realidade brasileira. Embora não diponhamos de dados sis-
tematicamente coletados, devemos reconhecer que em inúmeras
oportunidades fomos confrontadas com queixas de mulheres
chefiadas por outras mulheres. Em seminários de que partici-
pamos sobre a atuação das mulheres nas organiza~ões, este
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assunto acaba vindo sempre à tona. Em nossas entrevistas pa-
ra esta dissertação, várias vezes sentimos algumas restri-
ções quanto à habilidade da mulher em lidar com o poder den-
tro das empresas. Alguns depoimentos, que transcrevemos a
seguir, podem demonstrar este fato:

"Entramos aqui meio de sopetão, quando meu pai
saiu, mas não tivemos problemas. Colocar mulheres
em nível de chefia, às vezes, é problemático. Como
elas sempre foram achatadas, quando sobem, algumas
começam a 'chutar latas'. Nossa gerente de RH é a
única gerente e ela é querida de todos; eu confio
nela e estou Eiatisfeita."

"Acho que as mulheres .t~m mais condição, mas não
posso generalizar isto porque também tem muita mu-
lher autoritária. Por não ter na vida a condição de
mando, ela desenvolve muito a condição de submissão
e, quando chega a um cargo de chefia, ela devolve e
se vinga em cima de quem não tem nada a ver com is-
to. "

* * * * * * * *

"Como eu não tenho empresa e não trabalho em empre-
sa, vou dar a minha opinlao. Algumas mulheres que
eu conheça dizem que as mulheres que chegam aos car-
gOS de chefia eKacerbam sua autoridade por um senti-
mento de insegurança e, cama elas 'precisam conquis-
tar o respeito. elas se dedicam de uma maneira um
pouca mais feroz ao cumprimento das tarefas, para
conseguir obter este respeito."

* * * * * * * *

Não se pode negara eKistªncia de diferenças entre as for-
mas de ação e reação que distinguem homens e mulheres. Es-
sas diferenças acabam facilitando ou dificultando a emer-
gência de líderes, dependendo do tipo de cultura que preva-
lece na organização. Estudos que compararam atitudes mascu-
linas e femininas no trabalho revelam. por eKemplo, que en-
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quanto o homem decide instantaneamente e preocupado com as
repercussões de sua decisão a curto prazo, a mulher tende a
considerar mais as consequências de longo prazo de suas de-
cisões. Por outro lado, a intui~ão feminina parece ser um
atributo não acessível aos homens: elas parecem ter olhos
mais agu~ados. enxergando muito além do que os homens conse-
guem ver. Por mais difícil que seja a mensura~ão desse atri-
buto - a intui~ão - em geral se reconhece este talento nas
mulheres. Além disso, elas são mais cuidadosas ao enfrenta-
rem o risco e a incerteza; os homens têm maior facilidade em
aceitar um jOgo arriscado.

Estas diferen~as de atitudes não podem ser generalizadas e
categorizadas. Mas, de qualquer forma, quando presentes,
elas servem como uma razão a mais para a cultura machista
organizacional repelir a presen~a feminina e impedir que
ela possa aflorar nas esferas mais altas do poder. Anali-
sando a rea~ão dos homens a estas circunstâncias na lndsco,
Rosabeth Moss Kanter revel a que '.'Women were de«:i. dedl y pla-
ced in the cateeory of the incomprehensible and unpreaicta-
bIe. There were many reports that manaeers feIt uncomforta-
ble haVl.t19 to communicate 61111 th women. 'It took more time' I

they 5aio. 'Vou nev/:Ir Hn/:lWwh/:lr/:lyou 5tood.' 'They chane/:ld
their minas alI the timei I never knew what they'a do from
one minu te to the nex t.· •Wi th wOmetl's 1ib around, I never
hnow what to call them, how to treat them.' 'They're hard to
understand.· li I<ANTER, R. M. [1977iP.58J

A autora também coloca como importante obstáculo à ascensão
feminina nas empresas o fato de serem as mulheres frequen-
temente alijadas e segregadas nas reuniões e encontros so-
ciais fora da empresa, onde os relacionamentos informais
tendem a se estreitar~ sedimentando muitas vezes a ascensão
nas carreiras profissionais. Nessas ocaSloes, os assuntos
preferidos pelos homens dizem respeito às suas conquistas e
geralmente a conversa deve incluir piadas consideradas im-
próprias para os ouvidos femininos. A própria linguagem uti-
lizadas pelos homen~ quando estão enturmados, partilhando o
prazer da camaradagem e ingerindo bebidas alcoólicas, não é
uma linguagem polida. Ê interessante observar que, mesmo que
a mulher decida se enturmar nesses grupos, ela jamais terá a
oportunidade. porque assim que ela se aproximar da turma, a
conversa, a linguagem e as atitudes masculinas serão radi-
calmente mudadas: os homens procurarão demonstrar que estão
sóbrios e que sabem respeitar uma dama. terão todo o cuidado
para que suas palavras não possam ser interpretadas como uma
eventual "cantada". Esta brusca transforma~ão acaba dissol-
vendo o grupo que antes estava tão animado e faz com que a
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mulher se sinta como uma intrusa. Ê muitá comum I nestas oca-
siõesl haver uma radical seeregaçãol formando-seI no cenário
comum das festas, um grupo masculino que se mantém em pé, em
torno de algum bom contador de piadas, enquanto que o grupo
feminino permanece discretamente sentado nos sofás e poltro-
nasl curtindo histórias monótonas e repetitivas sobre as
crianças e as criadas. Como, então, esperar que uma mulher
possa, dentro da cultura machista, conseguir pavimentar sua
estrada para a lideran~a?

Além ~os problemas de sociabili~a~ão, a mulher se defronta
com outros obstáculos igualmente consideráveis que tendem a
afastá-la do poder: (1) como já comentamos, a cultura ma-
chista tem seus próprios paradigmas e estereótipos, que vão
ewigir da mulher, no trabalho, as atitudes de submissão e
docilidade a que os homens estão acostumados e que não são,
propriamente, as atitudes esperadas de um ewecutivo que de-
seja fazer carreira; (2) a tendência dos homens, num primei-
ro momento, será a de minimizar a importincia da presença
da mulher, descartando uma eventual ameaça delas na competi-
ção pelo poder. Eles não exitarão em rotular as recém-chega-
das como incapazes de se transformar em líderes na organiza-
ção, principalmente, porque elas não podem oferecer à empre-
sa a integral dedicação que só eles têm condições de ofere-
cerj (3) o mito da dedicação integral pode ser consíderavel-
mente ampliado quando se tratar de uma mulher casada e com
filhos menores.

Novamente temos que considerar a questio da dedicação inte-
gral como uma restrição à velocidade com a qual a mulher po-
de se impor na sua carreira. Como já tivemos a oportunidade
de salientar, grande parte desta restrição· não é racional
mas, simplesmente, mais um elemento ritual da cultura ma-
chista. De qualquer forma, entretanto, este axioma tem ser-
vido como inibidor da realização profissional, tanto de mu-
lheres executivas, como das esposas dos executivos. ulf
pressures for total dedication sometimes serve to include
wives in peripheral and auxiliary roles, they also serve to
exclude many other women from employment as managers. Women
have been assumed not to have the dedication of men to their
worH, or they have óeen seen to have conflictine loyalties,
competing pulls from their other relationships. Successful
women executives, as Margaret Hennig showed in her inter-
views with hundred of theml have often put off mariage until
rather late 50 ,hat they could devote their time during the
important ladder~climbing years to a single-minded pursuit
of their careers. U KANTER, R. M. [1977iPP.66-67J
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Quando as oportunidades de promoção suraem para as mulhe-
res, e há reações por parte de seus colegas e superiores, um
argumento aparentemente lógico pode ser levantado: a possi-
bilidade da gravidez que vai afastá-la ·temporariamente ou
definitivamente do cargo. Analisando este ponto, Rosabeth
Moss Kanter faz interessante revelação sobre tal preconcei-
to, que ainda estava presente na cultura da Indsco: HOne wo-
man asked her manager for a promotion, to which he replied,
'You're probably going to set pregnant. ' Bo she pointed out
te him that he teld her se eight years age, and she hadn't. H
kANTER, R. M. C1977iP.671

A questão da maternidade é, sem d~vidanenhuma, um dos mais
fortes obstáculos às oportunidades de ascensão da mulher na
sua carreira profissional e este nâo ., propriamente, um mi-
to construído e cultivado apenas pelos homens. Uma de nos-
sas entrevistadas, respondendo à pergunta aberta número 10
(Como sua empresa encara a presença feminina em níveis de
chefia?) assim se manifestou:

"Só posso ter mulheres em nível de chefia depois
dos 35 anos porque não posso ter uma chefe que vai
sair para ter bebê e ficar quatro meses fora. Aí eu
tenho que treinar outra e, quando a primeira volta,
o que eu faço com a outra? Então, só tenho chefes
de mais idade. li

Naturalmente, o obstáculo da maternidade não é absolutamen-
te intransponível. Apesar de 62% de nossas entrevistadas
concordarem quanto à existência deste obstáculo, 'devemos
considerar que a empresa flexível, que é a empresa típica da
modernidade, pode, perfeitamente, acomodar quatro ou seis
meses (até mesmo um par de anos) de licença no âmbito de uma
carreira que pode consumir 30 anos ou mais da vida de uma
executiva. A revista 'Business Week de 20 de março de 1989
traz uma artigo de capa denominado "The Mommy Track". Sobre
este tema, diz o artigo: «Can she? That question is at the
heart of the mommy-track debate. Dn one side, 1S Catalyst's
Felice Schwartz, who argues that a few years on the slow
boat shouldn't matter. Even if a female manager drops out
for five years when her children are small, argues Schwartz,
she would work for 38 years as opposed to the typical man's
43 years - a barely perceptible difference. Indeed, a mother
with sehool-aged ehildren tends to bs the most stable emplo-
yee of alI, says executive mobility expert Eugene Jennings
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at Michigan State University. 'She's already gone through a
lot of what causes women to leave'l he eHPlains." (p.129-132)

Realmentel é paradoKal o levantamento da restri~ão da ma-
ternidade por empresas que hOje estão sensibiliaadas pelas
lutas dos ecologistas que refletem. sobretudo. um respeito
absoluto à vida, no seu mais amplo sentido (humana, animal
e vegetal). Não há racionalidade. portanto, em colocar a re-
produc;:ãohumana em oposic;:ãoà realizac;:ão humana. "Even if
women tooh off more time, say SiH months as Dr. Edward Zi-
gler, an eHPert on child care, recommends, we arestill tal-
hing about a maximum of about one year over the course of an
entire careerl Is that too much to ask in order to reprodu-
ce the species? Most companies seem to think 50. Despite the
multibillion-dollar contributions women mahe to corpora-
tions and society at larga, they are nickeled aná dimed when
it comes to taking a few years off to participate in the mj-
racle of having a baby. U NAISBITT, J & ABURDENE, P.
[1986iP.248J

A mulher casada. mesmo sem filhos ou com filhos já cresci-
dos. também pode ver frustrada sua carreira em func;:ão da
forma pela qual a cultura machista vê a posic;:ão de seu ma-
rido em relac;:ãoà organizac;:ão.Ao contrário dos eKecutivos
homens. aos cônjuges das eKecutivas mulheres não está re-
servado um papel que se assemelhe ao da primeira dama. A
cultura organizacional tende a considerá-los como um ponto
decisivo na carreira das eKecutivas casadas, mas que está
fora do controle da organizac;:ãoporque espera-se que o ma-
rido tenha seu pr6prio conjunto de comprometimentos com a
organizac;:ãoonde ele atua profissionalmente. Na verdade. o
marido da eKecutiva. longe de constituir mais um apoio vi-
sível à sua carreira. transforma-se numa sombra. alguém que
monitora à dist~ncia. por controle remoto, as atitudes e as
decisões da executiva. Analisando este problema na Indsco.-
Rosabeth Moss Kanter descreve as seguintes situac;:ões: liA di-
vorced woman similarly discussed promotion with her manager
and was asked 'How long do you want the job? Do you think
you'll get married again?' Dne working mother who had heard
that 'married women are absent more', had to prove that she
had taken onJy ane day off in eleven years at Indsco. A ma-
le manager in the distribution function who supervised many
wamen canfirmed the women's reports. He said that he never
aven considered aSking a married woman to do anything that
~nvolved traveI, aven jf this was in the intarests of her
developmentl andtherefore he could not see how he could re-
commend a woman for promotion into management." KANTER. R.M. [1977iP.67J
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Além de todos estes obstáculos de natureza cultural, temos
que considerar que, muitas vezes, a ascensão da mulher pode
ser truncada apenas pelo fato dela ser mulher e estar tra-
balhando lado a lado com o se~o oposto. Com efeito, é pra-
ticamente impossível restringir ou eliminar a atra~ão se-
Kual que pode ser sentida por homens e mulheres que passam
a maior parte de seus tempos úteis juntos, compartilhando
tarefas e desafios. Entre nossas entrevistadas, 88% acredi-
tam que o envolvimento sentimental com superiores, colegas
ou subordinados pode atrapalhar o desempenho profissional da
mulher. Até onde o ambiente empresarial pode favorecer a
emergência desses sentimentos é algo ainda a ser respondido
mas, de qualquer forma, a aproHima~ão de estranhos tem s~do
uma preocupa~ão dos c8njuaes dos e~ecutivos de ambos os se-
)(os."Wives, in turn, not themselves directly participatins
in the work worJd, eould fear what would happen when their
husoands wcrhed with wcmen as peers, sueh as Newton, Massa-
chusetts, policemen's wives who protested the hirins of po-
lieewomen, giving as one reason the seHual potencial of 10ng
shifts shared Oy men and women in patroJ cars. A few men
pIayed on these concerns and then used their wives'jeaIou-
sies as reasons why women should'not De hired for certain
jobs, Iihe those that involved traveI with men." KANTER, R.
M. ( 1977 ; p . 107 J

Apesar de real, este perigo tem sido encarado com naturali-
dade pelos cônjuges. Como ficou evidente em nossa pesquisa,
a rea~ão neaativa dos maridos ao trabalho de suas esposas
fora do lar é praticamente ineKistente. Ao contrário, eles
tendem mais a apoiar e incentivar suas mulheres do que ini-
bi-las em suas carreiras. Afinal, maridos e esposas têm que
confiar em seus companheiros e não faz muito sentido supor
que a ta)(ade infidelidade matrimonial possa se e)(pandir
apenas porque as mulheres estão trabalhando fora do lar. A
infidelidade masculina, que é tolerada culturalmente, somen-
te pode se consumar com a participa~ão ativa de outra mu-
lher.

Certamente, a solu~ão para este conjunto de restri~ões à as-
censão feminina nas organiza~ões não está na sua masculini-
za~ão. Isto somente teria como consequência a cabal valida-
~ão dos mitos e dos preconceitos, além de ser absolutamente
antinatural.
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Em nossa pesquisa, nada menos do que 98% das entrevistadas
declararam que a mulher não deve se masculinizar para poder
subir na carreira profissional. Temos que reconhecer, por
outro lado, que os paradigmas que serviram para a constru,ão
das imagens adequadas de homem e mulher estão, atualmente,
enterrados. Aqueles que já completaram 40 anos hão de se
lembrar dos paradigmas masculinos e femininos que serviram
de referência aos anos de juventude. Os simbolos da masculi-
nidade estavam de alguma forma associados à for~a física, à
agressividade e ao comando. Mesmo os vicias do alcoolismo e
do tabagismo eram elevados à categoria simbólica de indica-
dores da masculinidade. No cinema, Humphrey Bogard fumava
de2enas de maços de cigarro e ingeria dÚ2ias de garrafas de
whiskv em cada filme. Na música, o padrão foi, por muito
tempo, Frank Sinatra. de smokin9, cantando à frente de uma
grande orquestra de cordas e metais, segurando o microfone
com a mão esquerda e. na direita, equilibrava um copo de be-
bida e um cigarro aceso. Hoje, o cantor símbolo da juventude
é Michael Jackson, que aqueles que não o conhecem, dificil-
mente, descobrem se ele é homem ou mulher. Os cantores
atuais, acompanhados no máwimo por três ou quatro músicos,
não usam smoking, têm longos cabelos, usam brincos e conse-
Quem requebrar com a mesma sensualidade das vedetes dos tea-
tros de revista dos anos 50. Em uma palavra, os paradigmas
da atualidade são andrógenos. "The word androgyny, from a
combination of the 6reek andro or man and gyn or woman, lS
as easy to explain as it is difficult to understand. That
it is difficult to understand 1 have discovered whenever I
have tried to introduce itinto my lectures. Many people im-
mediately associate it with bisexuality, transvestism and
50 on, but androeyny 5hould not be reearded as the desisna-
tion of a particular hind of person. It is a theoretical
construction (or taxonomical class) based on the measure-
ment of attributes traditionally classified as female ou ma-
le. Androsvnv is a type of psycholoeical model, much lihe
the traditional intellieence testwhich measures certain
qualities and then ranks people accordingly." ASPLUND, G.
[1988iP.70J

Naturalmente, não devemos esperar que homens e mulheres
acabem se comportando da mesma maneira. Filtrando-se aspec-
tos desta mudança, que apenas representam ondas de curta du-
ra,ão ou modismos, pOdemos concluir que o estereótipo ma-
chista foi eliminado e não há um sucedâneo reconhecido e vá-
lido para aqueles modelos que foram tão cegamente adotados
pelos jovens da década de 50. A juventude atual parece não
estar disposta a aceitar e obedecer a um único idolo. So-
bre as organi2a,aes e, especialmente, sobre suas culturas,
as influências destas mudan,as sociais foram notáveis. O pa-
radigma machista tem hoje, nestas culturas, apenas vesti-
gios, leves traços de influência, que não chegam mais a
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constituir barreiras intransponíveis. Até mesmo os receios
quanto aos sentimentos que podem aflorar entre homens e mu-
lheres, que compartilham a maior parcela do dia em suas or-
ganizaç5es~ tornou-se mais um mito do que uma realidade: di-
ferentemente dos jovens da década de 50, atualmente, o apelo
sexual parece não estar mais presente a cada esquina e isto
pode ser constatado pela virtual padroniza~ão das vestimen-
tas dos mo~os e mo~as de hoje. Tudo isto contribui para uma
visão mais humana e menos distorcida da presen~a feminina em
qualquer dos ambientes outrora dominados pelo homem.

Sobretudo, estas diferen~as acabaram por colocar sob suspei-
ta a tradicional divisão de papeis e funções entre homens e
mulheres. Na verdade, ha uma androeinia presente nos candi-
datos à liderança das organiza~ões. Pode-se encontrar agres-
sividade e firmeza nas mulheres e, cada vez mais, os homens
tendem a reconhecer a importância da empatia com seus subor-
dinados e do reconhecimento dos aspectos sentimentais como
fatores determinantes da produtividade, no âmbito das rela-
~ões humanas, que desenvolvem como consequência de suas po-
sições de chefia. "Androgynous individuals can orientate
themselves towards achievement and human relationships. In
other words, regardless of whether they are male or female
(biologically speaking), they try to combine tradition and
renewal, rationality and emotionality, conservation and
growth, and in this they largely succeed. They are the new
people and the new leaders." ALPLUND, G. C1988iP.73J

Cremos que daqui a alguns anos estaremos falando de uma cul-
tura andrógena que substituiu a cultura machista abundante-
mente analisada pelos autores que se especializaram no estu-
do das culturas organizacionais. Principal'mente, a cultura
andrógena irá florescer nos setores de ponta e de alta tec-
nologia que caracterizam a dinâmica da economia da informa-
,ão, onde o que realmente conta é a inteligência, e onde não
cabe mais uma rígida divisão de papéiS entre homens e mulhe-
res. Aliás, durante séculos, esta divisão tem alimentado as
restri~ões às carreiras profissionais femininas e limitado o
acesso da mulher às chances de lideran~a. "La diff~rence en-
tre les sexes est aujourd'hui releguee au second plan, au
profit d'une recherche d'identitê plus profonde qui am~ne la
d~veloppement d'un individualisme narcissique (nous di 6il-
les LipovetskY - 19B3) , qui condwit ~ terme ~ 1 'interchan-
seabilité des rôles (nous sugsere Elizabeth Badinter
-1986)." BELLE, F. C1990iP.1J
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Mesmo enfra~uecidas pela supera~ão da cultura machista na
sociedade, a resistência ao ingresso das mulheres nas car-
reiras profissionais teve que ser contornada por um su-
per-desempenho das pioneiras. Talvez este super-desempenha
tenha sido confundido. por muitos observadores. como uma
tendência natural da mulher ao autoritarismo. Ao nossa ver,
o super-desempenho das mulheres nas escolas e nas empresas
reflete. antes de mais nada. a extrema necessidade que elas
têm de provar, nos ambientes tradicionalmente dominados pelo
homem, que elas possuem tanta capacidade quanto eles. Este
ponto de vista é corroborado por vários depoimentos colhidos
em nossas entrevistas, que a seguir transcrevemos:

UElas se esfor~am demais nos níveis de chefia
que t~m que provar que a mulher é competente em
bro. "

por-
do-

* * * * - * *

"Quando chequei aqui, já havia mulheres em r:vel
chefia. Acho que a mulher tem que provar mu.
sua capacidade do que o homem. não apenas ne~ta
presa, mas de uma maneira geral."

d~
ma16
em-

* * * * * * * *

UNo servi,o p~blico, se existe discrimina,ão é mui-
to velada. Na empresa privada. eu não posso falar
~uito porque não tenho muito contato. mas acho que
são muito poucos os casos de mulheres em nível de
chefia. Geralmente. eu sei de alguns poucos casos
de mulheres que atingiram a chefia nas empresas e
que liveram de carregar a se,ão nas costas. Elas
tgm que mostrar mais capacidade do que o homem para
poder subir. li

* * * * * * * *

Nossa pesquisa possibilita uma análise privilegiada a res-
peito do super-desempenho que caracteriza as mulheres pio-
neiras,que abrem os caminhos pelos quaiS outras mulheres
podem atingir os mais elevados postos das oreaniia,ões.
Além disso, seis das 51 entrevistadas entraram para a or-
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ganização através da herança e isto, supostamente, deveria
ter facilitado enormemente a reali2ação de seus projetos
de ascensão profissional. Analisemos, cuidadosamente, um
dos depoimentos colhidos na resposta à pergunta aberta nd-
mero 10 (Como sua empresa encara a presença feminina em ni-
veis de chefia?)

"No meu caso, como a empresa' do meu pai, nio dei-
xa de ter o fator herança para justificar eu estar
no cargo de diretora. Mas, se eu não tivesse jeito
para o negócio, dificilmente eles me aceitariam e
me colocariam num posto de chefia. Quando eu come-
cei a trabalhar aqui, eu não queria ser diretora.
Eu comecei em 84, fiquei um ano e meio operando no
mercado, até quando eles me colocaram como direto-
ra. Eu não queria porque não me achava preparada o
suficiente para assumir este papel. Por ser uma es-
trutura familiar, muitas ve2es eu tive que brigar,
tive que bater o pé e me impor, porque quando eu
não encontrava resistência por parte de um diretor.
eu encontrava por parte de outro. Resistências pe-
quenas até, que às veaes eu pensava: será que vale
a pena eu tentar ficar me impondo de fato? Não se-
ria melhor eu largar mão, afinal de contas, para
que eu estou brigando tanto por uma coisa que, sa-
be, será que é assim, que eu tenho que enfrentar es-
te tipo de obstáculo? E é uma coisa muito velada;
não tenho medo de preconceitos quando uma pessoa
chega e fala logo na cara: ah! mulher aí, o que que
ê isto? Agora, uma pessoa que vai por baiwo, vai mi-
nando, acho muito pior. Eu não sei, mas toda estru-
tura familiar tem problemas até você se impor, por-
que vêem você como uma criança, principalmente sen-
do mulher ... No começo, nio adiantai voci sai de
uma faculdade com idéias totalmente novas; geralmen-
te você encontra a empresa de uma certa maneira fos-
silizada, já com aquilo sedimentado em muitos proce-
dimentos e você quer mudar aquilo, quer aeilizar,
quer modernizar e, geralmente isto causa problemas.
Não tem nenhuma outra mulher em nível de chefia
aqui."

Talvez o mais sensato seja distinguirmos claramente as
barreiras encontradas pelas pioneiras e pelas mulheres que
agora estão começando a enfrentar as dificuldades naturais
que sempre se projetam no difícil caminho para a liderança
e o poder. Na verdade, a cultura machista ainda sobrevjve
sob a forma de vestígios que, em algumas situações, podem
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oferecer uma significativa resistência à caminhada das re-
cém-chegadas em direção aos mais altas postos da organiza-
ção. Ainda há, principalmente no Brasil, uma cínica arma-
dilha que prende as manifestações mais sinceras da persona-
lidade feminina no ambiente de trabalho. "Vet the trap is
formidable: at one level, because you're a woman you feel
you must know the job to justify even beine therei at
another leveI, because you're a woman there are far grea-
ter risks attached to developing the relationships which
help you learnj and at still another deeper level, because
you're a woman 'femininity' and its relationship to your
sense of who you are, are painfully manipulable variables."
HENNIG, M. & JARDIM, A. E1977iP.46J

Os depoimentos colhidos em nossas entrevistas, a seguir
transcritos, servem para comprovar duas teses que nos ar-
riscamos a propor: (1) embora escolhidas ao acaso, nossas
entrevistadas são verdadeiras pioneiras que, com habilida-
de, conseguiram romper obstáculos reais ou imaginários, a
uma presença mais ampla e digna da mulher nas organizações;
(2) o tempo das pioneiras já terminou no Brasil: esta será
uma fase lembrada pelos futuros estudiosos do tema mas, as
heroínas já terminaram sua tarefa de abrir caminhos, en-
frentar mitos e, finalmente, impor a presença da mulher nas
organizações como algo natural, consequência da participa-
ção quantitativa e qualitativa naquilo que chamamos de gê-
nero humano. Provaram elas que a diferenciação de funções e
papéiS não passava de um mito; elas souberam ewpor a fragi-
lidade dos tetos de vidro, que durante séculos preservaram
a hipótese da superioridade masculina; comprovaram elas, em
suas menores atitudes, o beneficio da presença feminina nas
rela~ões do trabalhoi trouweram elas a humaniza~ão destas
rela~ões, que quase se perderam pela ótica agressiva e in-
justa da cultura machista; romperam elas, finalmente, os
grilhões da submissão feminina, que duranté tanto tempo fo-
ram encarados como vontade dos deuses, consequência das
fun~ões biológicas da mulher e destino imutável daquelas
que, na aleatoriedade do nascimento, foram designadas para a
missão reprodutora do gênero humano. As meninas e mo~as de
hOje, futuras lideres de nossa sociedade, às pioneiras de-
vem esta ruptura, que tornará os novas caminhas mais aber-
tos, mais suaves e mais eficientes. A elas devemos o que no
futuro será chamado a reconquista da dienidade feminina.

liA empresa em que eu trabalho, agora, passou a enca-
rar melhor as mulheres na chefia do que encarava an-
tes. Isto porque, na medida em que eles sentiram os
resultados e as lideran~as da presença feminina,
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eles passaram a aceitar bem. Quando entrei aqui~
não havia nenhuma chefia feminina a não ser no de-
partamento pessoal. Hoje, até cargos como o geren-
ciamento de projetos estão na mão de mulheres."

* * * * * * * *

"No nível em que eu estou só existe mais uma outra
mulher que é diretora de recursos humanos. Acredito
que ha eSpa~o para outras mulheres terem o mesmo
careo. Só que a expectativa é que elas demonstrem
interesse e disposi~ão para trabalhar e crescer da
mesma forma como os outros homens estão faiendo."

* * * * * * * *
"Quando eu cheguei, eu fui a primeira gerente mu-
lher e todo mundo arregalou os olhos. Mas, hoje,
passados sete anos, existem outras mulheres na em-
presa com cargos de gerência. A administra~ão da em-
presa considera normal este fato. Hoje ela vê· este
fenômeno com naturalidade."

* * * * * * * *

"Esta nova diretoria é que colocou as mulheres em
níveis elevados. Isto vem vindo de uns dois anos pa-
ra cá e esta nova diretoria vê isto de uma forma
muito positiva. Já existem duas superintendentes,
diversas gerentes, quer dizer. eles promovem. acei-
tam. valoriiam e ha um consenso com rela~ão a estas
promoc;:ões."

* * * * * * * *

liAsempresas que atuam no setor de jornalismo e im-
prensa, de uma forma geral, encaram a mulher em ní-
vel de chefia com absoluta normalidade e tranquili-
dade. Se ela for competente, ela pode assumir."

* * * * * * * *

"Hoje eu não sou mais uma exce~ão. Como eu
primeira. eu era uma excec;:ão durante muito

fui a
t~mpo..,
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Hoje, não sou mais exceção. A presidente da compa-
nhia na área de leasing é uma mulher. Em termos ge-
renciais, ainda somos muito poucas. Há onie anos
atrás, no banco, não havia uma mulher "account-offi-
cer", que mantém o relacionamento com as empresas.
Hoje, na sucursal de São Paulo, as mulheres já re-
presentam eo~ do grupo de profissionais. Nunca ti-
nhamos tido uma advogada e no ano passado contrata-
mos uma."

* * * * * * * *

"Essa senhora de 75 anos começou esta empresa, no
fundo do quintal de sua casa e hoje, apesar da ida-
de, ela ocupa, por merecimento, a diretoria indus-
trial. Logicamente, ela está com mais idade e já
não pode fazer as mesmas coisas que fazia antes,
mas ela continua sendo super-respeitada. Tem também
uma mulher que é chefe do nosso setor gráfico, su-
pervisionando toda a parte de folhetos, desenhos e
embalagens e ela é muito respeitada pelo seu talen-
to. Na parte de costura, também é uma mulher que
chefia e não podemos nos esquecer que esta é a
maior fábrica de costura da América Latina em ter-
mos de quantidade de peças produzidas. Tem muita mu-
lher em cargos de chefia na parte industrial. Ape-
sar disto, acho que na empresa como um todo, a mu-
lher ainda não é bem aceita nos altos cargos. Creio
que as mulheres que aqui trabalham, na sua maioria,
são muito submissas e, na cabeça delas, elas não se
permitem chegar às chefias; elas não têm mentalida-
de para isto. Eu entrei aqui como assessora da dire-
toria e não estorvei ninguém para cheear a direto-
r a."

* * * * * * * *

"Eu sou a única mulher em posto de chefia de divi-
são, participando do "boardll de direção da empresa.
Eles não apresentaram nenhuma objeção ao meu cresci-
mento profissional. mas quando eu entrei. colocaram
claramente que eu era uma cobaia, a primeira expe-
riência que eles iam fazer. Do ponto de vista do
trabalho do dia-a-dia, eles nunca fizeram esta dis-
tinção de ser eu mulher ou homem; eles apenas dis-
tineuem o talento profissional. Mas é bem verdade
que eu também nunca fiz esta distinção naquilo que
eu assump como responsabilidade profissional. Se a
mulher acha que está sendo contratada para ser ge-
rente de produto, não interessa se ela é homem ou
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mulheri se ela tem que viajar, tem que viajar; se
vocª tem que resolver, tem que resolver; Jamais vo-
cª deve pressionar para obter privilégios pelo ~ato
de ser uma mulher. Você vai usar e saber dosar, as-
sim como um homem pro~issionalj para conciliar sua
Vida pessoal com sua vida profissional. Nunca vocª
pode perder de vista que as empresas esperam de vol-
ta de uma mulher profissional o mesmo produto que
elas obteriam de um homem profissional. A partir do
momento que voei tem eonsciincia disto, n~o acho
possível que as empresas levantarão restri~ões ao
seu progresso profissional. As empresas desejam um
profissional que resolva os problemas de seu cargO,
independentemente de ele ser homem ou mulher. A em-
presa não tem a obriga~ão de me sustentar como mu-
lher; ela tem a obrigação de me valorizar como pro-
fissional.1I

* * * * * * * *

11Eu , como mulher, ~ui a primeira a introduzir mulhe-
res profissionaiS no nosso ramo. Eu queria que as
mulheres trabalhassem comiso, tanto como vendedO-
ras, como gerentes. Elas começaram a trabalhar comi-
go solteiras, e depois casaram, tiveram filhos e
continuaram a trabalhar aqui. Tenho funcionarias
que ja complet~ram 22 anos de casa e até mesmo 27
anos de casa. Na época dos ~ilhos, demos todo apoio
a elas, o prazo que precisavam e tudo mais, e sem-
pre tivemos a maior compreensão. A mulher pro~issio-
nal é, em primeiro lugar mãe; depois é que ela é
pro~issional; não pode ser diferente, nem eu fui di-
ferente. Se um filho meu estava doente, a e~presa X
é que sofria porque eu ficava em casa com ele. Eu
uso este método também com minhas serentes porque
eu sei que elas não podem trabalhar bem se um filho
está doente. Então, eu pre~iro que ela fique em ca-
sa e cuide do filho até que ele se restabeleça. Ela
prOduz muito mais quando está sossegada e feliz do
que quando tem um problema real em casa que a ator-
menta.1I

* * * * * * * *

A análise de variáveis culturais constitui o
sente capitulo desta dissertação. Até este
localizar inúmeros pontos que têm servido
culturais ao desenovolvimento pro~issional

núcleo do pre-
momento pudemos
como barreiras
das mulheres.
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Talvez nenhuma destas barreiras seja tão poderosa e, ao mes-
mo tempo, tão frágil e absurda como aquela que dispõe sobre
as divisões de papeis para homens e mulheres. Grande parte
da problemática que estamos ewaminandodecorre da falta de
tradi~ão da mulher como agente produtivo e do homem como co-
laborador na administra~ão do lar e da família. Da mesma
forma como as mulheres não eram treinadas para os desafios
do mundo dos negócios até recentemente, também os homens não
foram preparados adequadamente para a resolu~ão de situa~ões
que emergem no dia-a-dia da porta de seus lares para dentro.
Esta falta de tradi~ão é que alimentou por tantos seculos o
mito da divisão de papéis: não ousamos inverter papeis há
tanto estabelecidos e validados sem nenhuma discussão e re-
fleKão. Esta segmenta~ão pôde persistir enquanto a mulher
arcou sozinha e resignadamente com os custos de sua eKclusão
da aventura da vida, conformando-se e satisfazendo-se com as
funções secundárias que lhe eram atribuídas (rainha do lar,
primeira dama etc.) Cremos que esta é a variável cultural
básica a ser considerada: existe alguma racionalidade ou ló-
gica na segmentação dos papéis? Seríamos nós tão diferentes
de nossos ancestrais da antiguidade. onde a mulher ocupou a
vanguarda do sistema produtivo? Ou, tudo isto não passa de
uma constru~ão cultural, um artefato cultural, preservado,
ate inconscientemente pelo grupo dos homens?

Evidentemente. esta não e uma questão a ser resolvida no
âmbito despretencioso desta disserta~ão. Mas. de qualquer
forma, temos que reconhecer que uma rígida segmenta~ão de
funções entre homens e mulheres parece não caber mais no
atual arranjo entre os sexos, na moderna sociedade do sécu-
lo XXI. Cada vez mais, esta segmenta~ão nos parece perdida
no arquivo morto da história, ao lado de idéias tão absur-
das como a de que a terra era o centro do universo ou um
planisferio. Alguns depoimentos de nossas entrevistadas, a
seguir transcritos, ilustram este ponto de' vista (respostas
dadas à pergunta aberta número 6 "Existem papeis de homem e
papeis de mulher?):

"Na minha casa não há papeis diferenciados: cada um
faz o que pode quando surge a necessidade. A mulher
pode exercer qualquer papel. A nível de capacidade
mental e intelectual há igualdade; tem algumas mu-
lheres que fazem questão de inibir a for~a muscular
para serem delicadas, mas na hora da necessidade
elas vão ter que agir."

* * * * * * * *
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liAsmulheres estão nos bancos das faculdades apren-
dendo as mesmas coisas que os homens. 11

* * * * * * * *

"OS papelS são iguais para o homem e para a mulher.
As capacidades de cada um devem ser aproveitadas
nos setores mais adequados. 11

* * * * * * * *
"Acho que e)<Íste uma geração que está terminando: o
pessoal dos 30 ou 40 anos para cima, que foi criado
para ter determinados papéis. Por exemplo, o homem
abrir a porta, carregar uma valise e são estas coi-
sas que eu ainda curto ... Agora, se o homem é o ~ni-
co provedor, eu digo que não. Acho que existe uma
mescla de novos papéiS, ~ma divisão de responsabili-
dades. um projeto conjunto. A feminilidade e a mas-
culinidade não devem ser desfeitos. 11

* * * * * * * *

"Não é o sexo que influi para você alcançar uma po-
sição. Tudo depende da liderança, da capacidade. do
interesse, da dedicação, do preparo técnico e ou-
tros fatores exclusivamente profissionais."

* * * * * * * *

"Trabalhos que demandem mais força física. são os
homens que devem fazer. Mulher guiando caminhão,
não tem senti,do. Os trabalhos mais violentos, eu
deiKaria para os homens, uma vez que eles nos domi-
naram por tanto tempo, eles podem ficar com a parte
mais difícil. Na minha casa. tanto faz: quem chega
primeiro, vai fazer o jantar e, se eu me sento. meu
marido e meu sobrinho tiram a mesa e lavam a louça.
Em casa. n.~ )reciso pedir: todos dividem responsa-
bilidades."

* * * * * * * *

"Acho que estas funções podem ser trocadas, ou se-
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ja, um homem fazenda coisas que são ditas de mulher
e vice-versa, desde que cada um goste e se sinta
bem. "

* * * * * * * *

"Acho que existem alguns servic;:os mais pesados que
eu pela menos, como mulher, não seria capaz de fa-
zer; por exemplo, eu não seria capaz de ~er pedrei-
ra, azulejista e acredito que na construc;:ão civil é
muito dificil empregar uma mulher. Eu n~o tenho for-
ça para trocar um pneu. Eu até sei trocar, mas mi-
nha forc;:anão dá. 11

* * * * * * * *

"N~o é que a gente não sirva para fazer as func;:ões
deles, ou que eles não s'irvam para desempenhar as
nossas. Acho que temos contribuic;:ões diferentes a
oferecer.Biologi~amente já é assim; é a própria na-
tureza que indica a caminha. 11

* * * * * * * *
"Acho que numa empresa eMistem papéiS diferenciadas
par discriminac;:ãoe não por uma questão de competên-
cia. i uma discriminac;:ãosocial longa, onde a divi-
são entre masculina e feminino é muito antiga. 11

* * * * * * * *
"O problema é que eMiste, é uma circunstância
ral e eu n~o tenha nenhuma vocac;:~o de Betty
man para ficar analisando este tipo de coisa. 11

cultu-
Fried-

* * * * * * * *

"Acho que os papeIs se misturam; há uma complementa-
riedade, não propriamente de papéiS, mas de postura
mesma. A nossa revista, por exemplo, tem dois dire-
tores, um homem e uma mulher que se complementam
lindamente mas, se fossem personalidades diferen-
tes, poderiam trocar de papeIs. Ela tem um papel
mais administrativo e ele um papel mais criador. Po
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deria ser diferente, se eles tivessem característi-
cas diferentes. Poderiam os dois serem mulheres ou
os dois serem homens, ou mesmo, trocar os papéis en-
tre si. 11

* * * * * * * *

"Não, não creio na legitimidade desta divisão de pa-
péis. Haja visto, por exemplo, nossa talvez futura
ministra da economia, Zelia Cardoso de Mello, que
eu conheço pessoalmente: eu acho que ela ê extrema-
mente preparada, tem carater forte, personalidade
muito positiva e decidida. Eu acho que nada mais do
que merecimento seria a justificaç~o para sua indi-
cação como ministra da economia porque ela foi de
uma dedicaç~o espetacular e, ent~o, não há cabimen-
to para esta diferenciação de papéis. Até presiden-
te da república e primeiro ministro nás já temos
por ai: Margareth Thatcher, Solda Meir, Indira Shan-
di e outras mais. Não existe um papel específico pa-
ra o homem e outro para a mulher. 11

* * * * * * * *

"Culturalmente, os homens tim um papel E as mulhe-
res, outro papel. Estas diferenças, nas gerações
mais jovens, estão se diluindo, mesmo até em rela-
ção à família, em relação aos filhos. O papel reser-
vado à mulher nos cuidados com o filho, que o troca-
va e atendia, hoje, os jovens já são menos discrimi-
nadores ... Os papéis se confundem de uma certa for-
ma. Ainda existe um pouco desta coisa de papéiS:
quando você pensa que é recente o fato da mulher po-
der trabalhar sem precisar pedir licença ao marido,
é uma coisa realmente espantosa. Na minha geração,
a mulher quando se casava era obrigada a usar o so-
brenome do marido; hoje, já não é m-:s obrigatório.
Uma série de conquistas foram sendo . cançadas e is-
to afeta a própria natureza s papéu:.."

* * * * * * * *

"Acho que o homem é mais forte fisicamente, mas se
eu precisar fazer força, faço. Intelectualmente,
não vejo nenhuma diferença. Aqui eu vejo tanto um
homem trabalhando com moda feminina, como uma mu-
lher trabalhando na coluna de esportes. Acho que ho-
mem e mulher são coisas absolutamente opostas, são
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duas raças diferentes em termos emo~ionais. A~ho
que vai ser ~ompli~ado atingirmos um en~aixe perfei-
to. Mas estamos experimentando e vamos ~hegar lá."

* * * * * * '* '*

"Não acredito em qualquer diferen~iação entre homem
e mulher. A diferença é somente anatômica; é uma
questão de força física. Acho que você pode exercer
um cargo tradicionalmente rotulado como masculino.
sem perder a feminili~ade. Você pode ir • rua,
prender o bandido e ~ontinuar sendo feminina; acho
que não muda em nada sua condição. Então não existe
papel de homem e papel de mulher. A~ho que o que in-
teressa é a capacidade intelectual, a cabeça e o
preparo. /I

* * '* * * '* * *

"Acho que existem. Acho que nos últimos 20 anos se
questionou muito o que é o papel do homem e o que é
o papel da mulher. E, ao longo desses anos, se expe-
rimentou novas fórmulas: como é que fica se a mu-
lher assumir todo o papel dõ homem? e é óbvio que o
inverso não foi tão profundamente testado. Mas a~re-
dito que ainda subsistem padrões do que é o papel
do homem e o que é o papel da mulher. E que talvez
a gente descubra. um pouco intuitivamente e levando
ainda mais longe essa experiênCia. que talvez algu-
mas ~oisas que fazem parte do papel do homem assim
devam permane~er. Eu acho que questionar tudo e le-
var este questionamento ao limite. às últimas conse-
quências, pode ser bastante desgastante e frustran-
te. Eu a~ho que existem algumas '~oisas que estão
mais no papel da mulher e outras, no papel do ho-
mem; o que eu sou contra é a a~omoda~ão absoluta
aos papéis. Eu a~ho que nada justifi~a você não po-
der alternar papéis. Isto eu acho que é o mais re-
confortante. tanto para o homem, como para a mu-
lher: poder alternar papéis ..."

* * * * *' * * '*

liA não ser em coisas que exigem esforl;o físico,
acho que não existem diferencia~ões. Até acho que
alguns ~argos que a mulher não ocupava até agora
porque exigiam esforço físi~o, hoje ela tem mais es-
pa~o em fun~ão do instrumental que vem sendo desen-
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volvido. Por exemplo, uma médica ortopedista não
existia por se acreditar que a for~a física era ne-
cessária. Hoje, com todo o instrumental que está à
disposi~ão, já não se exige tanta for~a física. A
for~a física está sendo colocada, cada vez mais, de
lado. Se existia no passado diferencia~io entre pa-
péis masculinos e femininos, hoje, isto está sendo
negado. Por exemplo, para a reforma do autoforno,
para assentamento dos refratários, se verificou que
as mulheres são mais dedicadas porque elas se preo-
cupam mais com o detalhe e o servi~o acaba ficando
mais perfeito. Então acho que está sumindo esta di-
ferencia~ão mesmo nos trabalhos que eKieem for~a fi-
sica .••

* * * * * * * *

"Não discuto nem me comparo com o homem; não sou
uma feminista, eu sou uma feminina. Gosto muito do
homem abri r a porta do car-ro para eu entrar, que
ajeite minha cadeira para eu me sentar e que pague
minhas contas. Mas eu não consigo ver esta diferen-
,a de que somente o homem pode fazer tal coisa. An-
tigamente, o papel da mulher era ficar em casa e
criar OS filhos. Hoje, acho que isto está totalmen-
te'superado."

* * * * * * * *

"Eu acho que eKiste uma tendência de dividir, de se
fazer esta separação. Passar roupa é para as _mulhe-
res, levar o carro à oficina e discutir com o mecâ-
nico é tarefa do homem. Eu sempre levei meu carro •
oficina; então, por que meu maridcr, por exemplo,
não pOderia lavar a louça depois do jantar? Acho
que faz aquele que tiver mais habilidade ou disponi-
bilidade naquele momento. Eu não estaria disposta a
abrir mão do meu trabalho para me casar. Prefiro fi-
car sozinha. Pode haver uma adapta~ão. De uma manei-
ra seral, acho que os homens estão começando a gos-
tar de mulher que trabalha fora. Os que não têm mu-
lher que trabalha fora vivem se queixando."

* * * * * * * *

"Acho que há uma pequena exce~ão no ramo da
~ão civil ou em outras áreas onde a mulher
q~e carreagar muito peso, algo braçal que

constru-
tivesse

é muito
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mais desgastante para o sexo feminino.
não há diferenças."

Fora isto.

* * * * * * * *

"Eu acho que existem formas diferentes de pensar. O
resultado até pode ser o mesmo. mas o meio de che-
gar à solução é diferente. Uma mulher. em geral.
não é tão objetiva quanto o homem i isto é um defei-
to que eu vejo em mim mesma. Elas tendem a contor-
nar e não vão direto ao ponto. não batem o martelo
e acabou. Elas acham um jeito de chegar no assunto
e isto muitas ve~es. ajuda, mas. noutras ve2es demo-
ra mais e isto pode ser prejudicial. ~s vezes, elas
vão tão direto ao assunto. que estragam tudo que es-
tá sendo plantado. Mas. aí. é a imaturidade da gen-
te mesmo. tanto da mulher. como do homem. Mas eu
não acho que existem papéis diferentes na empresa.
Na família pode haver: eu acho que tem funções dife-
rentes. mas obrigações iguais. Há papéis diferentes
na educação dos filhos."

* * * * * * * *

"Talvei esta modernidade toda. esta igualdade toda
acabe eliminando a diferenciação de papéis. Para mi-
nha geraç:ão, pelo menos. não é tão fácil: eu mesma
ainda não consegui me livrar de todos os preconcei-
tos. Eu mesma reconheço. às ve~es. que têm papéis
mais masculinos. algumas profissões mais masculinas
e outras que podem ser exercidas por ambos os se-
xos. No lar. apesar de que a gente aprecia a colabo-
ração do marido e precisa disto. a gente se sente
um pouco culpada ao deixar que o mari~o lave a lou-
ça, quando. na verdade. você acha que quem deveria
estar fazendo isto seria você. As vezes. você deixa
com prazer. mas às ve~es isto incomoda. Você fica
se cobrando ... Mas acredito que seja passageiro por-
que, racionalizando. você também está fazendo ou-
tras coisas a nível de contribuição financeira. que
é a sua parcela na carga de trabalho e de stress,
que é a mesma que outro profissional masculino so-
fre.1I

* * * * * * * *
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A chegada da mulher às posi,ões de poder nas organiaa,ões
modernas já não está mais revestida pelo encanto da novida-
de. Somente os muito ingênuos ainda se surpreendem com o
crescimento da.presen,a feminina nos setores produtivos e
nos centros de decisão política da sociedade moderna. Mais
uma vez, temos que reconhecer que tudo aconteceu muito ra-
pidamente, o que pode ter assustado o observador menos
atento. Em algum momento perdido nas trevas da pré-histó-
ria, um homem, descobrindo seu papel na reprodução humana e
saboreando pela primeira vez o sentimento da propriedade
privada, conseguiu convencer sua companheira que ela era fi-
sicamente inferior e que por isso não podia liderar o pro-
cesso produtivo da época, ou seja, a ca,a. Esse homem deu
origem a uma tradi,ão de submissão do sexo feminino que per-
durou até os derradeiros momentos do século XX. A história
das civiliza,ões, que às vezes nos emociona e nos enche de
orgulho pela coragem que temos demonstrado para enfrentar o
desconhecido, conquistar os mares e alcan,ar a lua, nos pro-
voca um sentimento de vergonha por termos demorado tanto a
reconhecer não apenas os direitos da mulher. mas a excelên-
cia da contribui,ão que elas pOderiam ter dado aos nossos
mais elevados sonhos de realiza,ão.· Perdemos tempo e perde-
mos talento. por causa de cren~as e de preconceitos que, co-
mo aconteceu na ciência, nos impediram de caminhar mais ra-
pidamente em dire,ão ao progresso. Aeora, é tão imprOduti-
vo, quanto in~til, se procurar o culpada por este disperdi-
cio. Não foi o homem, nem foi a mulher, foram ambos, que
conceberam e mantiveram por séculos o desigual arranjo das
fun,5es entre os sexos que hoje está sendo desmantelado.~s
mulheres, que se acomodaram na posi,ão de protegidas e aos
homens, que não exitaram em usurpar o poder da vida e da
morte, devem ser igualmente debitadas as responsabilidades.
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,VII.
CONCLUSõES

I. Até onde nos permite ver o frágil conhecimento de
que dispomos sobre a origem da terra, do homem e da

mulher, reconhecemos indica,Ses de que a sociedade matriar-
cal deve ter sido o primeiro arranjo social das comunidades
primitivas. Os historiadores cogitam que a mulher deve ter
sido a iniciadora da atividade agrícola, da pecuária e das
trocas. O desconhecimento do mecanismo reprodutor da humani-
dade tendia a colocar a mulher como núcleo dos sistemas so-
ciais, reservando-se aos pais os mesmos papéiS discretos que
estlo presentes no reino animal para os machos.

A descoberta do mecanismo da reprodu~ão humana deve ter
ocorrido simultaneamente ao desenvolvimento da agricultura
intencional. Para muitos historiadores, este é o momento
histórico em que emerge a sociedade patriarcal e o senti-
mento da propriedade privada, fatores que acabaram por en-
feiwar nas mãos do pai e do marido a maior parcela de poder
sobre sua descendência e, de uma forma geral. sobre o con-
junto social. Deste ponto em diante, a mulher permanecerá
dentro do lar, cuidando das tarefas domésticas e criando os
filhos pequenos. Ao marido, ficavam reservadas as tarefas
fora do lar.

Provavelmente, foi nesta época remota que se esbo~ou a rígi-
da divisão de papéis entre os sewos que se prolongou até os
nossos dias. Fundamentado na superioridade d~ sua for,a fí-
sica, na sua natural agressividade e na sua maior propensão
à aventura e ao enfrentamento de riscos e perigos, o homem
conseguiu impor uma posi,ão de superioridade em rela,ão à
mulher que. em épocas modernas. pôde ser estendida também
para o campo intelectual. Tudo isto deu origem à submissão
da mulher ao homem, que, mais tarde. foi legitimada nos cre-
dos religiosos e nos códigos legais.

11. As lendas sobre a origem da terra, do homem e da
mulher, transmitidas pela tradi,ão oral desde as

primeiras civiliiações da história, têm todas um ponto em
comum: colocam a mulher numa posi,ão secundária, fiwam sua
origem a partir do próprio corpo masculino e sobre ela des-
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carregam a culpa por ter o homem perdido a imortalidade e o
conforto do paraíso. Acompanhando-se a evolução das reli-
giões antigas. verifica-se que todas élas. a partir de um
certo ponto, se concentram em deuses masculinos. Com algu-
mas exceções, as religiões da antiguidade inculcaram. em
seus fieis, a imagem masculina como sendo divina.

Os primeiros filósofos e sábios da antiguidade, cujos ensi-
namentos formam a base do conhecimento cientifico e huma-
nista da atualidade, sio unânimes em confirmar ~ legitimar
a submissão feminina. Nossas raízes culturais e religiosas
convergem para a aceitação generali~ada de um papel natu-
ral para a mulher na sociedade, que deve ser desempenhado
dentro dos limites físicos do lar, longe dos centros de
produção, de decisão política e de poder. t preciso lem-
brar que o lar foi uma unidade produtiva na antiguidade,
dele saindo os produtos necessários como vestimentas, ali~
mentos e treinamento dos mais jovens e, nestas atividades.
a mulher desempenhava funções importantes. Na Grécia, por
exemplo, esses trabalhos manuais não tinham a dignidade das
tarefas intelectuais, que eram reservadas, com exclusivida-
de. para os homens.

Conclui-se. portanto. que a lenda da inferioridade feminina
está de alguma forma associada às lendas da criação do mun-
do e a atribuição de um papel natural para a mulher não en-
contra nenhuma justificativa lógica e racional'. além da tra-
dição das civili~ações do Oriente e do Mediterrâneo. que
serve de alicerce para a c~ltura Ocidental. Constata-se.
por exemplo, a condição de integral submissão da mulher ao
homem na atualidade, precisamente nas regloes onde outrora
floresceram as civili~ações da Sumeria e da Babilônia.

111. A história universal é, sobretudo, uma história
dos homens. As personalidades femininas apenas tan-

genciam a cena histórica. Na melhor das hipóteses, podemos
dizer que a história da mulher é uma história de r.ainhas,
que aparecem no cenário histórico. como raridades curiosas
para não dizer exóticas. Apesar disto, entretanto, há um pu-
nhado de exemplos de mulheres estadistas que, por algum pe-
riodo 'reduzido de tempo, puderam demonstrar a habilidade fe-
minina no trato das questões do poder. Os exemplos de mulhe-
res que alcançaram o sucesso nas artes são poucos, mas são
brilhantes e revelam, acima de tudo, a coragem e o talento
de mulheres que conseguiram romper grandes barreiras sedi-
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mentadas pelo preconceito, durante tantos séculos.

IV. O Renascimento representou uma profunda ruptura
com a tradi~ão e restaurou o papel da 16gica e da

racionalidade na concep~ão do sistema social. Entre Q Renas-
cimento e o Iluminismo, a produ~ão científica e artística
foi abundante, mas estes avanços nlo contribuíram em nada
para a ca~sa da liberta,io feminina. Ao contrária, o papel
discreto que elas tiveram durante a Idade Média, no imbito
da produção econ8mica. foi ainda mais reduzido durante os
séculos que prepararam a humanidade para a industrializa~ão.

V. No século XIX. e na primeira metade do século XX,
come,am a. florescer os primeiros movimentos feminis-

tas que reivindicavam direitos básicos para a mulher na so-
ciedade. Nesta fase. surgem impo~tantes pensadoras. cujos
trabalhos podem ser considerados como os primeiros marcos de
uma revolu,ão pacífica, que somente irá produZir resultados
palpáveis' ao final do século XX. A luta pelo voto feminino
foi uma das mais longas e intensas batalhas em que se envol-
veram as mulheres, inclusive no Brasil, Nesta fase. consta-
tamos a emergincia de escritoras brasileiras importantes e
o florescimento de jornais femininos que serviram, no Bra-
sil, de veículos das mensagens e reivindica,ões feministas.

VI. A lógica capitalista e da economia de mercado' favo-
recem posl,ões racionais. Mitos e preconceitos não

conseguem florescer numa economia capitalista e numa socie-
dade democrática. O advento do capitalismo e sua .posterior
moderniza,ão e adapta,ão as transformações sociais favorece-
ram uma crescente presen,a feminina no setor produtivo. O
socialismo e o comunismo também reconheceram na mulher um
fator de produ,ão que não podia ser dispensado e são notá-
veis os avan,os da condi,lo ieminina trazidos pela Revolu,ão
Russa.

No âmbito dos sistemas capitalistas, temos que constatar
uma importante transforma,ão que ocorre ao final do século
XIX: trata-se da separação das figuras do capitalista e do
administrador. A emereincia da Sociedade Anftnima, com suas
a,aes disseminadas por milh5es de investidores, fez com que
nascesse o administrador profissional. Este personagem pas-
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sou a dirigir os empreendimentos com a racionalidade que é
típica do sistema capitalista e está subjacente à visão
científica que a Administração passou a ter no século XX.

o processo administrativo passa então a ser enfocado racio-
nalmente e, dentro dele, foi ficando cada vez mais dificil
a sobrevivência dos preconceitos. Especialmente, tornou-se
cada vez mais insustentável o' alijamento das mulheres no
processo produtivo. Mesmo no Brasil, onde ainda não podemos
constatar o pleno desenvolvimento deste modelo empresa-
rial, temos que reconhecer qU~ a Sociedade An8nima tem
representado, para a mulher, um ambiente propíCiO ao seu de-
senvolvImento, graças ao espírito da profissionali2Rç~0 que
predomina nas políticas administrativas, neste tipo de empre-
sa. E importante destacar que nada menos do que 31,37% de
'nossas entrevistadas estão desenvolvendo suas carreiras pro-
fissianais em SociedadeS An8nimas de Capital Aberto.

VII. Enquanto o processo produtivo se manteve centrado
na ind~stria, ainda foi possivel, de alguma forma,

conter a progressão feminina na participação da oferta de
mãO-de-obra. Com efeito, a industrlalização, desde seus pri-
mórdios no século XVIII até as primeiras décadas do séc~lo
XX, requereu da mão-de-obra muito mais força física do que
propriamente habilidade e talento. Às mulheres se abriram,
apenas, oportunidades na ind~stria têxtil e em setores in-
dustriais onde a força física não era tão importante e onde
as tarefas exigiam capricho e precisão.

Nos escritórios, a mulher encontrou seu nicho nos postos de
secretária: de.alguma forma,' pode-se dizer que a máquina de
escrever foi uma das mais importantes ferramentas que a
mulher encontrou à sua disposição, na camlnhada que empreen-
d~u para sua realização profissional.

Uma presença maior nos setores produtivos da sociedade so-
mente se viabilizará a partir da emergência de uma economia
da informação. onde a restrição de sua incapacidade física
para a produção não encontrará mais eco, Conclui-se, por-
tanto, que a industrialização favoreceu a luta feminina,
mas não de forma direta. Através da lndustrialização. as or-
ganizações empresariais se abriram para o ingresso das mu-
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lheres. aceitando-as. principalmente. nos escritórios e em
posi,ões próximas ao poder decisório. A maior racionalidade
da Administra~ão como ClenCla lrá. malS tarde. favorecer a
elimlna~ão do estigma da inferioridade feminina.

VIII. Vários autores têm apontada para uma nova revolu-
cão em andamento na sociedade. Trata-se da emergin-

cia da economia da informação que desloca. da força fisica
para o intelecto. o centrO das habilidades requeridas dos
trabalhadOres. Cada vez mais as fábricas se convertem na
reunlão de máquinas automáticas e de robôs. que substituem
o homem nos serviços rotineiros e nas tarefas onde a força
fisica era requerida. As estruturas de custo de produção es~
tão se alterando profundamente: há 70 anos atrás, quando as
.primeiras linhas de montagem de automóveis foram estrutura-
das. as parcelas de mão-de-obra direta. matérias-primas e
energia representavam cerca de quatro quintos do custo to-
tal; hoje. nos setores de alta tecnologia. esses itens do
custo total representam menos do que 10%.

As modernas empresas administram ciclos mais reduzidos de
vida dos produtos. enfrentam uma concorrência de âmbito
mundial. diferenciam~se pelas inovações que conseguem tra-
zer ao mercado e não podem disp~rdicar nenhuma chance de
contratar no mercado os melhores talentos disponiveis. Se o
homem foi o símbolo da Revolu~ão Industrial. a mulher está
sendo o simbolo da Revolucão da Informacão Neste nova am-
biente industrial. o que canta é o talento e a prepar-o que
alguém pode oferecer no mercado de trabalho e não propria-
mente seu sexo. Neste novo clima, mitos e preconceitos ten-
dem a se dissolver rapidamente na corrida pela busca da eM-
celincia.

,
Não é uma simples coincidgncia o fato de te~ sido o rein-
gresso da mulher no setor produtivo simultineo aos primei-
ros movimentos da Revolu,io da lnformacio. As duas ocorrên-
cias estão interrelacionad~s.

IX. Temos que reconhecer que este novo clima indus-
trlal é também caracterizado por uma notável modifi-

ca,ão na composicão setorial da economia. Estamos vivendo a
época em que, da mesma forma que a agricultura f01 ultrapas-
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sada pela ind~stria nos séculos XVIII e XIX, o setor de ser-
viços está suplantando a indústria. Até recentemente, a mi-
gra~io setorial da agricultura para a in~~stria era conside-
rada como um indicador de desenvolvimento econômi~o e so-
cial. Daqui-para frente, as atenções estaria voltadas para a
m19ra~ao setori~l dos segmentaS primário e secundário para o
segmento terciário da economia.

Tambem não é simples coincidência o fato de terem ocorrido
simultaneamente o reIngresso da mulher na economia e a as-
censão do setor terciário. Ambos os fenômenos ocorreram ra-
pidamente nas Gltimas décadas e e.les estão fortemente asso-
ciados: no setor de serviços, não é a força fisica, mas o
talento criativo. que constitui o principal fator de prOdu-
ção e de produtividade. Devemos ressaltar que 41.18% de nos-
sas entrevistadas trabalham no setor de serviças~ 23.53% no
setor comercial e 7,84% no mercado financeiro. Da mesma for-
ma pela qual já foi fundamental o estudo dos tempos e movi-
mentos na fábrica. hoje estamos à procura de estudos e pes-
quisas que descrevam o processa criativo da inava~ão.

·A força física. que sempre foi privilegiada nos
produção agrícolas e industriais e que durante
serviu para comprovar a inferioridade feminina e
já-la do processa produtivo, é cada vez mais um
cartável na empresa moderna. DesmanCha-se. na ar,
sólida barreira que impedia a chegada da mulher
zações.

sistemas' de
tanto tempo

para ali-
fator des-
a outrora

nas organl-

X. As grandes transformações sociais não são rupturas
bruscas que ocorrem em determinados momentos. Dife-

rentemente dos eventos históricos que estão sempre associa-
dos a datas especificas que se tornam célebres, as transfor-
ma~5es sociais nio emitem sinais inequívocos que nos permI-
tam localizá-las temporalmente. Ao comentar as transforma-
ções. falamos em décadas ou séculos. coma se estes fossêm
indicadores pontuais do tempoi mas, temos que reconhecer que
as transformações são processos que se desdobram ao longo do
tempo. Como, por exemplo. podemos considerar que a mulher
esteja intelectualmente preparada para a nova economia da
informaçio se, ate recentemente. sua presença nas empresas
era inibida e contingenciada?

289



Otorre que, mesmo sem saber como as transforma~5es acaba-
riam se concretizando. as mulheres marcaram suas presen~as
nas sscolas de nivel superior. desde a década de 60. Nos
bancos escolares. elas já firmaram uma tradi~ão de super-de-
sempenhO e de excelincia. em tudo comparáveiS aos dos ho-
mens. Foi no imbito da escola que foi possível demonstrar o
absurdo do a~ioma da inferioridade feminina. Em 1966. come-
morando seus 10 anos de funda~ão, a Escola de Administra~ao
de Empresas de São Paulo da Funda~io Get~lio Vargas diplo-
mava sua primeira aluna do curso de 8radua~ão. Em 19891 na-
da menos do que 79 dos 306 formandos eram mulheres que con-
cluíram o curso de gradua~ão nesta Escola:

Quandol nos ultimas anos do século XXI se reconhece plena-
mente a emergincia da economIa da info~ma~ão e quando se
transfere da força física para a força intelectual o centro
das atenções dos administradores. as mulheres se apresentam
no mercado de trabalho. pela prImeira vez na hist6ria, em
condi~ões iguais as dos homens: possuem elas, como eles, o
preparo lntelectual e a vontade de criar, talentos indis-
pensáveis para o sucesso proflssional. sem distinção de se-
)(0.

XI. As mulheres que hoje ocupam posições de destaque
nas organizações empresariais tiveram, anos atrás,

a percep~io de que a Revolução da Informa~ão um dia serIa
realidade. Lutando contra preconceitos e resistindo à tenta-
ção do conformismo. elas se lançaram no âmbito das escolas
às primeiras batalhas pela total emancipa~âo da mulhe~. Es~
sas pioneiras foram à luta apenas armadas com a fé de que
as coisas acabaria~ se transformando; àquela altura; nada
lhes garantia que o esfor~o que reali2ava~ seria recompensa-
do. Mesmo assim. elas tiveram a coragem para come~ar uma
trajetória que mais tarde seria coroada de sucesso.

A pesquisa que desenvolvemos foi. sobretudo. uma oportuni-
dade valiosa de co~hecer estas pioneiras. que apostaram tu-
do na espet-anl;ade ver transformadas as injustas condi~ões,
que durante cinco mil anos deixaram a mulher à margem da so-
ciedade, Devemos ressaltar que os resultados desta pesquisa
indicam que as familias. onde essas pioneiras nasceram e fo-
ram educadas, e)(erceram papéiS fundamentais no encaminha-
mento e no incentivo das decisões que elas. corajosamente.
tiveram que tomar, Tanto o pai quanto a mãe apoiaram os pro-
jetos de realiaa~ão pessoal de suas filhas Eles também par-

290



ticiparam do exercício de antecipa,ão das transforma,ões só-
cio-econômicas que caracterizam estes derradeiros anos do
século XX. Os resultados de nossa pesquisa colocam sob sus-
peita a tese de Bourdieu sobre a origem familiar dos que
atingem a instrução superior: 45~11X doS pais e 11,76% das
mães de nossas entrevistadas têm, pelo menos, nível de ins-
trução superior, em comparação a 82,35% da amostra com, pelo
menos, grau de instrução superior. Verifica-se, portanto.
que elas souberam atingir um conslderável grau de mobilidade \
social via instruçãoi 68.63% de nossas ·entrevistada6 decla- ~
ram que o padrão de vida de que desfrutam atualmente é supe-
rior ao de seus pais.

XII. Ao longo desta dissertaçâo. procuramos resistir ao
atalho que simplifica a questão da emancipação femi-

nina colocando-a como um dos desdobramentos da luta de clas-
ses. O sentimento qu~ tínhamos ao iniciar este trabalho pen-·
dia mais por uma visão de cumplicidade entre o homem e a mu-
lher na sua luta por um espaço maiof na sociedade. Certamen-
te. é mais difícil e desafiadora a posição de quem rejeita o
homem como inimigo. ressaltando sua condição de parceiro e
c~mplice. Para nós foi uma satIsfação descobrir que não há
um ~nico caso, entre as entr~vistadas casadas e vivendo ma-
ritalmente, em que o marido seja um obstáculo à sua reali-
zação profissional. Ao contrário, os maridos não só aceitam.
mas estimulam as carreiras de suas mulheres.

~ curioso observar que na biblIografia por .n6s consultada
para a preparação desta dissertação não é incomum encon-
trar-se casais que escreveram llvros e artigos consagrados.
Este é um tipo claro da cumplicidade de que falamos: marido
e esposa se unem nos projetos profissionais e podem refor-
çar' seus laços de u~ião. Milton & Rose Friedman, John Nais-
bitt & Patricia Aburdene, Fran Sussner Rodgers & Charles
Rodgers, Will & Ariel Durant são exemplos da parceria inte-
lectual de casais que de~cobriram a satisfação do trabalho
conjunto. Também entre nossas entreVistadas existem casos de
parceria profissional que estão tendo muito sucesso.

XIII. Os resultados de nossa pesqulsa apontam. claramen-
te, para Q nível de instrução como um dos princi-

pais fatores que viabilizam as carreiras profissionais das
mulheres na atualidade. Apenas 17,65% das entrevistadas nio
concluiram ó curso universitário. Também é notável a tendin-
cia de realizar cursos de pós-graduação e cursos de exten-
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slo universitária, principalmente nas áreas de marketing,
finanças. administraçio geral e recursos humanos. que é re-
velada pelas respostas dadas ao nosso questionário. A "per-
formance" das mulheres na educaçio está associada ao tradi-
cional papel de pr6fessoras que elas sempre desempenharam.
Na verdade. a escola primária foi uma das primeiras portas a
se abrir para a mulher, no mercado de trabalho. O ambiente
escolar lhe e, portanto, familiar e aqui tambem reside a
causa dos consideráveis av~nços conseguidos pela mulher no
mundo acadêmico, nas ~ltimas décadas:

A economia da lnforma,la depende, em grande parte, da velo7
cidade e precislo no processo de comunicação. A extensio
global da concorrênCIa e das associações de interesse que
caracterizam a empresa moderna requerem. de seus executivoa
e funcionários, fluência em línguas estranseiras. Cada vea
mais, o dominio de várias línguas estrangeiras vem sendo re-
conhecido pelaa empresas como um valioso talento que é in-
dispensável. principalmehte. nos seus eSCalões mais altos.

Nossas entrevistadas revelam um elevado grau de atualização
em termos de conhecimento de línguas estrangei~as: 74,51%
dominam duas ou mais línguas estrangeIras; 41.17% têm
fluência em três ou mais línguas estrangeiras. Mais do que
,80% das entrevistadas falam o inglês e cerca de 60% dominam
n francês. O espanhol, o italiano e o alemio também merecem'
destaque entre as línguas dominadas pelas entrevistadas.

XIV. Mais surpreendente do que a velocidade com a qual
as mulher~s estão avançando pelo organograma das

grandes empresas, é a intensidade com a qual elas estão fir-
mando a imagem de empreendedoras. Estatísticas da SBA (Bmall
Business Association) revelam que nos ~ltimos anos tem sido
predominante a presença feminina na criaçlo de novos negó-
cios. Entre nossas entrevistadas. contam-se 11 empreendedo-
ras que abriram novos negócIos. às vezes em associação com
os maridos, e estio tendo sucesso em seus empreendimentos,

Ê estimulante constatar a descoberta deste ângulo empreen-
dedor nas mulheres. Se é verdade que na antiguidade elas fo-
ram as precursoras das trocas e, portanto. pioneiras da eco-
nomia de mercado. estamos assistlndo ao renascimento do es-
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piritoempreendedof feminino, que até agora foi rotulado, de
forma simplista, por "intu-it;ão"feminina. Temos certeza de
que a mulher tem muito a contribuir na concept;ão e armat;ão
de novos empreendimentos, principalmente agora que o setor
de servit;os está em ebulit;ão e que, como nunca, a criativi-
dade e a inov~t;ão estão sendo considerados como as molas
propulsoras da aventura empresarial.

xv. Nos ~ltimos anos. as mulheres também tim conseguido
uma presença maior em outros ramos da atividade eco-

n8mica. ~ notável, por exemplo. a present;a feminina no go-
verno e nas funt;5es de servit;os sociais. Entre nossas entre-
vistadas, temos uma jui~a e uma delegada de policia e, tam-
bém, altas executivas de empresas estatais. Já tivemos a
oportunidade de destacar a ascensão feminina no âmbito do
mundo acadêmico e. entre nossas entrevistad~s. há uma rei to-
r~ de universidade. Nossa amostra também incluiu mulheres de
sucesso em carreiras artisticas e é marcante a present;a da
mulher na imprenSa, ramo que constitui hoje o quarto poder
da política. Entre nossas entrevistadas contam-se quatro
profissionais de imprensa consagradas e uma artista plástica
de renome. Tudo isto nos indica que o avanço das mulheres,
lutando por mais espat;o na sociedade, nio está confinado
àquelas profiss5es que a tradit;âo rotulou de femlninas. Ao
contrario. podemos afirmar que a insia pelo preenchimento de
espat;os na sociedade. que a mulher tem demonstrado. não co-
nhece limites nem barreiras.

XVI. são muitos e vari.ados os caminhos reservados pelo
destlfio para levar a mulher aos mais altos escalões

das empresas, Um deles é atravé~ da herant;a. Seis de nossas v
entrevistadas chegaram às sua~ posit;ões, em situações emer-
genclais, em que tiveram que substituir seus pais OU mari-
dos na liderança de empreendimentos. Essas mulheres merecem
um destaque especial porque, sob intensa pressão psi~~lógi-
ca, tiveram que aprender~ na prática, a forma correta de di-
rigir homens e mulheres e de tomar decisões arriscadas. Mui-
tas vezes, elas tiveram que suceder a dirigentes, que nos
~ltimos anos de suas vidas já nio tinham o mesmo rendimento
empresarial e deixaram suas empresas em sítua~ões delicadas.
TIveram elas, entio. que enfrentar e resolver estas situa-
t;ões, mesmo sem estarem convenientemente aparelhadas e trei-
nadas para tais missões. Seus depoimentos, colhidos pela
nossa pesquisa, sio verdadeiros testemunhos da coragem e da
fé que estão presentes na alma feminina e que somente agora
estão sendo despertadas e canali~adas para o setor· empresa~
riai .

I' '
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XVII. Apesar de recente, a conquista da mulher por mais
espa~o nas empresas não constitui uma novidade. O

resultado de nossa pesquisa indica que. em media, nossas em-
trevlstadas trabalham há mais de seis anos nas empresas em
que atualmente ocupam posições elevadas. Alem disso. 41,18%
delas estão nestes cargos de chefia há mais de cinco anos.
Por outro lado. as mulheres não estão tipicamente engajadas )(
em micro-empresas: as empresas onde elas trabalham. em me-
dia. existem há mais de 27 anos. empregam 2.384 funcioná-
rios e têm um faturamento mensal de 333 milhões de 8TNs.
Constata-se, portanto, que estas carreiras foram desenhadas
nos últimos dez anos e em empresas caracteristicamente me-
dias e grandes. Tudo isto nos revela que a ascensão da mu-
lher aos mais altos postos das organiza~ões em~resarials é ~
um fato real, que não apresenta sintomas de etemero e nem
está circunscrito aos pequenos empreendimentos.

XVIII. A nossa pesquisa desmente o estereótipo de que a
executiva de sucesso é uma mulher solteira ou desca-

sada. Mais da metade das entrevistadas (56,86%) são casadas
ou vivem maritalmente. Nos depoimentos colhidos constatamos
que as referências que elas fazem aos maridos e sempre po-
Sitiva e não há nenhum registro que. mesmo indiretamente. a
coloque em oposição ao seu companheir6. Devemos destacar
que, em media, as uniões conjugais de nossas entrevistadas
já completaram 16 anos de idade, não se constituindo, por-
tanto, em relacionamentos recentes ou provisórios. Conclui-
mos que o fato da mulher trabalhar fora não implica neces-
sariamente no rompimento de sua união conjugal e nem mesmo
implica em sua renúncia à vida familiar. Esta conclusão é
especialmente importante porque o estereótipo da executiva
solteirona ou divorciada desfrutou de grande popularidade
nos anos 80, sendo reforçado por vários autores incluídos na
bibliografia desta disserta~ão.

XIX. Nossa pesquisa não registra nenhum depoimento ou
indiclo que nos permita ver neste grupo de mulheres

de sucesso profissional o mais leve traço d~ indigna~ão. re-
volta ou agressividade. que caracterizam as líderes feminis-
tas radicais da atualidade. Ao contrário, elas são extrema-
mente pragmáticas ao enfocar as lutas da mulher pela emanci-
pa~ão Acreditam elas na força das ideias e das necessidades
humanas, que acabam por nos levar racionalmente a um apro-
veitamento integral de talentos feminlnos e masculinos na
geraçio de uma produção m~is abundante. ~ notável a harmo-
nia que elas enxergam entre os interesses femininos e mascu-
linos. Com praticidade, e até mesmo humor, elas estão a von-
tade para discutir a questão da emancipação feminina, mais
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como uma luta passada do que proprIamente. como um conflito
real e atúal. Todas revelam em seus depoimentos que este
conflito é uma coisa do passado recente, algo que se incor-
porou às suas experiências e que hOJE está minimizado, para
não dizer resolvido.

Também ficou claro em nossa pesquisa que a executIva de su-
cesso não está disposta a renunciar à sua feminilidade. Di-
ferentemente d~s feministas convencionais, elas se preocu- ~ .
.pam co~ a apar~ncia e consideram a apresentação pessoal um
ponto ~mportante de suas personalidades. Rechaçam, unanlma-
mente, a hipótese d~ se masculinizarem para obter o SUCesso
profissional. Por mais desconcertante que possa parecer à
visão tradiCIonal dos movimentos feministas. todas as entre-
vistadas slo mulheres que não tiveram que fazer nenhuma con-
cessão quanto á feminilidade para chegar onde chegaram.

~ curioso notar a transfiguração que tivemos a oportunidade
de observar em nossas entrevistas e que se opera na persona-
lidade das mulheres executivas quando o assunto da conversa
passa do campo profissional para o familIar. Quando tratam
de temas relacionados à cer re i re p'rofission""l, elas exibem
uma postura racional. objetiva e determinada; quando falam
de seus maridos e filhos. afiara uma ~ersonalidade meiga e
suave, tão característica da feminilidade.

xx. Concluimos também que é falso o dilema carreIra
profissional versus maternidade, dilema este tão ex~

piorado pelos autores da década de 70. Entre as 51 entrevis-
tadas. 33 são mães e, de uma forma geral, todas declaram que v
seus filhos não se op6em às ~uas carreiras. Destacamos, en- ~.
tretanto, que 19 das 33 mães presentes à amostra têm dois
filhos e que sete têm ap~nas um filho. Podemos constatar,
assim, que as mies que trabalham fora tendem a planejar suas
familias, evitando que elas se expandam exageradamente. A t
propósito, 66% das entrevistadas declaram ser dois o número
idea 1 de fi 1hos .

Naturalmente, a conciliação da maternidade com a profissão
nio é um problema de fácil solução. Mas, de qualquer forma,
alguns progressos ja são visiveis com relação à solução
deste problema: (1) a empresa flexível. que caracteriza d.
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empresa moderna, tende a aceitar, com naturalidade, hora-
rios flexíveis e mesmo afastamentos temporarios, que viabi-
lizem a existência de mães proflssionalSj (2) na bibliogra-
fia consultada verificamos, que nos países mais adiantados,

.as empresas têm considerado como fator de produtividade,
oferecer apoio moral e financeiro aos seus +uncionarios, no
cumprimento de suas responsabilidades familiares. Hoje. é
comum, principalmente nos setores mais din8micos da econo-
mia norte-americana, a ajuda financeIra às mães para que
elas possam contar com o cuidado de instituições especiall-
zadas para seus filhos pequenos, durante o tempo em que elas
esb~o trabalhando; (3) a criação de creches pelas empresas
também tem sido uma providência adotada com o objetivo de
proporcionar condiç5es favoráveis ao trabalho das mães fora
do lar.

Nlo vemos aqui uma mera postura de assistincia social assu-
mida pelas empresas e nem acreditamos serem necessários in-
centivos fiscais para induzir estes novos custos A bi-
bliografia consultada deixa clara a verdadeira int~n,ão das
empresas ao concederem tais beneficios: elas estão inves-
tindo na produtividade de seus funcionários e obtendo re-
tornos economicamente SIgnificativos nessas apllcaç5es fi-
nanceiras. Estes retornos estão refletidos na redução do
"turn-over" da mão-de-obra, especialmente da mão-de-obra
qualificada, na queda dos índices de absenteísmo e no in-
cremento do rendimento geral, pelo fato de contarem com qua-
dros de funcionários motivados e satisfeitos. Infelizmente
esta visão progressista das empresas ainda está longe de ser
um fenômeno generalizado: ele ainda está circunscrIto aos
setores mais din8micos e tecnOIOglC~mente mais desenvolvi-
dos da economia. Mas, pode-se prever que esta mentalidade
progressista acabe se espalhando dos setores de ponta para
todo o sistema. econômico.

Por outro lado, está com~çando a ganhar aceItação generali-
zada a idéia de que o investimento na satisfa,ão dos fun-
cionários é rentável, pois amplia a produtividade. Se a mu-
lher é a mais indicada para uma determInada função, vale a
pena investir em sua satisfação. o rendimento maIor compen-
sará os gastos necessários para liberá-la, sem ansiedades ou
culpas, das tarefas corriqueiras do lar.

XXI. o aumento consistente 'do lngresso
setor produtivo da economia está

das mulheres no
associado tambem
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ao persistente crescimento econ8mlco que é típico das socie-
dades pós-industriais. A produção crescente de bens e servi-
ços é um elemento constante nessas sociedades e a resultante
dessa expansio continua da produ,io é a emergincia da socie-
dade afluente. onde a elevaçio do padrio de vida parece nio
conhecer fronteiras. Considerando-se o longo pra20. a abun-
dincia tem significado a ~eduçgc da carga horária dos tia-
balhadores, queda nos preços reais e aumento da qualidade
dos bens ofertado~. Apesar disto. entretanto, 6 aumento ge-
ral da prOdutividade nio evita que o orçamento familiar te-
nha que ser expandido, para se alcançar níveis mais eleva-
dos de padrio de vida. A sociedade afluente nio pára de
atrair os consumidores para novos produtos e serviços.

7

o infindável apelo ao consumo fa2 com que as esposas refor-
cem os orçamentos familiares e as solteiras saiam em busca
de renda adicional para seus sustentos e para complementar
o orçamento de seus pais. Nio é possivel mais se contentar
com limites orçamentáriOS do "Fiater-familia". Tais refo~-ços
orçamentários negam a tradição de ser o homem responsável
pelo sustento da mulher. Esta crença, que durante tanto tem-
po alicerçou códigos CiV1S e credos religiosos, não resiste
mais às novas realidades do século XXI.

Deve-se destacar que 49,01% de nossas entrevistadas classi-
ficaram como "fundamental" a participa,ão dos rendimentos
que auferem no trabalho na composição dos orçamentos fami-
liares e 17.65% classificaram suas contribuiç5es como· "mui-
to relevantes" ..A renda média mensal de' nossas entrevista-
das é da ordem de 12.600 BTNs e este dado é suficiente para
demonstrar a relevincia econ8mica de seus proventos.

Conclui-se. portanto. qU~ a Chegada das mulheres ao mercado
de trabalho não é. apenas. o reflexo da justa explosão de
motivação e insia pelo preenchimento de espa,o social; aci-
ma de tudo. é uma imposlc;ão econ8mico-financeira dos novos
tempos.

o Brasil. infelizmente. ainda está longe dos padrões da so-
ciedade afluente'e, em nosso sistema econ6mico. ainda per- Vi
dura uma perversa distribuição de rendas. I Mas. na economia
brasi leirac:-onvTv-em subsistemas pré-industrlais e pós-in-
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dustriais, dependendo da região geoeconômica considerada.
Quanto maior for o desenvolvimento econômico da região,
maior será a pressão pelo ingresso das mulheres no mercado
de trabalhoi apenas nas regiões subdesenvolvidas do pais
ainda se pode encontrar o padrão tradicional em que o homem
e o exclusivo provedor da mulher e de seus filhos.

o fen8menoda reparti~lo or~amentária nasfamilias não
ocorre isolado, num vácuo social. Suas causas e efeitos só-
cio-econômicos são notáveis: a dependência econômica da
mulher e, simultaneamente. causa e efeito da sua submissão;
sua participa~ão na repartlção do sustento do lar lhe dá
maior dignidade e simetria na distribuição de direitos,
obrigações e poder. Mesmo o planejamento familiar, que as
políticas oficiais não conseguem disseminar rapidamente nos
países subdesenvolvidos e, sob muitos aspectos, uma conse-
quê~cia natural e direta de uma presença maior das mães no
mercado de trabalho. Consequentemente, o incremento da pre-
sença feminina nas empresas coincide com o declínio das ta-
xas de reproduçlo e ambos os fenômenos favorecem e refletem
o grau de desenvolvimento econômlco das nações.

XXII. A repartição orçamentária não deve ser confundida
com a busca da garantia de um nível minimo de sub-

sistência. pelo menos. no caso das mulheres que ocupam ele-
vadas posições na estrutura empresarial. O padrão de vida
desfrutado por nossas entrevistadas lndica que a contribui-
ção por elas trazida ajuda a manter e ampliar um status já
bastante elevado: sob a ótica da simples subsistência, estas
mulheres não precisariam trabalhar. Em termos médios, os
lares de nossas entrevistadas estão equipados com 3,35 te-
levisores; 1,12 máquina de lavar roupa; 0,71 máqUina de se-
car roupaj 0,49 máquina de lavar louçai 2,12 aparelhos de
somi 1,45 video-cassete; 1,12 freezer e 0,75 forno de micro-
ondas. O n~mero médio de autom6veis que servem esses lares
é 2,12 e o n~mero médio de empregados domésticos é 1,90. Es-
tes indicadores comprovam a hipótese que est.amos levantando.

XXIII. É realmente curioso se observar a diferença de
tons empregados por autores que escreveram sobre a

questão feminina no fim da década de 70 e ao final dos anos
80. Os prllneiros - como Lester Thurow em "Zero-Sum Sociéty"
- são amargos e pessi~istas ao apontarem as disparidades
salariais entre homens e mulheres. Os segundos como John
Naisbitt, Patricia Aburdene e Peter Drucker em seus mais re-
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centes li_vxo_s.- são mais otimistas e, apesar de reconhece-
rem o ((gap" salari.:D) não o confundem com um obstáculo in-
tranponi vel. Aocontrári o (como Fran Sussner Rodgerse Char-
les Rodgers), eles viem com entusiasmo o encurtamento das
disparidades e se arriscam a considerá-las passageiras.

As estatistica~ disponíveiS. entretanto. não nos permitem
minlmizar a questão das disparidades salarlais, No nivel
hierárquico que está sendo focalizado nesta dissertação. é
provável que o "gap" salarial esteja sendo consideravelmen-
te reduzido: o rendimento médio de nossas entrevistadas, em
~eus depoimentos sobre este ponto, nos permItem tal afi.rma-
çio. Em relação aos demais nivels da organiza~io, cremos
~â~:~~:~i ~:r·~~~~~la:i·~g:sâ~~~~:-;e.m 'n~~ad~:so a d~ur~~::~~~
pt-azo. mui to embora conf lemos que a açaodas forças do mer-
cado acabaria por .torná-Ias irrelevantes.

De uma ~orma gerall constatamos o suraimento de uma visão
mais otimista sobre a'discriminação salarial entre os auto-
res mais recentes. A ela aderimos por acreditar na irrever-
sibilidade do avanço feminIno na sociedade e na ~fici8ncla
do funcionamento de uma economia de mercado.

XXIV. Por isso~mesmo, aderimos a6 pensamento dos autores
que minimizam o papel da legislação como fator in-

dispensável à luta pela emancipação feminina no trabalho.
Diferentemente das lutas pela cidadania das mulheres (como o·
voto universal>, a luta por chances e remunerações iguais
nas carreiras não deveria ser enfocada pelo ângulo polítiCO
Os avanços que se tªm conseguido neste. campo decorrem muitb
mais da comprovação das habilidades femIninas no mercado de
trabalho do que, propria~ente, de imposições legais.

Legislações acabam por crIar custos adicionais e encargos
sociais que tendem a agravar a plena aceitação das mulheres
como trabalhadoras, além de.ser esta uma possivel eHPlica-
cão para o "gap" salarial Leis criadas para el iminar a
dis~riminação podem criar efeitos colaterais completamente
opostos aos das intenr;:õesdos legisladores e induzir ainda
mais a mulher para o setor informal da economia. Um exemplo
de legislaçio que pode criar restrir;:6es para a livre mobi
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lldade das mulheres no mercado de trabalho é a da licença-
maternidade de quatro meses. A este propósito, vale a pena
ressaltar que 64% de nossas entrevIstadas dIscordam que es-
salegislaçio tenha trazido beneficios para a trabalhadora
brasileira.

~XV. Também nio achamos apropriada a 6tica que tende a
classificar as mulheres como mais um tipo de mino-

ria em busca de direitos que somente podem ser assegurados
pela via legislatlva. As mulheres. nio constituem mais uma
minoria numérica nas empresas e, suas reivindica~5es estio
sendo atendidas através do mercado, sem a necessidade de lm-
posi~6eslegais O mercado de tracalho nio está apenas acel~
tando-as, como as está atralndo; não por uma questão de jus-
tlça, mas pela necessidade de mio-de-obra especializada e
talentosa.

Da aceitação das mulheres como minoria a ser legalmente
protegida para a inserção de suas reivindicações no palco
da luta de classes vai apenas um passo. Tal leitura da rea-
lidade irá nos remeter ao plano ideológico que não prima
pela praticidade de soluções. Este enfoque nos par~ce ina-
dequado porque amplia desnecessariamente os contornos de
uma questão já bastante abrangente. Por outro lado. simpli-
f 1ca dema 1s o verdacíe i ro pape I deselllpenhado pe los protago-
nistas, ao colocar a mulher como simples objetada ewplora-
ção do homem. Isto nega a própria essencia do genero humano
que pressupõe a harmonia. a atra~ão, o amor e a cooperação
entre o homem e a mulher. A generalização do pressuposto da
exploração da mulher pelo homem é tão primário e grosseiro
como a lenda que atribui à mulher a responsabilidade pela
perda do paraíso e da imortalidade do homem.

XXVI. Os resultados e os depOimentos colhidos em nossa
pesquisa também nos autorizam a afirmar que a mu-

lher paulista profissional de alto nível não apresenta uma
postura política típica daqueles que optaram pela via ideo-
lógica e marxista de transformar a luta pela emancipação fe-
minina como uma das frentes da luta de classes. Ao contrá-
rio. seguindo uma tendência moderna, a visão socialista tam-
bém está em declínio no conjunto reunido na amostra. Dois
terços de nossas entrevistadas declararam Intenção de voto.
nas eleiç5espresidenclais de 1989, em candidatos que nâo
podem ser classi.fica~os propriamente de esquerdistas. Além
disso, 70% das entrevistadas dlscordam que caminhamos inewo-

BIBLIOTECA
300

:L~RL A. BOEDECK



ravelmente para o socialismo e 10% 5âo indiferentes a essa
questio. Pelo menos no nível alto da hierarquia profissio-
nal,' as idéias socialistas tradicionalS encontraria um ter--
rena árido para se propagar: as mulheres que acabam de expe-
rimentar e comprovar a possibllidade de ascensão profissio-
nal, via esfor,o pessoal, sio testemunhas da exist&ncia da
mobilidad~ social nas sociedades capitalistas, mesmo quando
se tem que vençer reslstinçias culturais si~nifiçativa6.

XXVII. A empresa do século XXI - a empresa flexivel ~ e
caracterizada pela redu,io de niveis intermediários

do organograma. Equipes de trabalho sio formadas, nio para o
cumprimento de fun~ões estaveis, mas para levar a bom termo
projetos e desafios que via surgindo pela dinâmica de um
mercado concorrencial e em constante muta,ão. Encerradas as
mi~s5es especificas do grupo ele é desfeito e seus membros
se encaminham para novos grupos, missões e desafios. O or-
ganograma tend~ a crescer mais hori~ontal do que vertical-
mente.

A empresa é em tudo flexível, em oposi~ão à rigidez da em-
presa e da estrutura organizacional típicas da fase da in-
dustrializa,ão. Os empregados destas organiza,ões flexíveis
sio dotados de grande mobilidade: seus conhecimentos nia se
aplicam apenas em uma empresa ou em um setor. Assim como o
capital, o trabalho migra de um ponto para outro da econo-
mia, buscando maximizar retornos,

HorárIOS rigidos nlo casam com este tipo de cenário. Dedi-
ca,io exclusiva à empresa, com sacrifício dos interesses do
lar, t",mbém p",recem nlo se (Eõ~,id-unar;com o cLima empresarial
moderno. As pessoas procuram trabalhos interessantes e de-
safiadores e não propriamente empregos; elas, possuindo ó
conhecimento técnico procurado no merc",do, Irão para as em-
presas que lhes ofereçam as condi~aes para uma realiza,ão
integral, como pessoa humana. As ~ltimas empresas a desco-
brir que a produtividade depende da satisfação de seus em-
pregados no trabalho serão as primeiras a fechar as portas:
elas não atrairão os melhores talentos para seus quadros e,
como as pessoas são Q principal ",tIVO das empresas, elas lo-
go estaràw enfrentando diflculdade~ para 50breviver.
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o relógio de ponto pode ter alguma fun~~o nos escalões .1n-
feriores da organização. onde o trabalho e rotineiro e de-
pende, apenas, de habilidade manual e de força fisica, Na
empresa flexivel e na economia aa informação é o intelecto
do indivíduo que trabalha, não necessarlamente no local da
empresa e nem naquele horário rigiaamente estabelecido, O
desafia Intelectual não pode ser descartada assim que soa o
apito da fábrica; ele acompanha a empregado em todo momento
do dia, enquanto ele estiver acordado, Não é fora de proPó-
sitose imaglnar Cjue, na economia da informação, grande ~
parte das tarefaS de trabalho passa ser realizada nos lares
equipados com computadores e sistemas instantâneos, confiá-
veis e baratos de comunicaçio global, Daqui a alguns anos,
olharemos para trás e acharemos estranho o fato de, na dé~
cada de 80, a empresa típica ser uma gigantesca aglomera~ão
de milhares de funcionários num mesmo local e num mesmoho- J
ràrio, Os engarrafamentos de trânSito e a superlota~ão dos
transportes coletivos serão, entao,
riosas de um tempo onde predomina~a
ç6es, Lembraremos desse tempo como
industrial,

apenas
a rigidez
estertores

lembranças cu-
das organiza-
da sociedade

XXVIII, Tudo isto nos torna otimistas quanto ao progresso,
a curto prazo, dos horários flexívels na maioria

dos setores da economia, especialmente, nos· pastos da orga-
nização que exigem maior aplicação intelectual. O horárlo
flexível é o conceito-chave para se contornar definitivamen-
te os obstáculos que ainda passam dlscrimlnar mães e esposas
no mercado de trabalha. Nossas éntrevistadas, Já antecipando
esta próxima realidade. concordam, na sua grande maiorIa
(86%), que o horárioflewível é uma das alternativas para a .:y-
mulher comblnar a cârreira com a lar,

No Brasil. a transição para uma economia da informação se-
rá mais lenta e mais complexa parque ainda rião concluimos
a etapa do capitali~mo industrial. Porém, as transformações
sociais e econ8mlcas não são cama os fatoS históricos que
se pode datar pontualmente: em algumas regi5es e em setores
mais dinâmicas a revolução já começou, Para as mulheres bra-
sileiras, espeCificamente, fica a oportunidade e a desafIa
de ingressar na economia produtiva pela parta dos setores de
ponta. Nestes. par um lado, mães e esposas não serão tao
discriminadas como nas indústrlas mais tradlclonais; por ou-
tro, o conhecimento, a lnstruçâo e a criatividade serão as
chaves para a sucesso profissional, ~, portanto, na educação
e não propriamente na legislação ciVIl que está a verdadeira
resposta para o esfor~o da emancipação feminina
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Aquelas donas-de-casa que já ultrapassaram 30 ou mais ani-
versários, por certo acharão difícil realizar um treinamen-
to intensivo que as coloque nos setores mais progressistas
da economia, em condi~aes de igualdade frente aos candida-
tos mais Jovens, homens ou mulheres. Apesat disso, elas te-
rão que enfrentar essa realidade, caso desejem para si mes-
mas uma condição mais digna para suas vi.das, maior indepen-
dincia e uma velhice mais alegre e segura do que a .de suas
mães e av6s. ~ um alto custo, mas este é o preço da realiza-
ç:ão plena.

Para facilitar a tarefa destas mulheres resolutas, o merca-
do logo ofertará cursos de educação continuada e programas
de trelnamento intensivo, que permitirão a reciclagem deste
potencial de mão-de-obra i precisaremos de executivas trei-
nadas, motivadas e aptas para a aventura da inovaç:~o.

XXIX. A'Teoria das Organizações passou a dar destaque,
recentemente, às variáveIS culturais que envolvem

práticas, posturas e comportamentos na empresa. Embora este
tema tenha sido abordado sistematicamente há apenas dez
anos, a bibliografia prOduzida neste campo é vibrante e' ex- )
tensa. Também este novo enfoqueacadgmico nos ajuda a. com-
preender melhor oportunidades ~ resistincias a uma presenç:a
feminina maior nas Organiza~6es.

As verdadeiras barreiras que podem impedir .a ad~issão e o
progresso normal das mulheres nas organizações são mais de
natureza cultural e, como tal, nac resistem' à anál ise ra- (
ciorial. Variáveis culturais e forças de mercado estão em
constante confronto e somente culturas progressistas podem ~
subsistir no ambiente de modernidade. Culturas organiza- I, IJcionais retrógradas cOQseguem sobreviver, apenas. porque ~~
servem mercados e ambientes estáveiS, algo que se torna ir~ (I

cada vez mai s raro na economi a moderna. ,,))1\ 1/ .
DfJ'V

Setores onde a força fisica predomina (constru~ão civil,
estiva, siderurgia etc.) tendem a refor~ar a cultura ma-
chista e mulheres só conseguem admissão e aceitação nos
escrit6rios e na posiç:ão de secretárias. Aqui, as resis-
tincias são foitemente negativas às carreiras ptofissio-
na í s das mul~leres." Como imaginar uma engenheira fiscali-
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zando a constru~iode um prédio? Como poderia a mulher co-
mandar uma equipe de estivadores?"

Nesses setores há um ciclo vicioso que inibe a ascensio da
mulher nas organizações: como exigem força física. a tota-
lidade dos operários são homeris , portanto. dificilmente'
mulheres atingirão postos n~ alta administração destas or-
ganizações. A medida em que nos deslocamos deste ponto para
setbres onde nenhuma força fisica é requerida {finanças.
propaganda. imprensa. lnformática etc. I. a presen~a femini-
na vai crescendo. Atrás dO mito da força física estão as
raizes da cultura machista e, par isso. ela nio sobrevive
nos setores de ponta.

XXX. A hipótese básica que· tentamos testar ao longo des-
te esforço de reflexio (enunciada na abertura do ca-

pitulo 11 - p.26) é a de que nio existem hoje barreiras in-
transponíveis ao sucesso da mulher em qualquer das profis-
s6es que ela venha a escolher. rremos que conseguimos reunir
argumenta~~o suficiente para concluir que estas barreiras.
em geral. não existem mais e que elas. quando- .exí st i ram .
eram mais manifestações de uma cultura machista em decadên-
cia. que s6 predominou at~ o auge do processo de industria-
lizaç:ão.

/...<,

Tudo nos leva a crer que as barreiras já foram transpostas.
No lar. a marido e as filhos aprenderam a ver na esposa e
na mãe uma pessoa voltada para sua realização integral. on-
de a casam~nto e a maternidade são elementos importantes.
mas não são os únicas. Ela é vista par eles como uma pessoa
com direitas e obrigações e não cama uma fada cuja existên-
cia deve ser exclusivamente dedicada ao larj uma espécie de
eletro-doméstico eternamente voltado ao conforta e bem-es-
tar dos familiares. sem direitos, sem liberdade. sem remu-
neração/ sem sonhos de realização, sem projetos pessoais e
sêm vontade pr6pria.

Na economia. a presença feminina está sendo cada vez mais
aceita e. quanto mais afluente for o sistema econ8mico.
mais ele dependerá do engajamento das mulheres na prcidu~ão.
i principalmente nos setores de ponta. continuamente empe-
nhadas no recrutamento de talentos que reforcem seus qua-
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dros, que a mulher não sentirá mais restri~aes ou barreiras
ao seu ingresso e desenvolvimento.

Nas organiza~ões, cada vez mais, sua presen~a será corri-
queira, mesmo nos escalões mais elevados. Foi-se o tempo em
que ela era vista com receio e ceticismo por colegas, supe-
riores e subordinados. A'~ultura andrógena nlo a vi mais
como uma exce~ão. uma novidade, uma raridade ou uma mino-
ri~.

Na verdade. a for~a de vontade, a motiva~ão e a determina-
,ão das mulheres pioneiras. como nossas entrevistadas, mos-
traram à sociedade a falsidade e a fragilidade de uma rejei-
,ão em rela~ão ao trabalho das mulheres nas organiza,ões.
Sejam elas exemplos inspiradores para aquelas que desejam
ingressar no segmento produtivo da na,ão e provas inques-
tionáveis de que as barreiras ao acesso das mulheres às po~
si~ões dominantes das organiza~ões come~am a ser, pela pri-
meira vez na História, completamente removidas. Esperamos
que essas barrelras jamais sejam reerguidas, porque elas
sempre estiveram suportadas no mito, no preconceito e na ir-
racionalidade privando. por seculos. a mulher da auto-rea-
li2a~lo. e a for~a de trabalho das na~ões, de talentos que
muito poderiam ter contribuído para o progresso material e o
desenvolvimento social do g&nero humano.
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IX. ANEXOS
QUESTIONÁRIO

NOME:

»: 1. Quantos anos você tem:
(1) menos de 25 anos
(2 ) de 26 ·a 30 anos
(3) de 31 a 35 anos
(4) de 36 a 40 anos
(5) de 41 a 45 anos

50 /(6) de 46 a anos
(7) de 51 a 55 anos
(8 ) mais de 55 anos

/ 2. Em que lugar você nasceu:
(i) nordeste do Brasil (BA,PE,CE,PA,MA,PI.RN.AL,SE)
(2) norte do Brasil (AM,PA,AC.RO,RD,AP)
(3) sul do Brasil (PR,SC,RS)
(4) sudeste do Brasil (MG.ES)
(5) centro-oeste do Brasil (MT,MS.TO.GO)
(6) Estado do Rio de Janeiro
(7) Estado de são Paulo
(8) Fora do Brasil

r 3. Há quanto tempo você mora na cidade de Sio Paulo:
(i) sempre vivi em Sio Paulo
(2) ha ... anos
(3) moro fora

.-4. Qual o seu grau de instruçio escolar
(1) la. grau completo (ia. a 8a. série)
(2) 20. grau completo
(3) universitário incompleto
(4) universitário completo
(5) mestrado incompleto
(6) mestrado cOffipletp
(7) doutorado incompleto
(8) doutorado completo

/5. Em que área você se graduou:
(1) Administração
(2) Economia
(3) Ciências Contábeis
(4) Engenharia
(5) Direito
(6) Medicina
(7) Ciências Humanas
(S) Outra Área Espec i f ique: ..
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6. Indique abaixo o nome dos estabelecimentos onde voei se diplomou:
(1) 1. gr·au: , .
(2) 2. 9\" au : .

(3) un í var-s t dada: ".: , .
(4) me s t r a do : .

(5) dOI.1tarado: ' " .
(6) ou t r.o s CU1"SOS: •.............•.... " .' ..•.•...•••...••..•.

'7. Com idade " te~"minou sl.1par·iOl":que voca o cur<liO
(1) menos de 21 anos
<'2) ela 21 a 25 anos
(3) de 26 a 30 anos
( 4) de 31 a 35 anos
(5) de 36 a 40 anos«,) de 41 a 45 :anos
(7) d<f:46 a 50 anos
(8) mais de 50 :anos

8. Você está estudando atualmente:
(1) sim
(2 ) não (pule pal"a a questão 10)

9. Que tipo de curso voei esti cursando~
(1) especialização profissionalizan~e
(2 ) 1í ri9u:as
(3) outros EspeCifique: : .

10. Você fal.a outra
(1) não
(2.) inglês
(3) +ra nc ê s
( 4) espanhol
(5) italiano
(6) alemão
(7) ou botAs

lingu:a al~m do português:

Especifique: ' , .
nenhl.1ma
uma
du:as
três
ql..lab-o
cinco
mais de einco

11. Voei está tecnicamente preparada para sua atual fun~ão:
(U sim
(2) não



12. Que tipo de curso estaria interessada
(escolha o que mais lhe interessa)
(1) administra~io geral
(2) recur.os humanos

.( 3) p~-oduc ia
(4) mar ke t t ns
(5) fi. naneas
(6) e c cnom í a
(7) d í r e a to
(8) saúde
(9) línguas

( 10) i nf(Jl"lná t i 0.\

(11) fenhum
~~(12) ou t r os

\

em fazer atualmente:

It,
~..~

E fàPEt'C i f i que: .
• t· .

13. Como
I (i)

(2)
(3)
( 4)
(5) fundadon~,
(6) ou t1-0

vocl entrou para esta empresa:
heranc a
seleç:io ou concurso
rela.;:lode amizade
convite do empregador

Especifique; :..'..

14, Há qua n t o tempo e s t a neste c arso .
(1) menos de i ano
(2) de 1 a 2 anos
(3) de 2 a 3 anos
( 4) de 3 a 4 anos
(5) de 4 a 5 anos
(6) mais de 5 anos

15. Há quanto tempo e s t a nesta emp r e s a :
I (1) menos de 1 ano

(2) de S. a 2 anos
(3) da 2 a 3 anos
( 4) de 3 a 4 anos
(5) de 4 a 5 anos
(6) de c: a 8 anos~
(7) de 8 a 10 anos
(8) mais de 10 anos

16. Voc~ acha que sua promoçio na empresa vai ocorrer:
( j,) no. p~-óximo ano
(2) de 2 a 5 anos
(3) nio há possibilidade de promo~ão
(4) estou no nível mais alto
(5) não pretendo continuar na empresa
(6) nio des~jo promoç:io
(7) não sei
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17. a setor de sua empn.'!sa pode selO definido:
(i ) a9ricultura/pecu~ria
(2) indüstria extnltiva
(3) indl\stria t ra rrsPorma dor a
( 4) comércio
(5) se\"vi~os
(6) me'l~cadofinane eiro
(7) Gove\"no

18. Sua empn:~sa existe há:
(1) menos de 1 ano
(2) de 2 a 5 anos
(3) de 6 a 10 anos
( 4) de 11 a 15 anos
(5) de 16 a 20 anos
(6) de 2.1 a 30 anos
(7) de 31 a 50 anos
'(8) mais de 50 anos

19. Sua empresa tem:
(1) menos de 50 funcionários
(2) de 50 a 100 funcion~rios
(3) .de 101 a 500 funeion~rios
(4) 'de 501 a 1000 funcion~rios
(5L de 1001 a 3000 +unc aonar í.oe
(6) de 3001 a 5000 funcionú'Y:3:os
(7) de 5001 a 10000 +unciotii:Ír'ios
(8) mais de 10000 funcion~ttos

20. Sua empresa faturou nos ülti~os 12 meses (BTN MENSAL):
(1) menos de 10 milhões de BTN
(2) de 11 a 30 milhões de BTN
(3) de 31 a 50 milhões de BTN
(4) de 51 a 100 milh5es de.BTN
(5) delOi a 500 milhões de BTN
(6) de 501 milhões a, 1 bilhão de BTN
(7) mais de 1 bilhio'de 8TN

21. O status legal da sua emp~"e")aé:
(1) m i cro-em Pl"esa
(2) sociedade civil 1imi t a.da
(3) limitada
( 4) sociedade anônima de capital fech(.~do
(5) sociedade anônima de capitlll abart o
(6) ou t r o s



22. Os donos da sua empresa:
(1) trabalham na empresa
(2) sio acionistas locais que nio trabalham na empresa
(3) sio investidores estrangeiros

23. Quantos funcion'rios est~o sob sua responsabilidade:
(1) menos de 5 funclonirios
(2) de 6 a 10 funciQn~rios
·(3) de 10 a 20 funcionários
(4) de 20 a 50 funcion~rios
(5) mais de 50 funtionirios

?4. Sua posi,io hier~rquica na empresa ~:
(1) chefe de seçio
(2) chefe de departamento
(3) gerente de área
(4) diretora de ~rea
(5) d í re t or a ge·,..al
(6) vice-presidente
(7) p~~esidente
(8) f:)ÓC i a
(9) ou t ra Especifique: .... . . . . . . . . . . . . .

25. Antes do atual emprego voci trabalhava:
(1) no mesmo ramo
(2) em outro ramo Especifique: ....
(3) nio trabalhava antes

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Qual a origem de seus pais:
/ (1) pai e mie brasileiros

(2) pai brasileiro, mie estrangeira
(3) pai estrangeiro, mie brasileira
(4) pai e mie estrangeiros

27. Qual o grau da instruçlo de seu pai:
(1) 1. grau incompleto
(2) i. grau completo
(3) 2. grau completo
(4) universitário incompleto
(5) universit~rio com~leto
(6) mestrado incompleto
(7) mestrado completo·
(8) doutorado incompleto
(9) doutorado completo

28. Qual o grau de instruçio de sua m~e:
(1) 1. grau incom~leto
(2)1. grau completo
(3) 2. grau c6mpleto
(4) universitário incompleto
(5) universitirio completo
(6) mestiado incompleto
(7) mestrado completo
(8) doutorado incompleto
(9) doutorado completo



29, A posi~lo de seus pais em relaç;o ao smu trabalho fera do lar ~:
(1) ambos' favoráveis
(2) pai favorivel, mie eontriria
(3) pai contr.rio, mie favor~vel
(4) ambos ~ontririos
(5) ambos indiferentes
(6) voei não sabe

30. Você é:
(1) filha Ilniea
(2) primeira filha
(3) filha do meio
(4) filha ea,ula
(5) nenh~ma das anteriores

31. Quem mora com voei:
li (1) mO'I~O s oz t nha
~ (2) os pais

(3) marido (ou companheiro)
(4) os f-ilhos Quantof:>:....
(5) outras pessoas (parentes,empregada)

32. Seu local de residência é:
(1) prciprio, comprado por voei
(2) prciprio, comprado pelo marido (ou companheiro)
(3) prciprio, comprado junto
(4) prciprio, doado pelos pais
(5) alugado, com responsabilidade sua
(6) alugado, com responsabilidade do marido (ou companheiro)
(7) alugado, com responsabilidade dos pais
(8) emprestado, sem 8nu$ para voei
(9) próprio, pagando prestações

33. Seu atual estado civil é:
/ (U solteira (pule pant a per'gunta 38)

(2) casada
(3) separada
( 4) desquitada
(5) eli.von.:iada
(6) viúva ,
(7) v í ve n do mar: it aLment e com c:oITIPanh~iro

34. Qual 1.1 tempá dessa un í ão .
I (1) menos de 1 ano

(2) ele1 a 3 altos
(3) de 3 <:\_5 a no s
( 4) ç1e 5 a 7 anos
(5) de 7 a 15 anos
(6) de tS a 25 anos
(7) de ") ~t; a 40 anosr... h~

(8) maii'.;d~ 40 anos



35. Qual a idade do s au marí dc (ou c:o,"panh~tiro ;
(i) me no s de 25 anos
(2 ) de 26 a 30 anos
(3) de 31 a 35 anos
( 4) ele 36 a. 40 anos
(5) de 41 a 41:' anos,J

(6) dI!! 46 a 50 anos
(7) de 5i a C'I:' anos'.hJ

(8) mais de 55 anos
36, Qual o grau de instruçio do seu marido (ou companheiro):

(1) 1. grau completo
(2) 2, grau completo
(3) universitirio incompleto
(4) universit'rio completo
<5> mestrado incompleto
(6) mestrado completo
(7) doutorado incompleto
(8) doutorado co~pleto

37. A posi~io do seu marido (ou companheiro) em relaç~o ao seu traba-
lho fora do lar ~:

(1) favonivel
(2) contnh-la
<;3) indi,fer'entf:'

38. Sua remuneraçio em relaçio ao orçamento familiar i;
(1,) nenhuma
(2) pouco relevante
(3) muito relevante
(4) fundamental

39. Em qual da faixas de renda voci est' incluída (sal'rio, benefí-
cios. diversos) em BTN merisal:
(1) menos de 500 BT~
(2) de 501 a 1000 BTN
(3) de 1001 a 3000 BTN
(4) d~ 3001 11 5000 BTN
(5) de 5001 a 10000 BTN
(6) de 10001 11 50000 STM
(7) mais de 50000 BTN

40, QU;i 1 t ideal de fi.lhos casal deve te~" :I> nume ro que um
(i) nenhum
(2) um
(3) dois
( 4) tr'ês
(5) erua tr o
(6) c i. nc o
(7) mais de c:i nco
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41. Qual a idade e o sexo de seu(s) filho(s):
Idade Sexo Escol~ridade:

( 1)

(2)

(3)

(4)

<5>
42. A posi,io de seus filhos em relaçio ao seu trabalho fora do lar i:

(1) favor~vel
(2) contr~ria
(3) indiferente

43. Qual a sua religi~o:
(1) católica
(2) protestante
(3) israalita
(4) Espírita
(5) outra religiio
(6) nio tenho religiio mas acredito em Deus
(7) nio tenho reli~iio

44. Voei ~ praticante de sua religiio:
(1) sou praticante
(2) pratico mais ou menos
(3) nio sou praticante

45. Se voei tivesse que escolher uma dessas pessoas para Presidente da
Rep~blica, qual delas voei ascolheria:
(1) Aureliano Chaves
(2) Antonio Ermirio d~ Morais
(3) Leonel Brizola
(4) Fernando Collor de Mello
(5) Guilherme Afif Domingos
(6) Jinio Quadros
(7) Lula
(8) Mario Covas
(9) Paulo Haluf
(10) Robert9 Freire
(11) Ronaldo Caiado
(12) Ulysses Guimaries

46. Nas ~ltimas elei,aes para Prefeito de Sio Paulo voci votou em:
(1) Joio Mellio
(2) Josi Serra
(3) Luiza Erundina
(4) Paulo Haluf
(5) am branco/anulei
(6) nio votei
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47. Voei participa de algum sindicato:
(i) não
(2) sim Especifique: ·.·············

48. As entidades de classe para as mulheres tim:
(1) muita importincia
(2) alguma importincia .
(3) pouca importincia
(4) nenhuma importincia

49. Comparando com seus pais,voci acha que sua situação econ8mica
atual é:

(1) m(dho,-
(2) i 91.1a1
(3) piol-
(4) nio sei dizer

50. Você t em em sLla c a s a : quantidade
i 2 3 4 5 6

(1) televisão
(2) 111;:1 quj.na de l.ava~-~-C)1lpa .•

(3) m,iquina de secar' r ou pa
( 4) máquina de lavar l cuc a
(5) automóvel
(6) emp'íegada
(7) aparelha de som ." :

(8) video cassette ,
(9.> T\- e e z e r ..

(iO) fm"no de mic '(-0'-01\ das
5i. Você

(i )
(2)
(3)
( 4)

52. Você
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

viajou para o Exterior nos ~ltimos 5 anos:
a ser'viço
a tu,-ismo
ambos C)S mot Lvo s
ou t r o Especl.fiqLle: ' .

pratica regularmente:
gint~stica
natação
cor r ída
volei/basqúerte
tênis
golfe
hipismo
nenhum
ou t r o Especifique: .
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53. Voci fraquenta algum ~lube:
(1) nunca
(2) 'l"'l'('amente
(3) às vezes
(4) muitas vezes
(5) j' frequentei mas nio frequento mais

54. Oas atividades abaixo, o que voei faz nos fins de semana:
(1) pratico esportes
(2)
(3)
( 4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
( 11>
(lE)
(13)

vou ao cinema
vou va o t e a t r o
leio liv'f"oS
leio revistaspasseio (com amigos,familiares etc.)
viajo para fora de Sio Paulo (p'f"aia,campoetc.)
visito parentes e amigos
vou ao clube
fic(;)em casa
assisto TV
p,-atico camping
ou t ros Especifique: .

55. Em 'f"ela~io~ sua ap'f"esentaçio (apa'f"inciafisica) voei:
(1) nio d~ importineia
(2) ~s vezas d' i~portlncia
(3) d~ muita importincia
(4) aeha fundamental

56. Voei considera a aparincia e a capacidade t~cnica:
(1) a primei'f"amais importante do que a segunda
(2) a segunda mais importante do que a primeira
(3) as duas igualmente impo'f"tantes(4) nenhuma das duas i importante pois a intui,io feminina pode

substitui-las na tomada da decis5es
57. Em rela,io ao seu trabalho:(1) est' satisfeita porque gosta do que faz

(2) est~ satisfeita porque SE sE~te realizada
(3) est' satisfeita porque recebe boa remunera~io
(4) nia est~ satisfeita



QUANTO ÀS AFIf~t-IACêíE:S ABAIXO, VOCê CONCORDA. DISCDRDA OU é INDIFERENTE:

c D I

58. Brasileiro nio sabe votar

.59. A d~cada de 80 foi a ddcada perdida para o Brasil

60. Vivíamos melhor nos anos 60 e70 do que agora

.61. A nova Constituiçio tornou o país insovernivel

62. O Parlamentarismo. viivel no Brasil
63. A in'la~io brasileira ~ principalmente causada

pelo excesso de gastos p~blicos

64. Se possível, preferiiia viver 'ora do Brasil

65. O Brasil volta~' a crescer intensamente na d.ca-
da de·90

66. A imprensa brasileira desempenha corretamente
sua fun,io de formaçio de opiniio p~blica

67. O grande azar do Brasil foi ter sido colonizado
pelos portugueses

68. Caminhamos inexoravelmente para o socialismo

69. O desempenho da mulher na política ~ superior
:;''>'0 do homem

70. A licença~maternidade de 4 meses representa uma
conquista importante para a carreira da mulher

71. A mulher busca a aprova~;o do marido no desenvol-
vimento de sua carreira

72~ A mulher perde ~ua autonomia na carreira a par-
tir do momento em que tem filho

73. ~ mais difícil ter uma vida profissional quando
se tem filho

74. Para subir na carreira, a mulher deve se mascu-
I i niza~-

75. Numa reuniio de negoclos, as mulheres sio vis-
tas como ",;iceis de vencer"

76. As empresas consideram o custo da mio de 6bra fe-
minina mais elevado do que o da masculina



. r

77. Estar na faixa etár,a onde normalmente se tem
fertilidade é um obstáculo para o progresso da
carreira profissional da mulher

78. O envolvimento sentimental com supefiores. cole-
gas ou subordinados pode atrapalhar o desempenho
profissional da mulher

79. A intui~ão feminina torna a mulher mais eficiente
no processo de tomada de decisão

80. A mulher deve ter responsabilidade sobre o sus-
tento do lar

81. O charme feminino é um instrumento legítimo de
persuasão

82. A mulher humaniza as rela,ões no trabalho

83. Na sua opinião. o homem percebe a mulher executi-
va com admiração

84. Na sua opinião. o homem percebe a mulher executi-
va com ressentimento

85. Na sua opinião. o homem percebe a mulher executi-
va com confusão

86. Na sua opinião. o homem percebe a mulher executi-
! va com competitividade
. I

B7. Na sua opinião. o homem percebe a mulher executi-
va com atração

88. Na sua opinião. o homem percebe a mulher executi-
va com ceticismo

89. Na sua opinião, o homem percebe a mulher executi-
va com ansiedade

90. Na sua opinião, o homem percebe a mulher executi-
va com orgulho

91. Na sua opinião. o homem percebe a mulher executi-
va com animosidade

92. Normalmente. as mulheres são chamadas pelo primei-
ro nome e os homens pelo sobrenome

93. Para a mulher que deseja combinar carreira com o
lar é necessário que ela tenha uma "retaguarda"
(família, empregada) para ajudá-la
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94. O horário fle~ível e uma das alternativas para a
mulher combinar a carreira com o lar

95. A mulher deve discutir com a empresa Qseu afasta-
mento-maternidade

PERGUNTAS ABERTAS
(Respostas gravadas durante a entrevista)

/'(1) Porque você trabalha?

/ (2) Você se sente culpada em rela~~o ao lar por trabalhar fora?

, (3) Como você concilia trabalho e lar?

/ (4) Você se acha discriminada na carreira?
':J.,; "\::-::t;,,:.J-.,.. \\\.0V.Q -\~~'._()"' .. _~,'.;J',-_~-~(-:....r-~ .d.....c1... _c)J.,;-;:,)\,)'l.\...;'_.rq ) ~f)~, i_.r...6-~\A.6. ..;::\..I'~"".(\. ~

(5) Qual a importância da presenca f~minina numa empresa?

(6) E~istem "papéis" de home~ e "papéis" de mulher?
(7) Como você vê o aumento da participa~ão feminina na popula~
~ão economicamente ativa?

(8) Como você interpreta a posi~ão masculina frente a mulher
que trabalha fora?

-(9) Você é f~vor da jornada fle~ivel?

(10) Como sua empresa encara a presenca feminina em níveis de
chefia?

(11) A educa~ão das men~nas deve ser diferente d~ educa,ão dos
meninos?

(12) Você acredita que um homem. ocupando o mesmo
cê. ganharia um salário maior? E~plique.

,cargo que vo-

(13) Durante sua juventude, você contribuiu para o sustento da
família ou foi por ela sustentada?
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QUESTIONÁRIO CONSOLIDADO

1. Quantos anos vo~ê tem:
(1) menos de 25 anos
(2) de 26 a 30 anos
(3) de 31 a 35 anos
(4) de 36 a 40 anos
(5) de 41 a 45 anos
(6) de 46 a 50 anos
(7) de 51 a 55 anos
(8) mais de 55 anos

2. Em que lugar vo~ê nas~eu:
(1) nordeste do Brasil
(2) norte do Brasil
(3) sul do Brasil
(4) sudeste do Brasil
(5) ~entro-oeste do Brasil
(6) Estado do Rio de Janeiro
(7) E~tado de S~o Paulo
(8) Fora do Brasil

3. Há quanto tempo vo~ê mora na ~idade
(1) sempre vivi em São Paulo
(2) há ... anos
(3) moro fora

4. Qual o seu grau de instru~ão es~olar:
(1) 10. grau completo
(2) 20. grau completo
(3) universitário in~ompleto
(4) universitário ~ompleto
(5) mestrado in~ompleto
(6) mestrado ~ompleto
(7) doutorado in~ompleto
(8) doutorado completo

,
5. Em que área vo~ê se graduou:

(1) Administra~ão
(2) E~onomia
(3) Ciên~ias Contábeis
(4) Engenharia
(5) Direito
(6) Medi~ina
(7) Ciências Humanas
(8) Outra Área
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1
5
5
10
12
5
6
7

51

1
O
4
1

°2
36
7

51

de S~o Paulo:
37
14

O
51

°2
'7

--- 26
12
2
O
2

51

12
4
O
1
6
1

12
13
49

1,96
9.80
9.80
19.61
23,53
9,80
11.76
13,73

100,00

1.96
0.00
7,84
1,96
0,00
3,92

70,59
13,73

100.00

72,55
27,45
0.00

1QO,00

0,00
3,92
13,73
50,98
23,53
3,92
0,00
3,92

100.00

24.49
8.16
0,00
2.04
12.24
2.04'
24.49
26,54
100,00



6. Indique abaixo o nome dos estabelecimentos onde vocicur-
sou:

(1) 10. grau público
(2) 10. grau particular
(3) 20. grau público
(4) 20. grau particular
(5) 30. grau público
(6) 30. grau particular
(7) mestrado público
(8) mestrado particular
(9) doutorado público

(10) doutorado particular
(11) outros cursos públicos
(12) outros cursos particulares

15
36
16

_35
17
25

4
-9
2

°3
3

7. Com que idade você terminou o curso
(1) menos de 21 anos
(2) de 21 a 25 anos
(3) de 26 a 30 anos
(4) de 31 a 35 anos
(5) de 36 a 40 anos
(6) de 41 a 45 anos
(7) de 46 a 50 anos
(8) mais de 50 anos

superior:
6

- 30
4
2

°°°°42
8. Você está estudando atualmente:

(1) sim
(2) não (pule para a questão lO>

18
33
51

9. Que tipo de curso você está cursando:
(1) especiali2a~ão profissionalizante
(2) línguas
(3) outros

e
9
1

18'

10. Você fala outra língua além do portugu&s:
(1) não 4
(2) in91&s - 43
(3) francês 30
(4) espanhol 23
(5) i taIiano 8
(6) alemão 6
(7) outras 2

nenhuma 4
uma 9
duas 17
três 16
quatro 4
cinco °
mais de cinco 1

51
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29,41
70,59
31,37
68,63
40.48
59,52
30,77
69,23
100,00
0,00

50,00
50,00

14,29
71.43
9,52
4,76
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00

35.29
64,71
100,00

44,44
50,00
5.56

100.00

7,84
84,31
58.82
45.10
15.69
11,76
3,92
7,84
17,65
33,33
31,37
7,84
0,00
1.96

100.00



11. Voci est' tecnicamente preparada para sua
(1) sim ~. ~ - ~.-
(2) não

atual
45
6

51

12. Que tipo de curso estaria
.mente: (e~colha o que mais lhe

(1) administral;ão .geral
(2) recursos humanos
(3) produl;ão
(4) marketing
(5) financ;:as
(6) economia
(7) direito
(8) saúde
(9) línguas

<lO) informática
(11) nenhum
(12) outros

interessada em
interessa)

fazer

8
5
2

-11
9
4
3
4

10
4
4
9

funç:ão:
88,24
11,76

100.00

atual-

15.69
9,80
3,92

21,57
17,65
7,84
5.88
7,84
19,61
7,84
7.84
17.65

13. Como você entrou para esta empresa:
(1) heranl;a ,6 .11,76
(2 ) selel;ão ou concurso 9 17.65
(3 ) relal;ão de ami zade 5 9,80
(4) convite do empregador - - - - -17 33,33
(5) fundadora f 11 ?~ 21,57
(6) outros 3 5,88

51 100,00

14. H' quanto tempo está neste cargo:
(1) menos de 1 ano 3 5,88
(2) de 1 a 2 anos 8 15,69
(3) de 2 a 3 anos 9 17,65
(4) de 3 a 4 anos '4 7,84
(5) de .4a 5 anos 6 11,76
(6) mais de 5 anos ."..21 41.18

51 100,00

15. Há quanto tempo está nesta empresa:
(1) menos de 1 ano 2 3,92
(2) .de 1 a 2 anos 5 9,80
< 3) de 2 a 3 anos , 7 13,73
(4) de 3 a 4 anos 4 7,84
(5) de 4 a 5 anos 4 7.84
(6) de 5 a 8 anos 5 9,80

.(7) de 8 a 10 anos 3 5,88
(8) mais de 10 anos 21 41,18

51 100,00
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16. Você acha que sua promo,ão na empresa vai
(1) no próximo ano
(2) de 2 a 5 anos
(3)·não há possibilidade promoção
(4) estou no nível mais alto ~ - .
(5) não pretendo continuar Smpresa
(6) não desejo promoção
(7) não sei

ocorrer:
7
4
3

...33
O
3
1

51
17. O setor de ~ua empresa pode ser d~~inido:

(1) agricultura/pecuária O
(2) indústria extrativa O
(3) indústria transformadora 12
(4) comércio 12
(5) serviços - - - -y... 21
(6) mercado financeiro 4
(7) Governo 2

51
18. Sua empresa existe há:

(1) menos de 1 ano
(2) de 2 a 5 anos
(3) de 6 a 10 anos
(4) de 11 a 15 anos
(5) de 16 a 20 anos
(6) de 21 a 30 anos
(7) de 31 à 50 anos -
(8) mais de 50 anos

19.

O
5
6
4
9
4

0'14
9

51
Sua empresa tem:
(1) menos de 50 funcionários - -
(2) de 50 a 100 funcionários
(3) de 101 a 500 funcionarias
(4) de 501 a 1000 funcionários
(5) de 1001 a 3000 funcionários
(6) de 3001 a 5000 funcionários
(7) de 5001 a 10000 funcionarias
(8) mais de 10000 funcionários -

17'14
6
8
4
4
O
5

- - - A'9
50

13,73
7 •.84
5.88

64,71
0,00
5,88
1,96

100.00

0,00
0,00

23,53
23.53
41,18
7,84
3,92

100,00

0,00
9,80
11,76
7,84·
17,65
7,84

27,45
17,65

100,00

28,00
12,00
'16.00
8,00
8,00
0,00
10,00
18,00

100,00

20. Sua empresa faturou nos últimos 12 meses (BTN MENSAL) :
(1) menos de 10 milhões de BTN 13 30.23
(2) de 11 a 30 milhões de BTN 7 16.28
(3) de 31 a 50 milhões de BTN 3 6,98
(4) de 51 a 100 milhões de BTN 3 6.98
(5) de 101 a 500 milhões de BTN 4 9,30
(6) de 501 milhões a 1 bilhão de BTN 2 4,65
(7) mais de 1 bilhão de BTN 11 25,58

43 100,00
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2i. o status legal da sua empresa e:
(1) micro-empresa
(2) sociedade civil 1imitada
(3 ) Iimitada
(4 ) sociedade anônima de capital
(5 ) sociedade anônima de capital
(6) outros

4
12
9

fechado ~16
aberto 6

4
51

22. Os donos da sua empresa:
(1) trabalham na empresa --~ 37
(2) sio a~ionistas locais que nio traba-

lham na empresa 8
(3) sio investidores estrangeiros 4

49

23. Quantos funcionários estio sob sua
(1) menos de 5 funcionários
(2) de 6 a 10 funcionários
(3) de 10 a 20 funcionários
(4) de 20 a 50 funcionários
(5) mais de 50 funcionários -

7,84
23,53
17,65
31,37
11,76
7,84

100,00

75,51

16,33
8,16

100,00

responsabilidade:
)-21 41,18
11 21,57

3' 5,88'
6 11,76

-010 19,61
51 100,00

24. Sua posição hierárquica na empresa e:
(1) chefe de se!;io 2 3,92
(2) chefe de departamento ° 0,00
(3) gerente de área 4 7,84
(4) diretora de área Ir 12 23,53
(5) diretora geral 5 9.80
(6) vice-presidente 2 3,92
(7 ) presidente 5 9,80
(8) sócia 7>-14 27,45
(9) outra 7 13,73

51 100,00

25. Antes do atual emprego você trabalhava:
(1) no mesmo ramo ·21 41,18
(2) em outro ramo 22 43,14
(3 ) nio trabalhava antes 8 " ~ r 15,69

51 100,00

26. Oual a origem de seus pais:
(1) pai e mie brasileiros 1> 28 54,90
(2) pai brasileiro, mie estrangeira 4 7,84
'(3) pai estrangeiro, mie brasileira 7 13,73
(4) pai e mie estrangeiros 12 23,53

51 100.00
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27. Qual o grau de instrucâo de seu pai:
(1) 10. grau incompleto 4 7,84
(2) 10. grau completo 6 11,76

" "(3) 20. grau completo 14 27,45
(4) universitario incompleto 4 7,84
(5 ) universitário completo - "1>19 37,25
(6) mestrado incompleto 1 1,96
(7 ) mestrado completo 1 L96
(8) doutorado incompleto O 0,00
(9) doutorada completo 2 3,92

51 100,00

28. Qual a grau de instrução de sua mãe:
(1) 10. grau incompleta 4 7,84
(2 ) 10. grau completa 12 23,53
(3) 20. grau completa - " .._-~- - •••• ___ • ____ •• 0< "~~-~22 43,14
(4 ) universitária incompleta 7 13,73
(5) universitária completa - "

- Pc> 6 11,76
(6) mestrado incompleto O 0,00 .
(7) mestrado completa O 0,00
(8 ) doutorada incompleto O 0,00
(9) doutorado completo. O 0,00 "

51 100,00

29. A posição de seus pais em rel~ção ao seu
do lar é:

(1) ambos favoráveis
(2) pai favorável, mãe contrária
(3) pai contrario, mãe favorável
(4) ambos contrarias
(5) ambos indiferentes
(6) você não sabe

trabalho fora

42 82;35
4 7,84
3 5,88
1 1,96
O 0,00
1 1.96

51 100,00

30. Você É!:
(1) filha única
(2) primeira filha
(3) filha do meio
(4) f ilha caçu 1a
(5) nenhuma das anteriores

6
17
14
12
2

51

31. Quem mora com você:
(1) moro sozinha
(2) os pais
(3) marido (ou ~ompanheiro)
(4) os filhas Quantos: ....
(5) outras pessoas (parentes,empregada)

7
5
27
29
35

333

11,76
33,33
27.45
23.53
3,92

100.00

13,73
9.80
52.94"
56,86
68,63



32. Seu local de residência é:
(1) próprio. comprado por você 12
(2) próprio, comprado pelo marido 10
(3) próprio. comprado junto 12
(4) próprio, doado pelos pais 5
(5) alugado, com responsabilidade sua 5
(6) alugado, c/ resp. do marido (comp.) 1
(7) alugado, com responsabilidade dos pais O
(8) emprestado. sem ônus para você 4
(9) próprio, pagando presta~ões 2

51

33. Seu atual estado ~ivil é:
(1) solteira
(2) casada ~
(3) separada
(4) desquitada?
(5) divorciada
(6) viúva
(7) vivendo maritalmente

34.

35.

36.

11
D" 25

2
1
7
1
4

51
Qual o tempo dessa união:
(1) menos de 1 ano
(2) de 1 a 3 anos
(3) de 3 a 5 anos
(4) de 5 a 7 anos
(õ) de 7 a 15 anos
(6) de 15 a 25 anos
(7) de 25 a 40 anos
(8) mais de 40 anos

1
3
1
O
10
9
5
O

29

Qual a idade do seu marido
(1) menos de 25 anos
(2) de 26 a 30 anos
(3) de 31 a 35 anos
(4) de 36 a 40 anos
(5) de 41 a 45 anos
(6) de 46 a 50 anos
(7) de 51 a 55 anos
(8) mais de 55 anos

(ou companheiro):
O
1'.
2
5 (~\1.

4/
6)
4 ~ \1-
7 j

29

23.53
19.61
23,53
9.80
9.80
1.96
0.00
7.84
3.92·

100.00

21.57
49.02
3,92
1,96

13,73
1,96
7,84

10(),OO

3,45
10,34
3,45
0,00

34,48
31,03
17.24
0,00

100.00

0,00
3.45
6.90
17,24
13,79
20,69
13,79
24.14
100,00

Qual
(1)
(2 )
(3 )
(4)
(5 )
(6 )
(7 )
(8)

o grau de instru~ão do seu marido (ou
10. grau completo
20. grau completo
universit'rio incompleto
universitário completo -
mestrado incompleto
mestrado completo
doutorado incompleto
doutorado completo

companhe ira) :
O 0,00
O 0,00
O 0.00

r18 62,07
1 3,45
6 20.69
O 0.00
4 13.79

29 100.00
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37. A posit~Q do seu marido (ou companheiro)
seu trabalho fora do lar ~:

(1) iavorável
(2) contrária
(3) indHerente

em relat;ão ao

28 96,55
O 0.00
1 3,45

29 100,00

38. Sua remunerat;ãp em rela~ão ao ort;amento
(1) nenhuma
(2) pouco relevante
(3) muito relevante
(4) fundamental-

familiar
7
10
9

."25
51

~:
13,73
19.61
17,65
49,02
100,00

39. Em qual da faixas de renda você está. incluída (salário,
beneficios, diversos) em BTN mensal:

(1) menos de 500 BTN 1 1,96
(2) de 501 a 1000 BTN 6 11,76
(3) de 1001 a 3000 BTN 6 11,76
(4) de 3001 a 5000 BTN 9 17,65
(5) de 5001 a 10000 BTN -_.-'~ ---I» 16 31,37
(6) de 10001 a 50000 BTN 9 17,65
(7) mais de 50000 BTN 4 7,84

51 100.00
"

40. Qual o númerQ ideal de filhos que um casal deve ter:
(1) nenhum O 0,00
(2 ) um 1 2.00
(3 ) dois 33 66',00
(4) três 11 22.00
(5) quatro 3 6,00
(6) cinco 2 4,00
(7) mais de cinco O 0,00

50 100,00

41. Qual a idade e o sexo de seu(s) filho~s):
ldade Sexo Escolaridade:

(1)
(2)
(3 )
(4 )

<5 )
(,Asrespostas foram consolidadas a parte)

42. ~ posit;ão de seus
ra do lar é:

(1) favorável
(2) contrá.ria
(3) indi ferente

filhos em rel~t;ão ao seu trabalho fo-

29 87,88
3 9,09
1 3,03

33 100,00
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45. Se você tivesse que escolher uma dessas pessoas
Presidente da Repdblica. qual delas você escolheria:

(1) Aureliano Chaves O
(2) Antonio Ermirio de Morais 15
(3) Leonel Brizola t1
(4) Fernando Collor de Mello \3
(5) Guilherme Afif Domingos 13
(6) Janio Ouadros 1
(7) Lula ~
(8) Mario Covas 11~ (9) Paulo Maluf 4

(10) Roberto Freire 1
(11) Ronaldo Caiado O
(12) Ulysses Guimarães 1

51

para

0,00
29,41
1,96
5,88

25.49
1.96
1.96

21,57
7.84
1.96
0.00
1.96

100.00

46. Nas dltimas eleir;ões Prefeito de São Paulo " vó-para voce
tou em:

(1) João Mellão 10 19,61
(2) José Serra 6 11,76
(3) Luiza Erundina 6 11.76
(4) Paulo Maluf· 18 35.29
(5 ) em branco/anulei 2 3,92
(6) não votei 9 17,65

51 100,00

47. Você participa de algum sindicato espontaneamente:
(1) não 42 82,35
(2) sim 9 17.65

51 100,00

48. As entidades de classe para .as mulheres
(1) muita importância
(2) alguma importância
(3) pouca importância
(4) nenhuma importância

têm:
23
13
7
8

51

336

45.10
25.49
13,73
15,69

100,00



49. Comparando com seus pais, você acha que sua situac;:ão
econômica atual é:

(1) melhor 35 68,63
(2) igual 4 7,84
(3) pior 10 19,61
(4 ) não sei dizer 2 3,92

51 100,00

.50. Você tem em sua casa:
quantidade

1 1 ê 1 3 4 151 6
(1) te 1ev isão I I... .:.I... 1 .
(2) mâquina de lavar roupa I I... ... 1 •.. I .
(3) máquina de secar roupa 1 1 ..••.. 1 1 .
(4) mâquina de lavar louc;:a I I... ...I I .
(5) automóvel I 1. .. . .. I I .
(6) empregada I I... ...I I .
(7) aparelho de som I 1. .. . .. 1 I .
(8) video cassette 1 1 1 1 .
(9) free zer ...I...1 . .. .,. I...I...

(10) forno de micro-ondas I I I I:..
(As respostas foram consolidadas a parte

51. Você viajou para o Exterior nos ú lti mos 5 anos:
(1) a servico 1 1,96
(2) a turismo 15 29,41
(3) ambos os í::.ivos 33 64,71
(4) ou t r o 2 3,92

51 100,00

52. Você pratica rfo:gularmente:
(1) ginástica 23 45,10
(2) natac;:ão 6 11,76
(3) corrida 5 9.80
(4) volei/basquete O 0.00
(5) tênis O 0,00
(6 ) golfe O 0.00
(7) hipismo 2 3.92
(8) nenhum 19 37,25
(9) outro 7 13,73

53. Você frequenta algu~ clube:
(1) nunca 5 9,80
(2 ) raramente 14 27,45
(3) às vezes 14 27,45
(4) muitas vezes 7 13,73
(5) já frequentei mas não frequento mais 11 21,57

51 100,00
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54. Das atividades abai><o. A faz fins de sema-o que 'lace nos
na:

(1) pratico esportes 9 17,65
(2) vou ao cinema 14 27.45
(3) vou ao teatro e 15,69
(4) leio 1 ivros 20 39,22
(5 ) leio revistas 11 21.57
(6) passeio (com amigos,familia) 9 17,65
(7) viajo para fora de São Paulo 30 58,82
(8) visito parentes e amigàs 7 13,73
(9 ) vou ao clube 7 13.73

(10) fico em casa 17 33,33
(11) assisto TV 2 3,92
(12) pratico camping ° 0.00
(13) outros 6 11,76

55. Em relar;ão à sua apresentac;:ão (aparência física) você:
(1) não dá importância ° 0.00
(2) às vezes dá importância 13 25,49
(3) dá muita importância 16 31,37
(4) acha fundamental 22 43.14

51 100.00

56. Você considera a aparência e a capacidade técnica:
(1) a primeira mais importante do que a

segunda ° Q,OO
(2 ) a segunda mais importante do que a

primeira 17 33,33
(3 ) as duas igualmente importantes 34 66,67
(4) nenhuma das duas é irt:lportantepois a

intuir;ão feminina pode substitui-las
na tomada de decisões ° 0,00

51 100,00

57. Em relac;:ãoao seu trabalho:
(1) está satisfeita porque

faz
(2) está satisfeita porque

alizada
(3) está .atisfeita porque

remunerac;:ão
(4) não esta satisfeita

gosta do que
29 56,86

se sente re- .
20 39,22

recebe boa
1 1,96
1 1,96

51 100,00

QUANTO AS AFIRMACõES ABAIXO, VOCÊ CONCORDA, DISCORDA OU Ê
INDIFERENTE:
58. Brasileiro não sabe votar

Concordo 25 50,00
Discordo 19 38,00
lndi ferente 6 12,00

50 100,00
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59. A década de 80 foi a década perdida para o
Concordo
DiscOrdo
Indiferente

Brasil
18
30

2.
50

60. Vivíamos melhor nos anos 60 e 70 do que
Concordo
Discordo
Indlferente

agor'a
2.7
19

4
50

61. A nova Constituicão tornou o pais
Concordo
Discordo
Indiferente

ingovernável
18
2.8
4

50

62. O Parlamentarismo é viável no Brasil
Concordo
Discordo
Indi ferente

2.9
17

4
50

36,00
60,00
4,00

100,00

54,00
38,00
8,00

100,00

36,00
56,00
8,00

100,00

58,00
34,00
8,00

100,00

63. A infla~io brasileira é principalmente causada pelo
excesso de gastos públicos

Concordo
Discordo
Indiferente

64. Se possível,
Concordo
Discordo
Indiferente

preferiria

40
8
2.

50

viver fora do
15
34
1

50

65. O Brasil voltará a crescer intensamente na
Concordo
Discordo
Indiferente

década
30
7
13
50

80,00
16,00
4,00

100,00

Brasil
30,00
68,00
2,00

100,00

de 90
60,00
14,00
26,00
100,00

corretamente sua fun-66. A imprensa brasileira desempenha
,io de forma~ão de opiniio pública

Concordo
Discordo
Indiferente
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6 12,00
44 88,00
00,00

50 100,00



67. O grande a2ar do Brasil foi ter sido colonizada pelos
portugueses

Concorda
Discorda
Indiferente

17 34,00
28 56,00
5 10,00
50 100,00

para a socialismo
10 20.00
35 70.00
5 10,00
50 100.00 ,

68. Caminhamos inexoravelmente
Concorda
Discorda
Indiferente

69. O desempenho da mulher na política e superior ao do ho-
mem

Concordo
Discorda
Indiferente

4
39
7

50

70. A licenca-maternidade de 4 meses representa
quista importante para a carreira da mulher

. Concordo 16
Discordo 32
Indiferente 2

50

8,00
78,00
14,00

100.00

uma con-

32.00
64.00
4.00

100.00

de sua
71. A mulher busca a aprovacao do marido no desenvolvimento

Concordo
Discordo
Indiferente

38
10
2

50

carreira
76,00
20,00
4,00

100.00

72. A mulher perde sua autonomia na carreira a partir do mo-
mento em que tem filha

Concorda
Discordo
Indiferente

15 30.00
33 66,00
2 4.00
50 100.00

9uando se tem

42 84,00
7 14,00
1 2,00

50 100,00

73.Ê mais difícil ter 4ma vida profissional
filha

Concordo
.Discorda
Indiferente

74. Para subir. na carreira. a mulher
Concorda
Discorda
Indiferente

deve se masculinizar
1 2,00

49 98,00
O 0,00
50 100.00
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75. Numa reunião de negócios, as
"fáceis de vencer"

Concordo
Discordo
Indi ferente

mulheres são vistas como

18 36,00
32 64.00
O 0,00
50 100,00

76. As empresas consideram o custo da mao de obra feminina
mais elevado do que o da masculina

Concordo
Discordo
Indiferente

30
19
1

50

60.00
38.00
2.00

100.00

77. Estar na faixa etária onde normalmente se tem fertilida-
de é um obstáculo para o progr~sso 'da carreira profissional
da mulher

Concordo
Discordo
Indiferente

31
19

O
50

62,00
38,00
0.00

100.00

78. O envolvimento sentimental
subordinadOS pode atrapalhar o
mulher

com superiores, colegas
desempenho profissional

ou
da

Concordo
Discordo
Indiferente

44
5
1

50

79. A intui~ão feminina torna
processo de tomada de decisão

Concordo
Discordo
Indiferente

mulher mais,a

88.00
10,00
2,00

100,00

eficiente no

39 78,00
11 22,00
O 0,00
50 100,00

80. A mulher deve ter responsabilidade sobre o sustento do
lar

Concordo 34 68,00.
Discordo 8 16,00
Indiferente 8 16,00

50 100,00

81. O charme feminino e um instrumento legítimo de persuasão
Concordo 26 52,00
Discordo 21 42.00
Indiferente 3 6,00

50 100,00
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82. A mulher
Concordo
Discordo
Indiferente

humaniza as
,o,
relac;:ões no

46
2
2
50

trabalho
92,00
4,00
4,00

100,00

83. Na sua bpini~o, o homem percebe a mulher ewecuti.va com
admirac;:~o

Concordo
Discordo
Indi fer·ente

84. Na sua opini~o, o homem percebe a mulher
ressentimento

Concordo
Discordo
Indiferente

85. Na sua opiniio, o homem percebe a mulher
confusio

Concordo
Discordo
Indiferente

86. Na sua opinião, o homem percebe a mulher
competitividade

Concordo
Discordo
Indiferente

87. Na sua opini~o,
atrac;:io

Concordo
Discordo
Indiferente

J •

31
17
2
50

62,00
34,00
4,00

100.00

ceticismo
Concordo

88. Na sua opini~o, o homem pe~cebe a, mulher

Discordo
Indiferente

executiva com

20 40,00
26 52.00
4 8,00
50 100,00

executiva com

38 76,00
11 22,00
1 2,00

50 100,00
executivac:om

42 84,00
8 16,00° 0,00
50 100,00

o homem percebe a mulher executiva'com

20 40,00
23 46,00
7 14,00

50 100,00

executiva com

31 62,00
19 38,00° 0,00
50 100,00

89. Na sua opinião, o homem percebe a mulher executiva com
ansi·edade

Concordo
Discordo
Indiferente
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26
21
3
50

52.00
42,00
6,00

100,00



90. Na sua opiniâo, o homem percebe a mulher
orgulho

Concordo
Discordo
Indiferente

..

executiva com

13 26,00
31 62.00
6 12.00

50 100,00
91. Na sua opiniio. o homem percebe a mulher executiva .com
animosidade

Concordo
Discordo
Indiferente

20
25
5

50
92. Normalmente, as mulheres sio chamadas pelo
me e os homens pelo sobrenome

Concordo
Discordo
Indiferente

40,00
50,00
10,00

100,00

primeiro no-

20 40,00
23 46,00
7 14,00

50 100,00
93. Para a mulher que desejá
necessário que ela tenha uma
gada) para ajUdá-la

Concordo
Discordo
Indiferente

combinar carreira com o
"retaguarda" (-família,

45
4
1

50
94. O horária flexível é uma das alternativas para
combinar a carreira com o lar

Concordo 43
Discordo 7
Indiferente °

50

lar é
empre-
90,00
8,00
2,00

100,00.

a mulher

86,00
14,00
0.00

100,00

95. A mulher deve discutir com a empresa o seu afastamento
maternidade

Concordo
Discordo
Indiferente

34
16

O
50

96. Voc~ tem em c~
uma
duas
três
quatro
cinco
seis
doze

televisio
7
8
14
13
6
2
1

51
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68,00
32,00
0,00

100,00

13,73
15,69
27,45
25,49
11,76
3,92
1,96

100,00 .
" I



97. Você tem em casa: automóvel
nenhum 3 5,88
um 15 29.41
dois 15 29,41
três 9 17,65
quatro 6 11.76
cinco 1 1.96
seis ou mais 2 3,92

51 100,00

98. Você tem em casa: empregada
nenhuma 2 3.92
uma 24 47.06
duas 12 23.53
três 8 15.69
quatro 2 3.92
cinco 1 1.96
seis ou mais 2 3.92

51 100.00

99. Número de filhos que possui atualmente:
nenhum 18 35,ç9
um 7 13,73
dois 19 37,25
três 3 5,88
quatro 4 7,84

51 100,00
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